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1 INLEIDING 

1.1  Aanleiding 

De publiek-private samenwerkingsconstructie “Heerlijkheid ’t Groenewoud” is voornemens de voormalige 

stortplaats Groenewoud in te passen in de omgeving. Ten behoeve van de landschappelijke inpassing 

dient in het kader van de Wet bodembescherming de gevalsdefinitie en de spoedeisendheid van de 

aangetoonde verontreiniging vastgesteld te worden. Hiernaast dient het nader onderzoek voldoende 

informatie op te leveren om het saneringsonderzoek uit te kunnen voeren.  

 

Het nader onderzoek levert inzicht in de volgende aspecten:  

− De omvang en profiel van de voormalige stortlocatie; 

− De bronsterkte van het aanwezige afvalmateriaal; 

− De milieuhygiënische kwaliteit en dikte van de deklaag; 

− De milieuhygiënische kwaliteit van de aanwezige waterbodems en dedikte van de aanwezige 

sliblaag; 

− De milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater en de omvang van de interventiewaarde contour 

van de aanwezige grondwaterverontreiniging; 

− De beïnvloeding (o.a. nalevering) van de oppervlakte waterkwaliteit; 

− De verspreidingsrisico’s van de aanwezige verontreinigingen. 

 

Op basis van de verzamelde gegevens is een risicobeoordeling uitgevoerd voor de aanwezige 

bodemverontreiniging (deklaag, waterbodem, grondwater) en het afvalmateriaal. 

 

1.2  Doel 

Het doel van het nader onderzoek is:  

− het vaststellen van de gevalsdefinitie;  

− risico bepaling als gevolg van de bodemverontreiniging; 

− risico bepaling als gevolg van de voormalige stortlocatie in de te ontwikkelen omgeving; 

− onderzoeken van de uitgangsgegevens voor het uitvoeren van het saneringsonderzoek.  

 

1.3  Locatie beschrijving  

De onderzoekslocatie is gelegen aan de zuidkant van Kortenhoef in de gemeente Wijdemeren. De locatie 

heeft een agrarische bestemming. Het maaiveld op de onderzoekslocatie bestaat uit grasland en sloten. In 

figuur 1.1 is de locatie met haar directe omgeving weergegeven. 
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Figuur 1.1 Ligging onderzoekslocatie voormalige stortplaats Groenewoud 

 

 

1.3.1 Huidige situatie 

De locatie ligt in de Kortenhoefsepolder direct ten zuiden van de dorpskern Kortenhoef en ten noordoosten 

van de oorspronkelijke oude lintbebouwing. Kortenhoef was tot 1 januari 1966 een zelfstandige gemeente, 

toen het samen met de dorpen 's-Graveland en Ankeveen opging in de gemeente 's-Graveland. Op 1 

januari 2002 is deze gemeente gefuseerd met de gemeenten Loosdrecht en Nederhorst ten Berg tot de 

gemeente Wijdemeren.  

 

Het gebied is deels gelegen in het Habitat- en vogelrichtlijngebied “Oostelijke Vechtplassen” en daarmee 

Natura 2000-gebied. Nabij het stort ligt tevens het natuurgebied “Ankeveense en Kortehoefse Plassen”. 

Ten zuiden ligt een gebied waar Natuurmonumenten een moerasgebied wil ontwikkelen met extensieve 

graslanden, in het kader van de Ecologische hoofdstructuur (EHS). 

 

De stortplaats heeft een oppervlakte van circa 29 hectare. Het hart van het gebied ligt op X, Y-coördinaat 

136100 : 471700. Voor een overzicht van de huidige eigenaren verwijzen wij naar de kadastrale gegevens 

in de bijlagen. 

 



 DHV B.V. 

 

Heerlijkheid 't Groenewoud - PPS/Voormalig stort 't Groenewoud te Wijdemeren 8 juli 2009, versie Definitief 

MD-BO20092106 - 5 - 

Het gebied is op dit moment voornamelijk in gebruik als weidegebied. Er grazen ondermeer koeien, 

paarden, pony’s en geiten. Ook is er een manege aanwezig. Zover bekend worden geen 

consumptiegewassen in het gebied geteeld.  

 

Over de stortlocatie loopt een puinpad (‘Beltweg’) en er liggen verschillende sloten. Er staan eveneens 

enkele opstallen (schuren, stallen e.d.) in het gebied. Het puinpad is normaal toegankelijk vanuit het dorp. 

De hoogte van de stortplaats varieert. Verschillende percelen zijn afgezet met hekken.  

 

1.3.2 Toekomstige ontwikkelingen 

Om op termijn risico’s te vermijden voor milieu en gezondheid dient de stortplaats te worden ‘aangepakt’. 

Daarnaast is er belangstelling om in de periferie van deze stortplaats op beperkte schaal woningbouw te 

realiseren. Afhankelijk van het uiteindelijk te ontwikkelen plan/ontwerp betekent dit eventueel bouwen 

buiten de ‘rode contour’ van de Provincie Noord - Holland. Het plan is opgevat om deze twee aspecten 

samen te brengen, zodat in een ‘rood voor groen’ concept de bouw kan worden toegestaan onder 

voorwaarde dat de stortplaats duurzaam wordt gesaneerd en natuurontwikkeling plaatsvindt. De 

ontwikkeling van ‘t Groenewoud is gekoppeld aan de ontwikkeling van het uitleggebied de Zuidsingel fase 

VIII.  

 

1.4  Opzet van het nader onderzoek 

Ten behoeve van het beoogde ontwikkelingsproces is ondermeer een nader bodemonderzoek 

noodzakelijk De bodemonderzoeksgegevens geven een integraal en actueel beeld van de milieukundige 

situatie op en om de voormalige stortlocatie Groenewoud in relatie met toekomstige ontwikkelingen. Het 

onderzoek richt zich op de volgende deelaspecten: 

– Nader onderzoek stortplaats met hierin het historisch onderzoek en de inmeting van de hoogte van 

het terrein (bijlage 1); 

– Nader onderzoek deklaag (bijlage 2); 

– Waterbodemonderzoek (bijlage 3); 

– Nader grondwateronderzoek en modellering (bijlage 4); 

– Oppervlaktewateronderzoek en ecologie (bijlage 5). 

 

In dit hoofdrapport zijn de onderzoeken in de bijlagen opgenomen. Het hoofdrapport schetst het beeld dat 

is voortgekomen uit de onderzoeken. 
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2  OPZET VAN HET NADER ONDERZOEK 

2.1  Algemene beschrijving onderzoeksopzet  

Het nader bodemonderzoek is zo opgezet dat een brede degelijke informatiegrondslag wordt verkregen op 

basis waarvan een evenwichtige ontwikkelings- en saneringsvarianten afweging kan worden uitgewerkt.  

Voor een minimale variant moet de gegevensdichtheid van dien aard zijn dat de risicoanalyse de 

onderbouwing kan leveren voor de saneringsinspanningen. 

Bij een economisch voordelige variant dient een degelijk inzicht te worden verkregen in de omvang van de 

grondaanvoer (beschikbaarheid uit de directe omgeving). Indien men een duurzame robuuste variant 

wenst staat de geohydrologische situatie naar verwachting weer centraal.  

 

De onderzoeksopzet gaat uit van een zogenaamde ‘Black box’ benadering van het stortlichaam zelf. 

Hierbij wordt er van uit gegaan wordt dat het afvalmateriaal sterk heterogeen van aard is en dat het 

ondoenlijk is deze betrouwbaar en representatief in kaart te brengen. De invloed van het stort wordt 

bepaald aan de hand van een archiefonderzoek naar de bronsterkte (samenstelling i.r.t. 

verontreinigingpotentie van het gestorte materiaal) en een grond- en grondwateronderzoek. De Black box 

benadering wordt ook ondersteund door het NAVOS project en de Provincie Noord – Holland. 

 

Naast het naderonderzoek voor de uitwerking van saneringsopties wordt ook aandacht besteed aan het 

verzamelen van gegevens om de afstemming met overige doelstellingen te borgen. Zo wordt invulling 

gegeven aan een informatiebasis voor 

− een analyse van oppervlakte waterkwaliteitsverbeteringen en ecologische referentie kwaliteit; 

− het opstellen van een geohydrologisch en stofstroom model.  

 

De risicobeoordeling is zodanig opgezet dat de breedte van de vraagstelling wordt behandeld. Een 

beoordeling Sanscrit dekt de deze lading niet, doordat deze niet van toepassing is op waterbodems en het 

stortmateriaal zelf. De risicobeoordeling bestaat uit de volgende onderdelen: 

– Risicobeoordeling landbodem (grond en grondwater) via de Circulaire Bodemsanering 2006 (zoals 

gewijzigd op 1 oktober 2008) en Sanscrit, aangevuld met milieuhygiënische normen voor landbouw 

en beweiding; 

– Risicobeoordeling waterbodem via Circulaire sanering waterbodems 2008 en bijbehorende 

handleiding en computerapplicaties; 

– Risicobeoordeling van locatiespecifieke omstandigheid zijnde de aanwezigheid van stortmateriaal.  

 

2.2  Onderzoeksopbouw 

Het nader onderzoek is onder te verdelen in een vijftal deelonderzoeken, te weten: 

– Nader onderzoek stortplaats met hierin het historisch onderzoek en de inmeting van de hoogte van 

het terrein (bijlage 1); 

– Nader onderzoek deklaag (bijlage 2); 

– Waterbodemonderzoek (bijlage 3); 

– Oppervlaktewateronderzoek en ecologie (bijlage 4); 

– Nader grondwateronderzoek en modellering (bijlage 5). 

 

Deze deelrapporten worden als bijlagen van het onderhavige hoofdrapport gepresenteerd. Het 

onderhavige hoofdrapport schetst het beeld en de gemeenschappelijke conclusie, dat is voortgekomen uit 

deze deelonderzoeken.  
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2.3  Afwijkingen en aandachtspunten onderzoeksopzet en uitvoering  

Ten tijde van de uitvoer van het project is gebleken dat niet op alle terreindelen betredingstoestemming 

kon worden verleend. Dit heeft wat beperkingen veroorzaakt voor het afdeklagen onderzoek en de 

bepaling van het digitale terreinmodel. Deze beperkingen hebben niet geleid tot ‘n verminderde 

betrouwbaarheid van het onderzoek, aangezien de intensiteit van het onderzoek gelijk gebleven is. 

Hiernaast zijn tijdens eerdere onderzoeksronden wel boringen en monsters verzameld van de betreffende 

percelen waaruit blijkt dat geen afwijkende afdeklaag kwaliteit of aard aanwezig is. Wel heeft het direct 

geleid tot gaten in het Digitaal terrein model en de actuele hoogte kaart.    
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3 ONDERZOEKSRESULTATEN 

In dit hoofdstuk wordt een korte samenvatting van de resultaten van de deelonderzoeken beschreven 

welke verderop in het rapport gezamenlijk zullen worden geïnterpreteerd in relatie tot de Wet 

Bodembescherming en gewenste ontwikkelingen. 

 

3.1  Nader onderzoek stortplaats  

Door het uitgevoerde onderzoek is komen vast te staan dat de voormalige stortplaats Groenewoud de 

volgende contour dimensionering heeft: 

� een oppervlakte van 29,1 hectare; 

� een gemiddelde stortdikte van 3,5 meter; 

� is aangebracht tot op de maximale diepte van 9 m-mv (m-mv: meter beneden maaiveld) en een 

minimale diepte van 2 m-mv; 

� de hoogte van het stort wisselt stekt en ligt gemiddeld op 0,9 m+NAP;  

� circa 1.020.000 m
3
 afvalvolume bevat; 

� het maaiveld van de stortlocatie ligt hoger dan het maaiveld in de omliggende omgeving; 

� op en rondom het stort liggen verschillende sloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3.1: Stortplaatscontour 

 

De locatie en diepte van de zandwinputten die zich in het stort bevinden zijn met redelijke zekerheid 

vastgesteld. Dit met uitzondering van de put aan de westzijde die gegraven zou worden t.b.v. een 

waterput. Hiervan zijn geen verdere gegevens teruggevonden (anders dan een enkele verwijzing dat deze 

er zou komen). 
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Ten aanzien van de bronsterkte van het stortmateriaal, wordt gesteld dat het gaat om relatief normale 

stortplaats voor haardas, straat- en huisvuil. Hiernaast is het op sommige locaties binnen het stort ook 

toegestaan geweest om sloop- en bedrijfsafval te storten. Vermoedelijk is met het bedrijfsafval, afval van 

galvanische bedrijven meegekomen. Tevens is het denkbaar dat er door de tijd heen kleinschalige 

incidenten van dumpen van onbepaald afval heeft plaatsgevonden. In krantenartikelen is hierover 

geschreven. Dit kan ook verwacht worden als ‘n normale / vaker voorkomende verstoring van het 

toegestane gebruik. Er zijn geen ‘onderbouwde’ aanwijzingen gevonden dat er ook chemisch afval zou zijn 

gestort, alle geruchten hierover zijn altijd door bevoegde gezagen en overheidsinstanties tegengesproken. 

 

Dat het niet om een stortplaats met grote noemenswaardige hoeveelheden chemisch afval gaat, is hierbij 

vastgesteld en dit wordt ook onderbouwd door het verontreinigingsbeeld in het grondwater. Het 

omliggende grondwater is door ons onderzocht en wordt al jaren gemonitoord.  

 

De verontreinigingssituatie van de stortplaats op basis van de voorgaande onderzoeken kan op 

hoofdlijnen als volgt worden geduid: 

– De afdeklaag is relatief dun en heterogeen diffuse sterk verontreinigd met zware metalen en 

plaatselijk met PAK en minerale olie.  

– In de stroomop- en afwaarts geplaatste peilbuizen (diep en ondiep) in het kader van NAVOS 

(landelijk programma Nazorg Voormalige Stortplaatsen) zijn lichte verontreinigingen gemeten voor 

zware metalen (arseen en barium) en VOCl (vluchtige organische gechloreerde koolwaterstoffen) 

en aromaten. In de diepe peilfilters om de stortplaats heen geven matig tot sterke verontreinigen 

aan voor arseen. Op basis van de gegevens lijkt het, dat de aanwezigheid van het stort nauwelijks 

een negatieve bijdrage levert aan de kwaliteit van het grondwater.  

 

3.2  Nader onderzoek deklaag 

Het onderzoek naar de kwaliteit van de deklaag is conform de NEN 5707 strategie voor onverdachte 

situaties uitgevoerd en afgerond. Uit de onderzoekresultaten blijkt dat de deklaag als onverdacht kan 

worden aangemerkt.  

 

Hiermee is ten aanzien van de milieuhygiënische situatie van de deklaag een voldoende informatie basis 

gerealiseerd om de herontwikkeling tot de uitvoeringsfase te ondersteunen, verder nader onderzoek is niet 

benodigd. 

 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt de gehele deklaag als sterk (> interventiewaarden) 

heterogeen diffuus verontreinigd beschouwd met zware metalen en PAK (niet voor asbest). Een 

onderscheid maken in gebieden waar de deklaag mogelijk niet sterk verontreinigd is wordt niet zinvol 

geacht (in het licht van een duurzame en gedragen oplossing) aangezien juist die gebieden de deklaag ‘n 

onvoldoende dikte heeft (< 0,5 meter). 
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3.3  Waterbodemonderzoek 

Uit het onderzoek blijkt dat: 

– het slib in de slootbodems op de stortlocatie matig tot sterk verontreinigd is en als niet 

verspreidbaar is getoetst; 

– het slib aan de randen en in het zuidpunt van de stortlocatie licht tot matig verontreinigd is en als 

wel verspreidbaar is getoetst; 

– er in totaal circa 2.600 m
3
 slib is aangetroffen waarvan de helft als niet verspreidbaar is getoetst; 

– het slib dat als niet verspreidbaar is getoetst een gelijkwaardige kwaliteit heeft als de deklaag van 

de stortlocatie. 

– er één sloot uitgezonderd is: in de lange rechte sloot die het stort insnijdt aan de zuidwest zijde is 

een sterke PAK (primair naftaleen) verontreiniging in het slib aangetoond.  

 

De verontreinigingen hebben gezien de aard een direct verband met het stortmateriaal. Barium en zink 

komen ook verhoogd voor in het grondwater in en net onder het stort.  

 

Afhankelijk van de saneringswijze en herontwikkeling van het terrein wordt aanbevolen te onderzoeken 

(saneringsonderzoek) in hoeverre de verspreidbare baggerspecie is te gebruiken in de afdeklaag, In 

tenminste de bovenste 0,5 m van de te verbeteren afdeklaag moet rekening worden gehouden met de 

kwaliteitseisen: (lokale) Maximale Waarden die gelden voor het gebied. 

 

Wat betreft niet-verspreidbare baggerspecie kan worden onderzocht of en in hoeverre deze binnen het 

geval van ernstige bodemverontreiniging te herschikken is. Dat zal moeten plaatsvinden onder de vlag van 

de Wbb op basis van een goedgekeurd saneringsplan, binnen de Interventiewaarde contour en geen 

risico’s mogen opleveren voor mens en milieu. Een mogelijke complicatie hierbij kan zijn dat de er sinds 

2006 verschillende beoordelingskaders zijn voor het vaststellen van de ernst en risico’s (spoedeisendheid 

van sanering) van gevallen van ernstige landbodem- en waterbodemverontreiniging. 

 

De verontreiniging met PAK in sloot SO7 zuidwest zijde wordt als een aparte verontreiniging beschouwd 

die geen relatie heeft met de stortplaats, maar wellicht veroorzaakt is het huidige gebruik (opstallen en 

schuttingen waar mogelijk carbolineum is toegepast). 

 

3.4  Oppervlaktewateronderzoek en ecologie 

De oppervlaktewaterkwaliteit voor wat betreft milieuvreemde stoffen is op basis van de gemeten 

parameters over het algemeen in het gehele gebied goed. Dit geldt voor het overgrote deel van de 

milieuvreemde stoffen die veelal concentraties beneden de detectielimiet hebben. Binnen het gebied is 

geen ruimtelijke trend waar te nemen. De kwaliteit van het water midden in het gebied is vergelijkbaar met 

die aan de rand en die van sloten buiten de voormalige stortplaats.  

 

Algemeen geldt dat voor verrijkende stoffen als fosfor en stikstofhoudende verbindingen, er een sterke 

seizoendynamiek bestaat. Dergelijke stoffen zijn in het plangebied slechts eenmaal gemeten. De 

uitkomsten van die meting indiceren dat natuurdoelen als gevolg van hoge nutriëntconcentraties 

gefrustreerd kunnen worden. De concentraties aan verrijkende stoffen zijn door het gebied nogal 

uiteenlopend. Dit impliceert dat de realisatie van natuurdoelen zeer lokaal succesvol zou kunnen zijn. 

 

Het is aan te bevelen om van deze verrijkende stoffen nog een aantal metingen gedurende het jaar te 

analyseren. Het zijn vooral deze stoffen die inzicht kunnen geven in het ecologisch potentieel van het 

oppervlaktewater. 
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3.5  Nader grondwateronderzoek en modellering 

Uit het actualiserende grondwateronderzoek blijkt het volgende: 

– Het grondwater in en onder het stortlichaam is licht tot sterk verontreinigd. Barium komt vrijwel in 

alle peilbuizen voor. In de noordoost hoek van de stortplaats (ST04) is ook naftaleen als sterke 

verontreiniging gemeten. In de zuidoosthoek (ST09) van de stortplaats is benzeen als sterke 

verontreiniging gemeten.  

– Er is geen relatie vast te stellen tussen de verontreinigingsgraad en de aan/afwezigheid van de 

veenlaag; 

– Stroomafwaarts in de diepe peilbuizen is alleen arseen gemeten boven de tussen- en 

interventiewaarde (matig tot sterk verontreinigd). Of deze verontreiniging een relatie heeft met het 

stort is niet aannemelijk. Arseen wordt vaker in veenrijke poldergebieden aangetroffen. Het heeft 

dan een natuurlijke oorsprong. 

 

3.5.1 Verspreiding van Barium 

In het stort zijn hogere concentraties barium aangetroffen dan buiten het stort (stroomop- en 

stroomafwaarts). Door de hoge mate van adsorptie en neerslag van barium met sulfaat (bariumsulfaat) is 

de verspreiding gering (maximaal 5 m in de meest ongunstige omstandigheden). Door het plaatsen van 

peilbuizen stroomafwaarts van het stort kan vastgesteld worden hoever Barium zich verspreid heeft. De 

nieuw geplaatste peilbuizen (30 serie) stroomafwaarts van het stort tonen aan dat Barium alleen op het 

stort wordt aangetroffen. 

 

Het volume boven de interventiewaarde met barium verontreinigd grondwater, ongeveer 1.275.000 m
3
, 

maakt het een ernstig geval van bodemverontreiniging. De volumetoename per jaar is ligt net onder of 

boven 1.000 m
3
, afhankelijk van de adsorptie van Barium aan de bodem. Bij een gemiddelde 

adsorptiecoëfficiënt is de verspreiding minder dan 1.000 m
3
/jaar. In het kader van de beoordeling 

spoedeisendheid op basis van risico’s wordt de 1.000 m
3
/jaar gehanteerd als grenswaarde, waaruit blijkt of 

er gesaneerd dient te worden. De beoordeling spoedeisendheid is in hoofdstuk 6 nader beschreven. 

 

3.5.2 Verspreiding van benzeen 

Benzeen is veel mobieler dan barium. Omdat het maar in één peilbuis is aangetroffen boven de 

interventiewaarde, is er waarschijnlijk een lokale bron. De verspreiding vanuit de bron, bedraagt 

afhankelijk van het organische stofgehalte 85 tot 120 m. Afbraak van benzeen zal de afstand nog 

verkleinen.  

 

Het volume verontreinigd grondwater boven de interventiewaarde met benzeen, ongeveer 47.000 m
3
, 

maakt het een ernstig geval van bodemverontreiniging. De volumetoename per jaar bedraagt 1.948 tot 

2.771 m
3
/jaar, afhankelijk van het organische stofgehalte in de bodem. In het kader van de beoordeling 

spoedeisendheid op basis van risico’s wordt de 1.000 m
3
/jaar gehanteerd als grenswaarde, waaruit blijkt of 

er gesaneerd dient te worden. De beoordeling spoedeisendheid is in hoofdstuk 6 nader beschreven. 
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4  INTERPERTATIE  

Beschouwende alle onderzoeksresultaten samen, wordt gesteld dat de aanwezigheid van het 

stortmateriaal heeft geresulteerd in een bodemverontreiniging in het grondwater en in de waterbodems op 

en rondom het stort. De verontreinigingen in de deklaag zullen gedeeltelijk een gevolg zijn van vermenging 

van opgebracht materiaal met onderliggend stortmateriaal, maar deze zal waarschijnlijk primair een gevolg 

van de kwaliteit van het aangevoerde materiaal. 

 

Het stortmateriaal zelf kan van uit de black box benadering gezien worden als verontreinigd materiaal met 

een beperkte bronsterkte. Het is een voormalige stortplaats van huisvuil, bouw- en sloopafval. Het is een 

relatief onschuldige voormalige stortplaats. Het verontreinigingsbeeld ondersteunt dit ook, er zijn geen 

cocktails van microverontreinigingen die in de tijd tot verontreinigingspluimen in het grondwater hebben 

geleid. Locaal zijn in beperkte mate wel de waterbodems in de directe invloedsfeer van het stort beïnvloed 

tot boven de interventiewaarden. Uit het oppervlakte wateronderzoek blijkt dat in het huidige water in deze 

sloten geen noemenswaardige verhogingen van microverontreinigingen worden aangetroffen. 

 

De gehele deklaag wordt als sterk heterogeen diffuus verontreinigd beschouwd met zware metalen en 

PAK (niet voor asbest). De open puinverhardingslaag van de Beltweg is nog niet onderzocht op asbest, 

net als de opstallen. Deze kunnen ten tijden van verdere planontwikkeling onderzocht worden. 

 

De waterbodems op en direct rond stort zijn in meer en mindere mate verontreinigd geraakt door de 

aanwezigheid van het stortlichaam. De verontreinigingen vertonen een vergelijkbaar 

verontreinigingspatroon als de deklaag verontreiniging. Dit met uitzondering van de PAK (primair 

naftaleen) verontreiniging in het slib ter plaatse van de lange sloot aan de zuidwest zijde van het stort. De 

verontreiniging met PAK is nog niet afgeperkt. Gezien de oppervlakkige aanwezigheid van het PAK in het 

slib en de onderliggende veenlaag die niet zintuiglijk verontreinigd is, is de verwachting dat de 

verontreiniging geen verband houdt met het aanwezige stortmateriaal. De verontreiniging is mogelijk een 

gevolg van oppervlakkige morsing, lozing en/of dumping van carbolineum en is dan eerder een gevolg van 

het huidig gebruik in plaats van de historische stortactiviteiten. 

 

Bodemverontreiniging in het grondwater, de deklaag en de waterbodem wordt als één geval van 

bodemverontreiniging aangemerkt. Deze verontreinigingen zijn het gevolg van de aanwezigheid van de 

voormalige stortplaats. 

De arseen verontreiniging in het grondwater behoort niet tot het geval aangezien deze niet in het 

stortlichaam en direct onder het stortlichaam wordt aangetroffen. Het in deze concentraties regionaal van 

nature voorkomen van arseen in grondwater is bekend. 
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5  GEVALSDEFINITIE EN BEOORDELING ERNST BODEMVERONTREINIGING 

5.1   Locatiegegevens 

De locatie staat locaal bekend als de stortplaats Groenewoud en is gelegen direct onder de woonkern 

Kortenhoef in de gemeente Wijdemeren. Heeft een oppervlakte van circa 29 hectare en is ingetekend op 

bijgevoegde kadastrale kaart. Het middenpunt van de locatie ligt op X, Y coördinaat 136100: 471700.  

 

In de periode van 1959 tot 1973 is op grond van een hinderwetvergunning op een gebied van circa 29 

hectare huis-, straat- en sloopafval gestort. Het storten is gecombineerd met zandwinning waardoor 

plaatselijk putten tot circa 9 m-mv zijn gegraven, welke vervolgens zijn vol gestort. De aanwezigheid van 

het afval heeft geleid tot bodemverontreiniging. Het geval van bodemverontreiniging en de 

verontreinigingsituatie kunnen als volgt worden beschreven. 

 

5.2   Gevalsdefinitie bodemverontreiniging bij voormalige stortplaats Groenewoud 

In de Wet bodembescherming wordt een definitie gegeven van een geval van bodemverontreiniging. Een 

geval bestaat uit een geheel van grondgebieden die èn in technische èn in organisatorische èn in 

ruimtelijke zin met elkaar samenhangen vanwege de zich daarop bevindende verontreiniging, de zich 

daarop voordiende oorzaak of de gevolgen daarvan. Een organisatorische samenhang bestaat, wanneer 

de veroorzaking van de verontreinigingen niet kan worden gescheiden in verschillende eenheden, 

bijvoorbeeld een bedrijfsterrein. 

In dit geval bestaat de technische samenhang uit hetzelfde proces, namelijk stortplaats van afval, deels 

gecombineerd met / voorafgegaan door zandwinning. De organisatorische samenhang is gelegen in de 

omstandigheid dat het één voormalig stortterrein betreft en dat het ging om een concreet stelselmatig 

handelen. In ruimtelijke zin ligt de samenhang van het gebied afgegrensd van de omgeving. 

De uitkomst is van de beoordeling van de gevalsdefinitie is dat het terrein van de voormalige stortplaats en 

direct beïnvloede omgeving als één geval van landbodemverontreiniging en van waterbodem-

verontreiniging wordt beschouwd. 

 

De voormalige afvalstortplaats Groenewoud heeft geleid tot bodemverontreiniging in de afdeklaag, het 

grondwater en de waterbodem. Het geval is als volgt gedefinieerd. 

 

Afdeklaag op het stort, het gaat om vermenging van stortmateriaal met de bodem van de afdeklaag 

waardoor deze is verontreinigd met zware metalen en PAK. 

 

Het grondwater direct onder en in het stort is heterogeen diffuus sterk (> Interventiewaarden) verontreinigd 

geraakt met Barium en plaatselijk zijn sterke verontreinigingen met Benzeen, Naftaleen en 

Bis(ethylhexy)ftalaat (weekmaker gebruikt in o.a. Plastic en PVC) aangetoond. Boven- en benedenstrooms 

worden ook interventiewaarde overschrijdingen voor Arseen gemeten. Omdat deze niet in het stortlichaam 

en direct onder het stortlichaam worden aangetroffen en omdat Arseen regionaal bekend is als van nature 

in deze mate aanwezig, wordt dit niet tot het geval gerekend.  

 

Waterbodems op en direct aangrenzend aan het stort zijn wisselend van sterk tot licht verontreinigd 

geraakt door verspreiding vanuit het afval. De parameters Barium en Zink zijn aangetoond tot boven de 

interventiewaarden. 
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Gelet op de tijd dat er de stortactiviteiten hebben plaatsgevonden gaan we uit van een geval van 

historische bodemverontreiniging. Deze verontreiniging is (hoofdzakelijk) veroorzaakt voor 1987.  

 

5.3   Beoordeling ernst verontreiniging landbodem en waterbodem 

Van een geval van ernstige landbodemverontreiniging volgens de Wet bodembescherming (Wbb) wordt 

gesproken indien in een bodemvolume van 25 m
3
 voor grond of 100 m

3
 voor grondwater de gemiddelde 

concentratie van een verontreinigende stof de interventiewaarde overschrijdt. 

Volgens de Circulaire sanering waterbodems is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als voor 

tenminste één stof het gemiddeld gemeten gehalte van tenminste 25 m
3
 bodemvolume in het geval van 

een sedimentverontreiniging, of de gemiddeld gemeten concentratie in tenminste 100 m
3
 poriën verzadigd 

bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde. 

 

Bij onderzoek van de bovengrond van de afdeklaag zijn op diverse plaatsen overschrijdingen van de 

interventiewaarden waargenomen door de metalen koper en zink en minder vaak tot nauwelijks door 

arseen, chroom, lood en nikkel. Ook zijn er plaatselijk interventiewaarden overschrijdingen voor de som 

van de 10 PAK. Gelet op de omvang van de afdeklaag van de voormalige stortplaats zal het 

bodemvolume grond dat boven interventiewaarde is verontreinigd ruim boven het criterium voor ernstige 

bodemverontreiniging van 25 m
3
 uitkomen. 

 

Uit het onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodems blijkt dat deze heterogeen 

diffuus verontreinigd is met Barium en Zink tot boven de interventiewaarde. Het volume verontreinigd slib 

zal ruim boven het criterium voor ernstige bodemverontreiniging van 25 m
3
 uitkomen en betreft het 

vanwege de waterbodemverontreiniging tevens een zogenaamd ernstig geval van bodem verontreiniging. 

De plaatselijke verontreiniging met PAK is niet afgeperkt en behoort niet tot de rest van het geval. 

Aangezien het ook naar verwachting niet om een historisch geval van bodemverontreiniging gaat geldt 

hiervoor een ander wettelijk kader, namelijk die van zorgplicht gevallen (of wel een nieuw geval van 

bodemverontreiniging). 

 

Het bodemvolume van de interventiewaarde contour van vooral Barium en verder Benzeen in het 

grondwater zal ruim boven het criterium voor ernstige bodemverontreiniging van 100 m
3
 uitkomen. 
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6 BEOORDELINGEN SPOEDEISENDHEID OP BASIS VAN RISICO’S 

In het onderhavige hoofdstuk zijn de afzonderlijke beoordelingen van spoedeisendheid beschreven voor 

de ernstig verontreinigde landbodem en de ernstig verontreinigde waterbodem in de sloten. Dat is gedaan 

op basis van risico’s bij het (land)bodemgebruik in de huidige situatie (landbouw en natuur), waarbij ook 

een doorzicht is geleverd naar de mogelijke toekomstige situatie (wonen, natuur). 

 

De risicobeoordeling voor het geval van ernstige historische bodemverontreiniging bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

– Methodieken voor bepaling spoedeisendheid 

– Risicobeoordeling landbodemverontreiniging (mens, landbouw, ecologie, verspreiding) 

� Grond afdeklaag 

� Grondwater 

– Risicobeoordeling waterbodemverontreiniging (ecologie, verspreiding) 

– Risicobeoordeling locatiespecifieke omstandigheid voormalige stortplaats (algemeen) 

 

6.1   Methodieken beoordeling spoedeisendheid saneren 

De standaard risicobeoordeling van verontreiniging van landbodem (niet het stortmateriaal zelf) bij het 

huidige bodemgebruik is gebaseerd op de Circulaire bodemsanering 2006, zoals laatstelijk gewijzigd per 1 

april 2009 en het door VROM geautoriseerde programma Sanscrit (versie 2). De beoordeling is wat betreft 

de humane en ecologische risico’s standaard, dat wil zeggen tot en met stap 2. Daarbij is sprake van een 

beperkte locatiespecifieke invulling. De beoordeling van de risico’s van verspreiding volgens de methodiek 

gaat, met verkregen geohydrologische onderzoeksgegevens en het model, tot in de locatiespecifieke stap 

3 van Sanscrit. 

 

De Sanscrit beoordeling houdt geen rekening met landbouwkundig gebruik. Wij hebben met het oog op 

begrazing en eventuele gewasteelt getoetst aan de zogenaamde de nieuwe LAC2006, signaalwaarden 

voor landbouwgrond. Deze zijn gepubliceerd in 2008. Met het oog op veedrenking wordt getoetst aan 

daarvoor bedoelde landelijke referentiewaarden. Die zijn maar voor een beperkt aantal stoffen gegeven. 

 

De beoordeling van risico’s en eventuele spoedeisende sanering van verontreinigde waterbodems in 

sloten is verricht met behulp van de Circulaire sanering waterbodems 2008 en bijbehorende Handleiding 

sanering waterbodems van 2006. Daarbij is mede gebruik gemaakt van de Richtlijn Nader onderzoek 

waterbodems van 2008 en de computerapplicaties (humaan: Sedisoil, ecologie: Omega). In tegenstelling 

tot de eerdere computerapplicatie SUS is Sanscrit niet van toepassing op waterbodems. Er zal, omdat het 

om sloten van beperkte omvang gaat, in eerste instantie worden gewerkt tot en met stap 1 bij de 

beoordeling van risico’s voor de mens, ecologie en van verspreiding naar/via oppervlaktewater en naar/via 

grondwater. Bij de ecologische risicobeoordeling wordt gewerkt met totale gehalten verontreiniging (nog 

niet met speciaal bepaalde biologisch beschikbare verontreiniging). 
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6.2  Risicobeoordeling landbodemverontreiniging 

6.2.1  Risicobeoordeling grond afdeklaag 

De risicobeoordeling van de grond van de afdeklaag betreft: 

– Risico’s voor de mens bij de gebruikvormen ‘Landbouw’ en ‘Natuur’. 

– Signalering risico’s voor de landbouw bij de landgebruiken akkerbouw, akkerbouw voor veevoer, 

beweid grasland en sierteelt. 

– Risico’s voor het ecosysteem 

 

Risico’s voor de mens  

Er is volgens de Circulaire bodemsanering sprake van onaanvaardbare risico’s voor de mens indien bij het 

huidige (of voorgenomen) gebruik van de locatie een situatie bestaat waarbij:  

– chronische negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden;  

– acute negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden.  

 

Er is hier uitgegaan van de huidige bodemfuncties ‘Natuur’ en ‘Landbouw’. Bij ‘landbouw’ is er meer 

contact met bovengrond en enige eigen consumptie van gewas. De risicobeoordeling is verricht met 

Sanscrit, versie 2. 

 

De beoordeling is opgenomen in het nader onderzoek afdeklaag rapport (bijlage 2). 

 

De uitkomst van de standaard beoordeling is dat er bij zowel de bodemfunctie ‘Natuur’ als ‘Landbouw’ 

geen sprake is van onaanvaardbare risico’s voor de mens als gevolg van verontreinigende stoffen in de 

afdeklaag.  

 

Signalering risico’s voor de landbouw 

Het signaleren van risico’s voor de landbouw geschiedt door toetsen van de kwaliteit van de bovengrond 

van de afdeklaag aan de LAC2006 waarden.  

De LAC2006 - waarden geven een indicatie voor een risico op overschrijding van productnormen 

(Warenwet en veevoedernormen) en/of economische schade (meer dan 10% opbrengstdaling door 

fytotoxiciteit en/of ongewenste effecten op diergezondheid). De LAC2006-waarden richten zich op de 

(chemische) kwaliteit van gewassen (voor menselijke consumptie of voor veevoer) en van dierlijke 

producten (melk, vlees, eieren, organen) en op plant- en diergezondheid. Dieren worden blootgesteld via 

veevoedergewassen en via directe inname van grond. 

 

De gemiddelde waarden in bovengrond van de afdeklaag zijn getoetst voor de landgebruiken akkerbouw, 

akkerbouw voor veevoer, beweid grasland en sierteelt. 

 

De uitkomst van de signalerende toetsing op risico’s voor de landbouw is dat er sprake is van 

overschrijdingen van de LAC2006 waarden voor de bodemverontreinigende stoffen cadmium, koper, lood, 

nikkel en zink en verder indicatief voor PAK (som 10), en afhankelijk van de keuze bij toetsing voor DDT. 

Dat is van toepassing op de beschouwde landgebruiken akkerbouw, akkerbouw voor veevoer, beweid 

grasland en sierteelt; echter bij sierteelt niet op cadmium en lood. 

 

Het is aan de producent om te overwegen wel of geen maatregelen te nemen bij overschrijding van de 

LAC2006-waarden. De LAC2006-waarden dienen vooral als kennisbron. Hiermee wordt bedoeld dat de 

waarden aangeven, bij welke concentraties aan verontreinigende stoffen in combinatie met het type 

landgebruik, men bedacht moet zijn op landbouwrisico’s. 
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Risico’s voor het ecosysteem 

Er is sprake van onaanvaardbare risico’s voor het ecosysteem indien bij het huidige of voorgenomen 

gebruik van de locatie:  

– de biodiversiteit kan worden aangetast (bescherming van soorten);  

– kringloopfuncties kunnen worden verstoord (bescherming van processen);  

– brioaccumulatie en door vergiftiging kan plaatsvinden.  

 

Er kan hier worden uitgegaan van de huidige gebiedstypen ‘Natuur’ en van ‘landbouw’ of ‘Groen met 

natuurwaarden’. Het ecologische toetsniveau is bij de laatste functies matig gevoelig en bij de 

eerstgenoemde functie hoog gevoelig. Omdat de beide functies bij dit geval van ernstige 

bodemverontreiniging voorkomen wordt uitgegaan van de gevoeligste: ‘Natuur’. 

 

Uit de uitgevoerde risicobeoordeling blijkt dat er sprake is van onaanvaardbare risico’s voor de ecologie. 

Het grote oppervlakte in relatie met de toxiciteit leidt tot bedreiging van bodemorganisme en functionaliteit 

van de bodemprocessen. Opgemerkt wordt dat er geen locatiespecifieke beoordeling is uitgevoerd. Bij een 

locatie specifieke beoordeling wordt lokaal de effecten gemeten en in verband gebracht met de aanwezige 

bodemorganisme en processen.  

 

6.2.2 Risicobeoordeling grondwater 

De beoordeling van risico’s voor de mens is verricht met Sanscrit, versie 2. Deze beoordeling is in het 

bijzonder gericht op uitdamping van vluchtige bodemverbindingen, welke overigens meestal alleen van 

belang is bij aanwezigheid van verblijfsgebouwen boven dergelijke verontreiniging in ondiep grondwater. 

De risico’s van de mens door direct contact en eigen gewasconsumptie en voor de landbouw zijn hier al 

meegenomen bij de risicobeoordeling van de grond van de afdeklaag. Er is vanuit gegaan dat er bij het 

huidige bodemgebruik geen sprake is van bebouwing boven de interventiewaarde contour van benzeen in 

grondwater.  

 

De beoordeling van risico’s van verspreiding begint met het vaststellen van het bodemvolume met sterk 

verontreinigd grondwater (in beginsel onbeheersbare situatie vanaf bodemvolume van 6.000 m
3
). Ook 

worden bedreigde objecten in de nabije omgeving geïnventariseerd. Vanwege de aanwezigheid van een 

onbeheersbare situatie en van kwetsbare objecten is ook de stromingssnelheid van het grondwater en het 

contactoppervlak loodrecht daarop, van belang voor verdere beoordeling. Deze zijn afgeleid met behulp 

van een grondwatermodel. 

 

Conclusie verspreiding en bedreigd gebruik van de bodem 

Er is bij het huidige gebruik (vooralsnog) sprake van spoedeisendheid van sanering vanwege de 

gedeeltelijke omsluiting van Natura2000 gebied door diezelfde interventiewaarde contour. 

 

De locatiespecifieke beoordeling van de bedreiging van het kwetsbaar object de woonwijken van 

Kortenhoef heeft op basis van gerichte meetinformatie, samen met de grondwater modelgegevens,  

aangetoond dat deze niet bedreigd wordt. Hiermee is aangetoond dat er geen sprake is van 

onaanvaardbare milieuhygiënische hinder aan dit kwetsbare object, zijnde de woonwijken van Kortenhoef. 

Derhalve is het geen onderdeel van de spoedeisendheid voor sanering. 

 

Indien het voornemen ontstaat om in de toekomst ecologisch waardevol gebied of woongebied tot stand te 

brengen, die zullen zijn omsloten door de huidige interventiewaarde contouren van Barium of die van 
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Benzeen, dan zal men moeten onderzoeken of er geen sprake zal zijn van onaanvaardbare 

milieuhygiënische hinder.  

 

Bij ontwikkelingen van kwetsbare functies binnen een afstand van 100 meter van de interventiewaarden 

contour stroomopwaarts, dient vastgesteld te worden dat deze niet bedreigd worden door de 

grondwaterverontreiniging.  

 

Conclusie verspreiding en onbeheersbare situatie 

Op basis van de (locatiespecifiek) berekende jaarlijkse toename van verontreinigd bodemvolume, met 

ernstig verontreinigd grondwater (benzeen en eventueel barium), is sanering spoedeisend. 

 

6.3  Risicobeoordeling waterbodemverontreiniging 

Er is gebruik gemaakt van de methodiek van de Circulaire sanering waterbodem 2008 en de Richtlijn 

Nader onderzoek Waterbodems van 2008. 

 

Humane risico’s zullen er hier niet zijn omdat er geen sprake is van visvangst voor consumptie of van 

waterrecreatie. 

 

Uit de risicobeoordeling van de ecologische risico’s blijkt dat er onaanvaardbare risico’s aanwezig zijn door 

de verontreiniging van het slib voor lagere organisme. De sanering van de waterbodems worden daardoor 

als spoedeisend geclassificeerd . 

 

6.4  Risicobeoordeling locatiespecifieke omstandigheid voormalige stortplaats 

Naast de risicobeoordeling van de grond (lees deklaag), de waterbodems en het grondwater, de 

gebruikelijke onderdelen van een Wet Bodembescherming risicobeoordeling, is er sprake van een locatie 

specifieke omstandigheid die beschouwd moet worden. De locatie specifieke situatie is de aanwezigheid 

van stortmateriaal niet zijnde grond. De stortplaats wordt in het kader van de Wet Bodembescherming, 

generiek beschouwd als een black box en aan buitenkant worden de invoelden gemeten en beoordeeld. 

Bij de risicobeoordeling van de locatie specifieke omstandigheid, zijnde de aanwezigheid van 

stortmateriaal, worden de risico’s van het stortmateriaal beschouwd. Hierbij zijn de onderdelen ‘stortgas’ 

en ‘afdeklaagdikte’ apart behandeld. 
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Stortgas (resterend) 

In april 2005 is het advies Nazorg Voormalige Stortplaatsen (NAVOS) een rapport met de achtergronden 

van dat advies verschenen. 

 

In het NAVOS advies wordt over (resterend) stortgas het volgende opgemerkt: 

‘Het is wenselijk bij herinrichting en functieverandering van het terrein de uitvoeringsplannen integraal te 

toetsen. Bij een dergelijke toets zal men zich moeten afvragen of (onder meer): 

- de geplande activiteiten niet zullen leiden tot een ongewenste toename in de emissies van stortgas en 

emissies naar het grondwater’. 

 

Allereerst is het van belang om na te gaan in hoeverre er bij deze voormalige stortplaats nog relevante 

vorming van stortgas is te verwachten. In het algemeen is na circa 40 tot 50 jaar de stortgasproductie op 

een dusdanig laag niveau dat van emitterend stortgas naar de lucht geen sprake meer zal zijn. Alle nog 

geproduceerde stortgas zal in dat stadium naar verwachting in de buitenste laag van het stort worden 

afgebroken/geoxideerd. Over de ontwikkeling van de stortgasproductie over de langere termijn zijn echter 

nauwelijks praktijkgegevens bekend, alleen modelmatige inschattingen. 

Bij vroegere stortingen van bouw- en sloopafval zullen vooral hout en houtproducten verantwoordelijk zijn 

voor de vorming van stortgas. De vorming van stortgas uit hout gaat echter heel langzaam in tegenstelling 

tot die uit GFT (groente, fruit  en tuinafval: snel) en papier (middelsnel).  

Een deklaag is van belang om stortgas gecontroleerd te laten ontwijken. Er zal in de buitenste laag van de 

deklaag wel (gedeeltelijke) biologische omzetting van methaan (sterk broeikasgas) kunnen plaatsvinden. 

 

In dit geval (storten tot begin 70-er jaren vorige eeuw in meestal niet erg dikke lagen betekent dit dat er 

sprake zal zijn van heel beperkte vorming van stortgas, die nog een tiental of enkele tientallen jaren kan 

doorgaan. De deklaag bestaat uit humeuse zandgrond en is vaak dun of geroerd. Deze zal nauwelijks 

dampremmend zijn.  

 

Methaan en stortgas in het algemeen zijn van belang in verband met schade aan planten (door verdrijven 

zuurstof). Methaan is bovendien van belang in verband met brand- en explosiegevaar, afhankelijk van 

concentratie en aanwezigheid van zuurstof en van een ontstekingsbron. Zwavelwaterstof is een sterk 

geurende stof. Het is bij een oude voormalige stortplaats van belang dat resterend stortgas gecontroleerd 

langzaam en diffuus ontwijkt. Het is een voordeel als componenten in stortgas in de deklaag grotendeels 

(biologisch) worden omgezet. Bij methaan is dat bovendien een voordeel omdat het gaat om een sterk 

broeikasgas. Er worden in de internationale literatuur wel brand- en explosie incidenten beschreven met 

methaan in relatie tot voormalige stortplaatsen. 

 

Gebruiksbeperkingen en voorzieningen in verband met stortgas 

De beoogde activiteiten op (natuurontwikkeling) en nabij (eventueel woningbouw) de voormalige 

stortplaats zullen op zich geen wezenlijke invloed hebben op de vorming van stortgas. Als de afdeklaag op 

dikte wordt gebracht kan er meer ruimte zijn voor biologische afbraak van componenten in stortgas. 

 

Hoewel het hier gaat om een reeds lang gesloten stortplaats kan er daarboven en direct langs de rand een 

beperking zijn ten aanzien van 

– de aanwezigheid van putten en andere besloten ruimtes (ook vanwege zwavelwaterstofgas); 

– en van grootschalige aaneengesloten verhardingen 

Bovendien is het van belang dat de deklaag bestaat uit een materiaal waardoor het vrijkomen van damp 

en stortgas (inclusief geurstoffen) wordt afgeremd, maar wel gecontroleerd (diffuus) kan plaatsvinden. Bij 

een dikkere deklaag is er minder kans op droogte- of vorstscheuren. Indien met dichte folies wordt gewerkt 

zal er een voorziening moeten komen om eventueel stortgas te verzamelen en verantwoord af te voeren.  
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Als er bebouwing zou worden overwogen op de voormalige stortplaats zelf wordt aanbevolen om 

zekerheidshalve ter plaatse een onderzoek op emissie van stortgas te verrichten en om een zodanige 

bouwwijze te kiezen dat stortgas zich niet kan ophopen onder het gebouw of in kruipruimten.  

 

Afdeklaag op dikte brengen afhankelijk van functie 

In het landelijke rapport Advies Nazorg Voormalige Stortplaatsen (NAVOS) van april 2005 wordt de 

volgende aanpak geadviseerd. 

‘Ter voorkoming van onacceptabele situaties in de toekomst zal elke stortplaats waar geen of bijna geen 

afdeklaag (minder dan 0,25 m) aanwezig is op termijn voorzien moeten zijn van een op het gebruik 

afgestemde afdeklaag of eventueel een verharding.’ In het Besluit Bodemkwaliteit zijn de eisen voor het op 

gebruik afgestemde afdeklaag opgenomen. Voor de huidige situatie dient deze minimaal 0,5 tot 1,0 meter 

dik te zijn en gezien het gebruik ‘landbouw en natuur’ van de zogenaamde AW2000 (schone) grond te 

worden voorzien.  
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7  CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de zuidkant van Kortenhoef in de gemeente Wijdemeren. De locatie 

heeft nu een agrarische bestemming. Het maaiveld op de onderzoekslocatie bestaat uit grasland en 

sloten. 

 

In opdracht van de publiek-private samenwerkingsconstructie “Heerlijkheid ’t Groenewoud” heeft DHV BV 

een nader onderzoek uitgevoerd op de voormalige stortplaats Groenewoud te Wijdemeren. Ten behoeve 

van een mogelijke landschappelijke inpassing van de voormalige stortplaats diende in het kader van de 

Wet bodembescherming de gevalsdefinitie en de spoedeisendheid van de aangetoonde 

bodemverontreiniging vastgesteld te worden. Hiernaast diende het nader onderzoek voldoende informatie 

op te leveren om een saneringsonderzoek uit te kunnen voeren.  

 

Op basis van de verzamelde gegevens is een risicobeoordeling uitgevoerd voor de aanwezige 

bodemverontreiniging, zijnde deklaag, waterbodem en grondwater. Tevens zijn de risico’s van het 

aanwezige afvalmateriaal beschouwd.  

 

Het doel van het nader onderzoek is het vaststellen van de gevalsdefinitie en of er onaanvaardbare risico’s 

als gevolg van de bodemverontreiniging aanwezige zijn.  

 

7.1  Conclusie 

Op basis van het uitgevoerde nader onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd. De omvang van 

de voormalige stortlocatie is vastgesteld en omvat circa 29 hectare. Het is een voormalige stortplaats van 

huisvuil, bouw- en sloopafval. Het is een relatief onschuldige voormalige stortplaats, waarvan uitgegaan 

mag worden dat er niet tot nauwelijks industrieel of chemisch afval is gestort. De voormalige stortplaats 

bevat circa 1.020.000 m
3
 afvalvolume. 

 

De aanwezigheid van de voormalige stortplaats heeft geleid tot ernstig en spoedeisend geval van 

bodemverontreiniging, met name in het grondwater direct onder de voormalige stortplaats. Hiernaast is de 

dunne afdeklaag (< 0,5 meter dikte) te dun als afdekking en ook sterk verontreinigd.  

 

Het geval is als volgt gedefinieerd: 

� Het gaat om vermenging van stortmateriaal met de bodem van de afdeklaag waardoor deze is 

verontreinigd met zware metalen en PAK. 

� Het grondwater direct onder en in het stort is heterogeen diffuus sterk (> Interventiewaarden) 

verontreinigd geraakt met Barium en plaatselijk zijn sterke verontreinigingen met Benzeen, 

Naftaleen en Bis(ethylhexy)ftalaat aangetoond. Benedenstrooms worden ook 

interventiewaarde overschrijdingen voor Arseen gemeten. Omdat deze niet in het stortlichaam 

en direct onder het stortlichaam worden aangetroffen en Arseen regionaal bekend is als van 

nature in deze mate aanwezig, wordt dit niet tot het geval gerekend.  

� Door verspreiding vanuit het afval is de waterbodem van drie slootdelen op de stortplaats 

verontreinigd met Barium en Zink.  

 

Gelet op de tijd dat er de stortactiviteiten hebben plaatsgevonden gaan we uit van een geval van 

historische bodemverontreiniging. Deze verontreiniging is (hoofdzakelijk) veroorzaakt voor 1987.  
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De situatie is als onbeheersbaar gekwalificeerd vanwege de verspreiding van de verontreiniging met 

Benzeen in het grondwater.  

 

De onaanvaardbare risico’s zijn aanwezig door de aanwezigheid van het kwetsbare object binnen een 

straal van 100 meter, zijnde het Natura2000-gebied. 

 

Hiernaast is de omvang van de verontreinigingen in de deklaag en de waterbodems van het stort van dien 

aard dat deze leiden tot een ecologische risico. Opgemerkt wordt dat een standaard risicobeoordeling is 

uitgevoerd. Een locatiespecifieke beoordeling kan de risico’s nuanceren en tot gevolg hebben dat deze 

niet meer erkend worden. Op voorhand is niet zeggen of deze zich nog zullen manifesteren.  

 

Naast de risicobeoordeling in het kader van Wet Bodembescherming zijn aanvullend de risico’s van de 

locatiespecifieke omstandigheid van aanwezigheid van het stortmateriaal beoordeeld. Hieruit blijkt dat de 

dikte van de deklaag leidt tot contactrisico’s met het stortmateriaal, hetgeen als onaanvaardbaar wordt 

beschouwd. Er verder ten aanzien van stortgas of zettingen geen directe risico’s in de huidige situatie 

bestaan. Wel dient hiermee rekening te worden gehouden ten tijde van veranderingen in het gebruik van 

de locatie. 

 

Het geval van ernstige bodemverontreiniging is spoedeisend op basis van twee onderdelen zijnde, 

onbeheerste situatie en onaanvaardbare risico’s.  

 

Als extra aanvulling zijn de verontreinigingen in de deklaag van stortplaats vergeleken met de LAC2006 

waarden voor het signaleren van risico’s voor de landbouw. De uitkomst van de signalerende toetsing op 

risico’s voor de landbouw is, dat er sprake is van overschrijdingen van de LAC2006 waarden voor de 

bodemverontreinigende stoffen cadmium, koper, lood, nikkel en zink en verder indicatief voor PAK (som 

10), en afhankelijk van de keuze bij toetsing voor DDT. Dat is van toepassing op de beschouwde 

landgebruiken akkerbouw, akkerbouw voor veevoer, beweid grasland en sierteelt (echter bij sierteelt niet 

op cadmium en lood). 

 

Het is aan de producent om te overwegen wel of geen maatregelen te nemen bij overschrijding van de 

LAC2006-waarden. 

 

Algemene conclusie is dat de voormalige stortplaats Groenewoud in het kader van de Wet 

Bodembescherming voldoende is onderzocht om vast te kunnen stellen dat de aanwezigheid ervan heeft 

geleid tot een ernstig en spoedeisend geval van bodembodemverontreiniging. 

Sanering van de onbeheerste situatie en de onaanvaardbare risico’s dient te worden uitgevoerd. De 

sanering zal zich primair richten op het voorzien van een goede deklaag (> 0,5 meter dikte en passende 

milieuhygiënische kwaliteit grond) en het beheersen van de grondwaterverontreiniging met Benzeen. 

 

Er zal een passende beoordeling moeten worden uitgevoerd ten aanzien van saneringsopties en 

 -noodzaak in relatie tot de aanwezigheid van Natuurfuncties. 

 

Verder gaat het om relatief onschuldige stortplaats met huisvuil, bouw- en sloopafval. 

 

Met het onderzoek is een stevige basis van informatie verzameld waarmee de gevalsdefinitie is vastgelegd 

en het saneringsonderzoek uitgevoerd kan worden. 
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7.2  Aanbevelingen 

Aanbevolen wordt de onderhavige rapportage ter beoordeling in te dienen bij het bevoegd gezag 

(provincie Noord – Holland). 

 

Vanwege de mogelijke landbouwkundige risico’s, wordt aanbevolen de huidige gebruikers en eigenaren 

van de uitkomsten van het onderzoek op de hoogte te stellen.  
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