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VOORWOORD

Voor u ligt een boek over 30 jaar bodemsanering Amsterdamseweg
38 e.o. te Arnhem. Het betreft een locatie waarvan in 1992 duidelijk
werd dat een voormalige wasserij een omvangrijke bodemverontrei
niging had veroorzaakt. Sinds de jaren ’80 was men zich in Nederland
bewust geworden van het feit dat bodemverontreiniging kon leiden
tot risico’s voor mens en milieu. Dit bewustzijn ontstond doordat in
Lekkerkerk onder een woonwijk chemisch afval werd aangetroffen
en vervolgens grootschalig werd gesaneerd.
Daarna werden mogelijke verontreinigde locaties in beeld gebracht,
eerst de voormalige gasfabrieken en stortplaatsen en later de voor
malige en in gebruik zijnde bedrijfsterreinen. In 1992 was de Interimwet
bodemsanering van kracht en werden de voorbereidingen getroffen
om ook de aanpak van de sanering in de Wet bodembescherming
(1986) onder te brengen. We stonden aan het begin van de bodem
saneringsoperatie van Nederland!
Nu bijna 30 jaar later, bevindt de bodemsaneringsoperatie zich in een
transitie-fase. Niet dat alle verontreinigingen overal zijn verwijderd,
maar de risico’s zijn veelal opgeheven en de situatie wordt beheerst.
Het bodembeheer wordt binnenkort ondergebracht in de nieuwe
Omgevingswet. De sanering van het voormalige Nepromaterrein aan
de Amsterdamseweg 38 is vrijwel gelijktijdig afgerond. Dit moment
heeft de gemeente Arnhem aangegrepen om de betekenis en het
verloop van dit bijzondere project in een boekje te vatten.
Het boek is opgesteld in samenwerking met gemeente Arnhem,
Bodembeheer Nederland en TAUW.

Peter Bouter
Senior bestuursadviseur Bodem & Ondergrond gemeente Arnhem

Dit is een uitgave van de gemeente Arnhem, 2021.
Met dank aan Bodembeheer Nederland, Nazorg bodem en TAUW bv.

Ernst Algra
Projectmanager Bodembeheer Nederland
Renate van Dijk-Lubbers
Senior-consultant TAUW bv
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1905 – 1979
Bedrijfsactiviteiten
Neproma, een chemische
wasserij voor poetsdoeken.

1950

1975

2000

1994
Om de uitdamping van het oplosmiddel naar
de binnenlucht van circa 30 omliggende
woningen op te heffen, wordt een tijdelijke
beveiligingsmaatregel in werking gesteld.
Er wordt continu bodemlucht onder de
woningen onttrokken. Ook wordt grondwater
onttrokken om de verspreiding van de sterke
grondwaterverontreiniging tegen te gaan.

1992
Het voormalige Neproma-terrein
krijgt een nieuwe bestemming.
Gezondheidsklachten van
bewoners zijn aanleiding voor
bodemonderzoek. Het terrein
blijkt sterk verontreinigd te zijn
met het oplosmiddel Per.

2001
Beschikking op het sanerings
plan, de doelstelling is
vergaande verwijdering van
de verontreiniging in grond
en grondwater

2002
Start definitieve saneringsmaatregel. De ondiepe
grondverontreinigingen op het terrein en in
tuinen (tot circa 2 m -mv) worden ontgraven, voor
de diepere verontreinigingen wordt een in situ
systeem aangelegd. Het verontreinigd grondwa
ter wordt onttrokken en afgevoerd naar Industrie
Park Kleefse Waard (IPKW) voor gebruik en
zuivering van het water.

2007
Cofiton BV (initiatiefnemer
sanering) draagt het project
over aan Nazorg Bodem BV, een
nazorgorganisatie. Nazorg
Bodem BV neemt het hele
project over en is daarmee ook
verantwoordelijk voor het beha
len van de saneringsdoelstelling
en nazorgverplichting.

2007
Beschikking aanpassing sane
ringsdoelstelling grondwater.
De grondwatersanering blijkt
niet meer kosteneffectief te zijn.
De maximale concentratie Per
bedraagt 300 ug/l en Rijkswater
staat stemt in met Natuurlijke
Lozing van deze restverontreini
ging op de Nederrijn.

2009
De actieve aanpak van de sanering
(ontgraving, in situ sanering en grond
watersanering) is afgerond. Vanaf dit
moment zijn 4 meetrondes voor het
grondwater gepland over 15 jaar, waar
in getoetst wordt of het verwachte
verloop van de pluim bevestigd wordt.

2020
Afronding sanering. De meetrondes voor het
grondwater wijzen er op dat de verontreini
gingssituatie volgens verwachting afneemt. Een
uitgebreide gegevensanalyse wijst er op dat
verdere kwaliteitsmetingen in het voormalige
brongebied van de verontreiniging niet meer
zinvol zijn. De sanering wordt afgerond met nog
een beperkte monitoringsverplichting in de
grondwaterpluim.

2025

HISTO RIE VAN HET TERREIN

historie van het terrein

Luchtfoto gebied Arnhem Centraal jaren ’90. (bron: gemeente Arnhem)

b od emsane ri ng neproma-terrein

8

Toen het terrein in 1992 een nieuwe bestemming zou krijgen naar aan
leiding voor de plannen voor Arnhem Centraal, kwam een ernstige
bodemverontreiniging aan het licht. Gezondheidsklachten van be
woners waren destijds aanleiding om verder onderzoek uit te voeren
naar de bodemkwaliteit.

9
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historie van het terrein

Op het voormalige Neproma-terrein (direct ten noorden van het
treinstation Arnhem) was van 1905 tot 1979 een chemische wasserij
gevestigd. Deze wasserij was gespecialiseerd in het schoonmaken
van poetsdoeken voor garagebedrijven. Hierbij werden grote hoe
veelheden Per (Tetrachlooretheen) gebruikt, een oplosmiddel dat
erg geschikt was voor ontvetting en reiniging. Grote volumes zijn bij
de bedrijfsvoering in de bodem terechtgekomen. Rond 1980 zijn de
bedrijfsactiviteiten beëindigd en de bedrijfsgebouwen gesloopt.

Neproma aan de Amsterdamseweg in 1910. (bron: Gelders Archief )
Toen het terrein in 1992 een nieuwe bestemming zou krijgen naar aanleiding voor de plannen voor
Arnhem Centraal, kwam een ernstige bodemverontreiniging aan het licht. Gezondheidsklachten van
bewoners waren destijds aanleiding om verder onderzoek uit te voeren naar de bodemkwaliteit.
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De grote hoeveelheid Per die in de bodem terecht was gekomen leidde
tot een o mvangrijke grond- en grondwater-verontreiniging. Omdat
Per een vluchtige stof is, raakte ook de bodemlucht sterk verontreinigd.
Deze v erontreinigde bodemlucht bereikte de kruipruimtes en binnenlucht
van circa 30 omliggende woningen.
Bewoners ervaarden hierdoor gezondheidsklachten. Rond 1992
werd het voor de gemeente Arnhem duidelijk dat onderzoek en
maatregelen nodig waren.

Er werden met de eerste indicatieve metingen in de jaren ’80 geen verontreinigingen aangetroffen op het voormalig Neproma-terrein. Het terrein leek daarmee volkomen geschikt
voor ontwikkeling van kantoorpanden en appartementen. Tot een groepje sceptische bewoners het heft in eigen hand nam en met een schepje en een pot verdergaand onderzoek
en de sanering aan het rollen bracht.

Prikkende ogen
Jan Kiekebosch was één van die bewoners. Hij herinnert het zich nog scherp. ‘Een buurman en vriend van mij klaagde over prikkende ogen en vermoedde dat het te maken had
met dampen van het Neproma-terrein. Een bevriende onderzoeker van de Universiteit van
Wageningen stelde voor om een stuk grond te onde
rzoeken. En zo gingen wij op een zonnige zondagochtend met een schepje en een pot het
terrein op en groeven een stukje uit. We moesten het direct in de pot doen en afdekken,
zei de onderzoeker. Dat deden we en inderdaad, de uitgegraven grond bleek hoge concentraties Per te bevatten.’

Paniek
De resultaten van het onderzoek en de toenemende gezondheidsklachten van bewoners
noopten de gemeente Arnhem tot actie en in korte tijd zou de ware omvang van de verontreiniging duidelijk worden. ‘Dat leidde tot veel paniek bij bewoners’, weet Kiekebosch.
‘Ik woonde zelf in een bovenwoning, waardoor ik minder geraakt werd. Sommige mensen
hadden echter kinderen in souterrains slapen, waar de lucht enorm vervuild was. Was de
lucht gevaarlijk voor hen? We wisten het niet. Uiteindelijk is er ook één gezin verhuisd.
Die durfden er niet meer te wonen.’

Opinie
De angst van bewoners leidde in eerste instantie tot boosheid en wantrouwen richting de
overheid. ‘Vlak daarvoor waren plannen gepresenteerd voor het stationsgebied waarbij
ook de woningen in onze straat gesloopt zouden moeten worden. We hadden er geen vertrouwen in dat we hier konden blijven wonen. We wilden antwoorden.’

1 verontreinigde k ruipruim tes en b in n en lu c h t

VERONTREINIGDE
KRUIPRUIMTES EN
BINNENLUCHT
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HOE EEN POT EN
EEN SCHEP ALLES
OVERHOOP GOOIDEN
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Die antwoorden kregen ze. In de maanden daarna werden bewoners intensief betrokken
bij de onderzoeken, de overwegingen en de noodmaatregelen. ‘Dat werkte, al werd ik soms
ook wel moe van nutteloze informatieavonden. Toen ook de luchtextractieleidingen onder
de woningen goed bleken te werken, keerde de opinie. De rust keerde terug en wat begon
met paniek ging over in opluchting. De grondsanering van de tuinen leidde nog wel tot
wat discussies over monumentale bomen of tuinmuren, maar dit is in het werk opgelost.’

Kiekebosch woont nog steeds aan de Sweerts de Landasstraat, als één van de weinige ervaringsdeskundigen. ‘Het leeft nu eigenlijk helemaal niet meer onder bewoners. De dure
herenhuizen die er worden gebouwd waren binnen een paar weken verkocht. Je kunt dus
wel zeggen dat het voormalig Neproma-terrein weer een gewilde plek is.’

Jan Kiekebosch
Bewoner Sweerts de Landasstraat
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Neproma-terrein in 1993. (bron: Gelders Archief )

‘Het was allemaal heel heftig’. Hans van Ammers laat geen misverstand bestaan over de
situatie aan de Amsterdamseweg 38 eo. Een situatie die begon in 1992. ‘Het leek met de dag
erger te worden. Eerst was er sprake van verontreiniging met oplosmiddelen (vooral Per, te
trachlooretheen) in de grond en het grondwater, daarna in het drinkwater, in de kruipruim
tes en de binnenlucht van woningen en vervolgens kwamen ook nog gezondheidsklachten
bij bewoners. De omvang van de verontreiniging en de gevolgen voor bewoners bleek steeds
groter te zijn dan we dachten. Er moest zo snel mogelijk actie worden ondernomen.’

De uit de bodem onttrokken bodemlucht wordt vanzelf aangevuld
met schone buitenlucht vanaf maaiveld. De mate van verontreiniging
bepaalt het aantal verversingen dat nodig is om de bodem te reinigen.

Hecht team
Binnen de muren van het stadhuis groeide de onrust. ‘Eigenlijk was de provincie het
bevoegd gezag, maar wij trokken de verantwoordelijkheid naar ons toe. Het werd top
prioriteit. We hadden echt het gevoel dit laten we niet gebeuren’. We verzamelden een
team van GGD, milieudienst, communicatie en bestuurders, waaronder de zeer betrokken
wethouder André Coumans en overlegden voortdurend over de vervolgstappen.’
Van Ammers zou met dat team de spil vormen in de aanpak van de problemen van het
voormalig Neproma-terrein. Het team verzorgde de continue communicatie met bewoners
(brieven en avonden), zocht woonruimte voor huishoudens die tijdelijk hun huis uit
moesten in afwachting van noodmaatregelen, coördineerde de vele onderzoeken, zorg
de voor de financiering van onderzoek en maatregelen en begeleidde de uitvoering van
tijdelijke noodmaatregelen. Die multidisciplinaire samenwerking, in die tijd behoorlijk
bijzonder, zette flink vaart achter het project.

Ongekende snelheid
‘Halverwege 1992 kregen we de eerste meldingen binnen over gezondheidsklachten en aan
het eind van 1992 namen we al noodmaatregelen in de eerste woningen. Dat begon met
adviezen om te ventileren en kranen te laten doorlopen tegen verontreinigd drinkwater
maar er werd ook een aannemer ingezet voor de isolatie van kruipruimtes’, bladert Van
Ammers terug in zijn papieren. ‘We kozen voor een sandwichconstructie van folie in spuit
beton. Die maatregel bleek in april 1993 niet te werken. Een enorme tegenvaller. Toen be
gon direct de verkenning naar een noodmaatregel die wel het gewenste effect zou hebben.’
Dat leidde in 1994 tot de bodemluchtextractiemethode, die gelukkig heel succesvol bleek.

1 verontreinigde k ruipruim tes en b in n en lu c h t

Bodemluchtextractie
Bodemluchtextractie is een techniek waarbij door middel van verticale
filters of horizontale drains (geperforeerde buizen) bodemlucht aan
de onverzadigde bodem wordt onttrokken. Met deze luchtonttrekking
worden ook de vluchtige verontreinigingen als damp verwijderd. Door
dat met de pomp een onderdruk wordt aangebracht in de filters, wordt
bodemlucht uit de omgeving van het filter of de drain aangevoerd.

15

Overzicht Nepromaterrein, met op het terrein de water- en bodemlucht
zuivering voor de tijdelijke beveiligingsmaatregel. (bron: gemeente Arnhem)

Onder circa 30 woningen werden met horizontaal gestuurde boringen, buizen aange
bracht waaruit de bodemlucht werd weggezogen. Een vernieuwende methode. ‘Zo’n
traject duurt meestal jaren, door de uitvoerige onderzoeken, bestuurlijke processen en
verschillende financieringsstromen. Hier was dat slechts een kwestie van maanden. En
dat kon ook niet anders gezien de gevolgen voor de bewoners. Ondanks dat we ons kunnen
voorstellen dat het voor de bewoners lang duurde, te lang’. Toen de bodemluchtontrek
king succesvol bleek kon het onderzoek zich richten op het bepalen van de omvang van de
verontreiniging en de saneringsopties.

Hans van Ammers
Bodemadviseur gemeente Arnhem in 1993
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‘WE KWAMEN EIGENLIJK
O NGELOFELIJK SNEL TOT
EEN OPLOSSING’
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Het was niet de eerste keer dat Toos Waegemaekers als GGD-arts aanschoof bij een overleg
over grondverontreiniging. Meestal werden potentiële gezondheidsrisico’s besproken,
beleid ontwikkeld en mogelijk gevaar tijdig afgewend. In 1992 ging het gesprek echter
anders. ‘Tegelijkertijd met dat bekend werd dat de grond verontreinigd was, meldden
verschillende bewoners uit de omgeving van het Neproma-terrein zich met klachten.’

Ongrijpbaar
Eén van de dingen die ze deed, was op bezoek gaan bij de bewoners. ‘De situatie veran
derde voor mij toen ik bij de mensen thuis was. Natuurlijk had ik de klachten gehoord:
hoofdpijn, misselijkheid, vrij algemene klachten die misschien veroorzaakt werden door
de grondverontreiniging. Maar toen ik zelf ervaarde hoe het was om gezondheidsgevaar
te lopen door iets onzichtbaars, in je eigen huis, zonder dat je daar zelf enige invloed
op hebt, toen kwam de ernst pas echt bij me binnen. Ik ging me zelfs afvragen of ik zelf
hoofdpijn had. Dat ongrijpbare gevaar moet voor bewoners heel eng zijn geweest. We
voelden dat we voor hen klaar moesten staan.’

Openheid
Dat betekende tussen 17.00 uur en 18.00 uur informatiebrieven bezorgen en de rest van
de avond bewoners te woord staan bij nieuwe ontwikkelingen. Soms met geruststellende
informatie. Soms met een eerlijk ‘wij weten het ook even niet’. ‘We dachten bijvoorbeeld
dat het isoleren van kruipruimtes goed zou werken, maar dat maakte de situatie juist
erger. Toen dachten wij ook: ‘wat nu?’. We hebben dat zoveel mogelijk gedeeld met de
bewoners. Met een team van GGD, milieudeskundigen, bestuurders en zelfs wethouder
Coumans. Zo’n hechte samenwerking tussen al die verschillende organisaties was uniek
in die tijd. We voelden de urgentie.’

Schokkend
Die urgentie was er ook. Dat zou de weken en maanden daarna steeds duidelijker worden.
Onder het terrein had zich een enorme luchtbel van Per gevormd en de bewoners bleken
jarenlang te zijn blootgesteld aan de schadelijke dampen.

‘Die blootstelling bleek uiteindelijk ernstiger dan gedacht. Bij een uitademingsonderzoek
bleek de hoeveelheid oplosmiddelen in de uitademingslucht van sommige bewoners hoger
dan de ‘werkvloernorm’ in een fabriek waar met oplosmiddelen wordt gewerkt. Dat is
schokkend, want die norm is al veel hoger dan daarbuiten. En deze lucht werd continu uit
geademd door een bewoner.’

Bijzonder
‘Neproma’ is een soort perfect storm waarin alle negatieve kenmerken bij elkaar lijken te
komen. Een ongebruikelijke ondergrond, een bijzonder grote hoeveelheid oplosmiddelen
en een abnormaal groot aantal gezondheidsklachten. ‘We beseften toen al wel dat het bij
zonder was en terugkijkend denk ik dat er in Nederland nooit meer zo’n project is geweest.
Ook voor mij persoonlijk was het bijzonder, want na die periode heb ik tien jaar in
de Medische Milieukunde gewerkt. Het was een ijkpunt in mijn carrière.’

Toos Waegemaekers
GGD-arts in 1993
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Gezondheidskundige norm voor Per
Ten tijde van het bekend worden van de verhoogde binnenluchtcon
centraties rondom het voormalige Neproma-terrein gold een binnen
luchtnorm van 2.500 ug/m3 maar werd al rekening gehouden met het
aanscherpen van deze norm tot 250 ug/m3. Deze nieuwe norm is bij
een update in 2001 gepubliceerd en nog steeds van kracht. (RIVM
711701025, Re-evaluation of human-toxicological maximum permissible
risk levels, Baars et al, 2001)
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DAT ONGRIJPBARE GEVAAR
MOET VOOR BEWONERS
HEEL ENG ZIJN GEWEEST

Weergave bodemluchtmetingen gemeten op 2 m -mv
(groen is niet verontreinigd, paars is sterk verontreinigd).
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Bodemonderzoek en bodemsanering stonden begin jaren ’90 nog in de
kinderschoenen. De situatie aan de Amsterdamseweg 38 was daarbij uitdagend:
een grondwaterstand van 20 m -mv en een gestuwde ondergrond, gecombineerd
met een zeer sterke vluchtige verontreiniging. Het onderzoek en de aanpak
betrof daarom grond, grondwater èn bodemlucht. Met inzet van relatief nieuwe
technieken werd de bodemverontreiniging onderzocht en aangepakt.

Het leek zo’n goede oplossing, die isolatie van kruipruimtes van woningen rond het Ne
proma-terrein. Het moest ervoor zorgen dat de Per-dampen niet meer tot de binnenlucht
doordrongen en de gezondheidsrisco’s verdwenen. Maar nieuwe metingen logen er niet
om. Het Per-gehalte in de woningen was eerder toegenomen dan afgenomen. Er moest
à la minute een nieuwe tijdelijke beveiligingsmaatregel worden bedacht. En Renate van
Dijk-Lubbers was één van de personen die daar aan mee mocht werken.

Schoorsteeneffect
‘Door de isolatie hoopten de dampen zich in de zandgrond onder de woningen op en ont
stond er een schoorsteeneffect, waarbij de lucht door de kleinste kieren het huis in werd
gezogen’, legt Van Dijk uit. ‘We moesten iets verzinnen dat op korte termijn de verontrei
nigde lucht al onder de huizen onttrok, zodat het de kruipruimte en leefruimte niet zou
bereiken. We ontwikkelden daarvoor een bodemluchtextractiesysteem.’

Luchtextractie
Bodemluchtextractie was een relatief nieuwe techniek waarbij de verontreinigde lucht
via ingenieuze leidingen onder de woningen wordt onttrokken en gefilterd. ‘We plaatsten
met horizontaal gestuurde boringen drains in de grond onder de woningen, die lucht aan
de bodem onttrokken. De lucht werd via leidingen afgevoerd en gezuiverd met actieve
koolfilters. Die actieve kool neemt dampen in zich op. Telkens als de koolfilters verzadigd
waren (omdat er zoveel Per aanwezig was), werden ze ter plekke geregenereerd met stoom.
Uiteindelijk hebben we hiermee alleen al met de tijdelijke beveiligingsmaatregel 20.000
kg pure Per uit de bodem gehaald. Ik ken geen ander project waarbij de vrachten zo hoog
waren.’

Nu wel succes
De bodemluchtextractie bleek een schot in de roos. Na een korte testperiode onder enkele
woningen werd het systeem opgeschaald naar 30 woningen. De Per-concentraties in
woningen en kruipruimtes daalden binnen 2 weken tot ver onder het gezondheidskun
dig aanvaardbaar niveau. Zo werd voor risico’s die in 1992 bekend werden al in 1993 een

2 de techniek en

DE TECHNIEKEN:
TIJDELIJKE
BEVEILIGING,
BODEMONDERZOEK
EN DEFINITIEVE
SANERINGSMAAT
REGELEN
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‘WE HAALDEN
20.000 KG PURE PER
UIT DE BODEM’
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Uitsnede ligging bodemluchtextractiedrains onder woningen Sweerts de Landasstraat,
zoals onder circa 30 woningen rondom het terrein is aangebracht. (bron: TAUW)

2 de techniek en

Mede dankzij de milieukundige adviezen van Van Dijk-Lubbers en haar collega’s werd in
1994 een veilige situatie voor omwonenden gerealiseerd en werd daarna één van de sterkst
vervuilde terreinen van Nederland in 30 jaar tijd vergaand gereinigd. ‘Het is voor mij dan
ook een bijzonder project. Met heftige omstandigheden door de gezondheidsklachten van
bewoners en de druk die dat veroorzaakte om snel met een goede oplossing te komen. We
hebben in die tijd echt gepionierd en ik ben trots op het saneringsresultaat dat hier na 30
jaar bereikt is.’

b od emsane ri ng neproma-terrein
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Het lijkt zo vanzelfsprekend: een uitvoerig bodemonderzoek wanneer een terrein opnieuw
wordt ontwikkeld. Maar wie teruggaat naar de eerste onderzoeken op het voormalig Neproma-terrein stapt in een andere tijd. Een tijd waarin we pas net wisten dat verontreinigde
grond een probleem was. En een tijd waarin milieuonderzoek nog in de kinderschoenen
stond. In die tijd zette Karin Grobben haar eerste stappen als jonge bodemonderzoeker op
het braakliggende terrein aan de Amsterdamseweg.

Nooit meegemaakt
Renate van Dijk-Lubbers
TAUW bodemsanering

‘We hadden wel wat ervaring met theoretische risico-inventarisaties, maar dit hadden
we nog nooit meegemaakt’, kijkt Grobben terug. ‘Het begon natuurlijk allemaal met de
klachten van bewoners. Ze waren duf, sliepen slecht, hadden hoofdpijn, de binnenlucht
was sterk verontreinigd met Per en vormde een serieus gevaar voor de gezondheid. We
moesten dus zo snel mogelijk uitzoeken waar de verontreiniging vandaan kwam en tot een
goede, kostenefficiënte oplossing komen.’Dat begon met het in kaart brengen van de omvang van de verontreiniging en de belangrijkste bron. ‘Het was al wel bekend dat deze verontreiniging in pure vorm zwaarder is dan water en in het grondwater dus naar de diepte
zakt. Dat was hier ook het geval, waarbij ook Per in het drinkwater werd aangetroffen.’
Ook in grondmonsters werd enige verontreiniging aangetroffen, maar dat verklaarde niet
direct de omvangrijke luchtvervuiling in kruipruimtes en binnenlucht. ‘Doordat het terrein
op een geologische stuwwal ligt, bevindt zich onder het Nepromaterrein 20 meter zand
voordat de grondwaterspiegel wordt bereikt. De Per had zich als een luchtbel in gasvorm in
deze zandlaag genesteld en werd maar beperkt met grondanalyses vastgesteld. Het vroeg
nieuwe technieken om dit goed in beeld te brengen. We plaatsten een netwerk met kleine
filterbuizen op verschillende dieptes met sondeertechnieken. Met luchtmonsters, genomen
met gaszakken en adsorptiemiddelen maten we de ernst van de vervuiling. Die was nog groter dan we verwachtten. Onze adsorptiemiddelen waren compleet verzadigd door de Per.’

Grondwater
De zorgen bij de gemeente Arnhem waren echter groter. Wanneer het Neproma-terrein zo
verontreinigd is, bestaat de kans dat verontreinigd grondwater onder de stad door richting
de Rijn stroomt en nog meer schade veroorzaakt. ‘We deden metingen op verschillende
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Bijzonder

PIONIEREN EN
LEREN OP EEN
ZANDERIGE STUWWAL
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geschikte oplossing bedacht. ‘Het werkte eerlijk gezegd nog beter dan we verwachtten. De
omstandigheden leenden zich perfect voor de techniek. Uiteindelijk werd luchtextractie
niet alleen als beveiligingsmaatregel gebruikt, maar werd het ook de belangrijkste tech
niek tijdens de sanering.’

Stofgedrag Per in de bodem
Het oplosmiddel Per heeft typische eigenschappen die het gedrag
in de bodem bepalen. Doordat het een organisch oplosmiddel is,
adsorbeert een deel van vracht aan het organisch materiaal van vaste
bodemdeeltjes en vullen poriën tussen de zandkorrels zich soms deels
met puur product (grondverontreiniging).

b od emsane ri ng neproma-terrein
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plekken tussen het terrein en de Rijn, maar alles was schoon’, zegt Grobben. ‘Maar dat
was onmogelijk. Het grondwater was aantoonbaar verontreinigd, waarom hier dan niet?
Uiteindelijk bleek dat door de geologische opbouw van de stuwwal het grondwater niet
een rechte route naar de Rijn aflegde, maar door verschillende grondlagen afboog naar
een ander deel van de stad. Daar hadden we niet op gerekend.’

Iconisch
De unieke omstandigheden van het Neproma-project maakten dat het maximale werd
gevraagd van Grobben en haar team. ‘We moesten continu experimenteren en nieuwe
technieken gebruiken, vooral omdat de risico’s zo groot en de druk zo hoog was. Achteraf
gezien was het een tijd van continu pionieren en leren. Een iconisch project en een heel
goede leerschool.’

Karin Grobben
TAUW bodemonderzoek
Bodemonderzoek op het terrein in 1993 (Bron: Gelders Archief )
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De stof is zwaarder dan water. Dit betekent dat als een grote hoe
veelheid van dit oplosmiddel tegelijk in de bodem komt, deze als
het ware door de zandlagen en de grondwaterstand zakt totdat een
scheidende kleilaag wordt bereikt. Dit leidt in het algemeen vaak tot
diepe grondwaterverontreinigingen. Overtollig puur product van dit
oplosmiddel kan zich dan ook als een plas op een kleilaag verzamelen.
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Omdat het een vluchtige stof is, verspreiden zich dampen vanuit deze
grondverontreiniging naar de omliggende bodemlucht en bebouwing
die zich aan maaiveld bevindt. Per is ook beperkt oplosbaar in wa
ter (maximaal circa 150 mg/l) waardoor grondverontreiniging onder
grondwaterniveau leidt tot grondwaterverontreiniging die zich onder
invloed van de natuurlijke grondwaterstroming verspreidt in verticale
en horizontale richting.

Ligging grondwaterpluim. (bron: TAUW)
Rood en blauw: sterke verontreiniging. Groen: geen verontreiniging.
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Het is namelijk vooraf ingewikkeld om in de ondergrond te kijken. ‘Je hebt vaak te maken
met verschillende grondsoorten en -lagen die onverwachte effecten kunnen hebben op de
verontreiniging’, legt Wanders uit. ‘Daardoor kunnen in-situsaneringen als deze, waarbij
geen grond wordt ontgraven, soms minder succesvol zijn dan van tevoren gedacht en
berekend was. Bij deze sanering klopten de voorspellingen erg goed. Hoewel deze sanering
een groot project was en het hoogste veiligheidsniveau had (3T), kijk ik terug op een rede
lijk steady sanering, waarbij alles volgens plan verliep.’

Afronding
SUEZ rondde de werkzaamheden in 2007 af. Binnen de afgesproken termijn, volgens plan
en zonder problemen. De zandgrond die tot de eeuwwisseling vol zat met chloorkoolwa
terstoffen was eindelijk risicovrij. Voorzichtig konden de gemeente Arnhem en omwo
nenden vooruit kijken, naar een nieuwe bestemming voor het terrein. Wanders: ‘Terugkij
kend kun je concluderen dat ‘Neproma’ een schoolvoorbeeld van een succesvolle in-situ
sanering was.’

Michael Wanders
SUEZ, voorheen Watco Ecotechniek
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Saneringsaanpak
De sleutel tot deze goede voorspelling was de zandige bodem. Door de metersdiepe laag
onverzadigde zandgrond (boven de grondwaterstand) onder het Neproma-terrein en de
ervaringen vanuit de tijdelijke beveiligingsmaatregel konden realistische saneringsnor
men worden gesteld. De bodem bleek uitermate geschikt voor de saneringsaanpak van
SUEZ, die in 2002 van start ging.
‘Daarbij voerden we ontgravingen uit, waarbij we ook asbest verwijderden, en richtten we
een in-situsaneringssysteem in met persluchtinjectie en bodemluchtextractie. Het systeem
betrof maar liefst 58 bodemluchtonttrekkingsfilters tot 20 meter diepte, 34 perslucht
injectiefilters tot 38 meter diepte en enkele bodemluchtextractiedrains uit het bestaande
netwerk van de tijdelijke beveiligingsmaatregel.
We persten lucht in de verzadigde bodem, waardoor de verontreiniging uit het grondwa
ter werd gestript en de verontreinigde lucht omhoog werd gedrukt. Die verontreinigde
lucht vingen we af met het bodemluchtextractiesysteem dat was aangesloten op actief
koolfilters om de lucht te zuiveren. Het actieve kool in de filters nam de verontreinigde
lucht op tot het kool verzadigd was en werd vervolgens vervangen.’ Dit laatste was op
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Waar de sanering van deze verontreiniging aan de Amsterdamseweg in de beginperiode
stond voor onzekerheid, uitproberen en pionieren, kregen de betrokken partijen al snel
grip op de aanpak van deze bodemverontreiniging. Zo veel grip dat saneerder SUEZ te
rugkijkt op een ‘vrij stabiele rechttoe rechtaan sanering’. En dat is eigenlijk best bijzonder,
vertelt Michael Wanders van SUEZ.
Complex

eigen initiatief, vertelt Wanders. ‘Het oorspronkelijke ontwerp was om regeneratieve kool
filters te gebruiken. Wij kozen voor het afvoeren van verzadigd kool en het leveren van
nieuw kool om te besparen op energieverbruik en de kosten zoveel mogelijk te drukken.
Dat kostte wat overleg, maar werd uiteindelijk goedgekeurd.’

b od emsane ri ng neproma-terrein

’NEPROMA’ WAS EEN SCHOOLVOORBEELD VAN EEN
SUCCESVOLLE IN-SITU SANERING

De bodemluchtextractie-unit die het mogelijk maakte om alle bodemluchtfilters apart
aan te sturen voor wat betreft te onttrekken lucht. (bron: SUEZ)

Contouren van het bodemluchtextractie- en
persluchtinjectiesysteem. (bron: TAUW)
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Niet alleen de techniek van de sanering was uitdagend, ook op organisatorisch
vlak ontstond er een bijzondere situatie. De bodemsanering werd door meerdere
partijen gefinancierd en de provincie Gelderland, gemeente Arnhem en
terreineigenaar Cofiton bleven betrokken bij de uitvoering van de sanering. Ook
de zuivering en het gebruik van het onttrokken grondwater op Industriepark
Kleefse Waard en de daarbij betrokken partijen maakten de sanering uniek.

3 organisatie

Werking van een gecombineerd systeem van bodemluchtextractie
en persluchtinjectie. (bron: TAUW)

ORGANISATIE:
GEZAMENLIJK
OPDRACHTGEVER
VOOR DE BODEMSANERING
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‘HET WAS VOLLEDIG NIEUW,
MAAR WE HEBBEN HET
WEL SAMEN GEFLIKT’
Hij stapte rond de eeuwwisseling als 27-jarige bodemambtenaar in een saneringsproject
dat bol stond van emoties en financiële belangen. Toch begeleidde Paul van Hoof samen
met Frans Verboom van de Provincie Gelderland en de zeer betrokken Robert Willemstijn
van Cofiton het ‘Neproma-project’ naar een succesvolle sanering. Daarin speelden vooral
passie en samenwerking een cruciale rol.

de luchtextractiemethode in het brongebied en de persleiding die we aanlegden vonden
we een creatieve en, na de nodige tegenslagen, succesvolle saneringsaanpak.’
Hoewel hij denkt dat onderdelen van de saneringsaanpak met de huidige kennis en beleids
uitgangspunten er waarschijnlijk anders hadden uitgezien, houdt Van Hoof wel een positief
gevoel over aan zijn tijd bij het project aan de Amsterdamseweg. ‘We hebben daar samen
een betekenisvolle rol kunnen spelen, dus ik kijk daar met warme gevoelens op terug.’

Paul van Hoof
Bodemadviseur gemeente Arnhem in 2002
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3 organisatie

Het stof was eind jaren ‘90 nauwelijks neergedaald aan de Amsterdamseweg toen Paul van
Hoof zijn eerste stappen op het braakliggende terrein zette. De twintiger nam het stokje
over van Hans van Ammers en moest als gezamenlijk opdrachtgever (met Cofiton en Pro
vincie) het project van onderzoeksfase naar aanbesteding en saneringsaanpak leiden. ‘Ik
herinner me de emoties nog van het begin. Gesprekken met bewoners in een tent op het
terrein… die verhalen raakten me echt. De emotionele lading vanwege de gezondheid van
bewoners, samen met het feit dat het een miljoenenproject was, legde een enorme druk op
ons om snelle en goede keuzes te maken.’
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3 organisatie

Beladen

Gepassioneerd team
Het zorgde ervoor dat het opdrachtgeverstrio met ongekende gedrevenheid aan de slag
ging. ‘Het was voor iedereen nieuw, maar we deden ons stinkende best. De samenwer
king, de stappen die horen bij zo’n groot saneringsproject, de afstemming met Arnhem
Centraal, er bestond geen format voor. Bovendien waren we als gemeente opdrachtgever,
financier én bevoegd gezag tegelijk. Ik denk nu: ik werd volkomen overvraagd, maar we
hebben het wel samen geflikt.’ De sleutel daarvoor was passie en begrip. ‘We wilden alle
maal écht iets betekenen. Door betrokken te zijn en mild te kijken naar elkaars belangen
ontstond er een goed team.’

Oplossing
Van Hoof speelde enkele jaren een belangrijke organisatorische en verbindende rol. Onder
leiding van het opdrachtgeverstrio werden de financieringen geregeld, de juiste aanne
mers gevonden en na jarenlang onderzoek eindelijk echt een schop in de grond gezet. ‘Met

Bijeenkomst op het terrein bij oplevering sanering in 2002. (bron Gelders Archief )

COFITON:
OPDRACHTGEVER
TEGEN WIL EN DANK
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Willemstijn leerde al snel dat het oplossen van zulke grootschalige verontreiniging geen sinecure was. En vooral een tijdrovend project. ‘Door de omvang van het project raakten twee
ministeries en zelfs Europese instanties betrokken. De eerste jaren werden verschillende
noodvoorzieningen ontwikkeld, maar voor de sanering echt van start kon moest er ook nog
stevig onderhandeld worden met alle betrokken partijen en waren we tien jaar verder.’

Gebonden
Waar Neproma de helft van de sanering (zo’n 10 miljoen gulden) betaalde, bekostigde
Cofiton een derde van de kosten (zo’n 7 miljoen). De ontwikkelaar hoopte hiermee de taak
te hebben volbracht. ‘We wilden natuurlijk het liefst betalen en het terrein voor een redelijk bedrag verkopen, om de schade te beperken. Het vastgoed was onverkoopbaar door de
saneringsverplichting en zo bleven we ook tijdens de sanering opdrachtgever. Cofiton zou
tot het einde van de sanering verantwoordelijk blijven voor de uitvoering daarvan.

Trots
Na vijf jaar sanering, via luchtextractie enerzijds en onttrekking en hergebruik van
grondwater anderzijds, droeg Cofiton de saneringsverplichtingen in 2007 over aan de

3 organisatie

‘We hadden geen idee wat we hiermee aan moesten’, herinnert Robbert Willemstijn zich.
‘Onze leidinggevenden dachten eerst dat de overheid dit wel op zou lossen, maar dat
bleek toch anders te gaan. Wij werden opdrachtgever voor de sanering van het terrein. Ik
was gespecialiseerd in het begeleiden ingekochte vastgoedprojecten van ondernemers
met financiële problemen, niet in complexe milieusituaties. Maar daar moest ik me wel
in gaan verdiepen.’

De bodemluchtextractie-unit die het mogelijk maakte om alle bodemluchtfilters apart
aan te sturen voor wat betreft te onttrekken lucht. (bron: SUEZ)

nazorgorganisatie, die voor soortgelijke situaties was opgericht. Daardoor kwam de weg
vrij om het vastgoed te verkopen. Uiteindelijk kijkt Willemstijn toch met een positief gevoel terug op het project. ‘We hopen natuurlijk dat we dit in Nederland nooit meer hoeven
meemaken, maar het is ook een interessante periode geweest. Ik kijk terug op een prettige
samenwerking en goede ondersteuning door bijvoorbeeld projectleider Leo van der Drift.
Maar mijn persoonlijke succes is dat dat het terrein, ook mede door de ontwikkelingen
in de tijd, uiteindelijk toch voor een goede prijs is verkocht, waardoor het ondanks de
verontreiniging geen financieel debacle is geworden.’

Robbert Willemstijn
Cofiton
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Het had eigenlijk een lucratieve plek moeten zijn, het terrein aan de Amsterdamseweg.
Een mooi, centraal gelegen stuk grond waarop ontwikkelaar Cofiton moderne appartementen en kantoorgebouwen zou realiseren. Maar toen kwam het nieuwsbericht in 1992:
verontreinigde grond en gezondheidsklachten op het voormalig Neproma-terrein. Cofiton
was niet langer eigenaar van lucratieve grond, maar van een groot milieu- en gezondheidsprobleem.
Onzekerheid

‘SAMENWERKING EN
BEGRIP BEPAALDEN
HET SUCCES’
Er kan veel gebeuren wanneer een stadswijk onverwachts te maken krijgt met een gezond
heidsrisico. De angst slaat toe, oproer barst los, beschuldigende vingers wijzen naar elkaar
en partijen ontlopen verantwoordelijkheden. In Arnhem gebeurde vooral iets anders. ‘Er
kwam een enorme samenwerking op gang, waarin iedereen écht bereid was om mee te
denken over een oplossing’, herinnert Leo van der Drift zich.

b od emsane ri ng neproma-terrein
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Bij de sanering vormde verontreinigd grondwater een knelpunt, waarvoor in korte tijd een
inventieve oplossing werd bedacht. ‘Het verontreinigde water van het Neproma-terrein
kon worden ingezet als koelwater in fabrieksprocessen en na zuivering worden gebruikt
om bijvoorbeeld luiers schoon te spoelen. Het gezuiverde water werd met een 4 km lange
persleiding onder de stad getransporteerd van het voormalige Neproma-terrein naar
Industriepark Kleefse Waard. Bedrijven namen het water af tegen lagere kosten dan anders
betaald moesten worden aan grondwaterbelasting.’

Veel overleg

Gesaneerde tuinen en een nieuwe tuinmuur, met zichtbare filters en
leidingwerk van het in-situ systeem. (bron: SUEZ)

Een leiding door een historische binnenstad kende de nodige risico’s. Zo mocht de leiding
niet zonder voorzieningen onder het spoor door, niet door de waterkering en bestond er
een reëel gevaar op lekkages. ‘De leiding is drie keer geraakt bij werkzaamheden van an
dere partijen’, zegt Van der Drift. ‘Dan spuit er toch middenin de stad verontreinigd water
uit de grond.’

3 organisatie

Van der Drift stapte in 2000 als projectleider in het ‘Neproma-project’. Dat was een peri
ode met verschillende uitdagingen: de herontwikkeling van Arnhem Centraal dreigde te
vertragen, Brussel hield de financiering van de bodemsanering tegen en het sanerings
plan zorgde voor wisselende reacties bij bewoners. ‘In het saneringsplan was vastgesteld
dat verschillende tuinen verontreinigd waren en dat deze ontgraven moesten worden.
Dat vroeg om nieuwe onderzoeken, taxaties en schadeafhandeling. Daarvoor ben ik zelf
en verschillende specialisten langsgegaan bij bewoners. Het was belangrijk om voor de
start van de sanering het vertrouwen van bewoners te herstellen en heldere afspraken te
maken.’
Inventieve persleiding
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Grote uitdagingen
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Zo bepaalden persoonlijke gesprekken, de samenwerking en het begrip voor elkaars
standpunten voor een groot deel het succes van de Neproma-sanering, denkt Van der
Drift. ‘Niet alleen tussen organisaties, maar ook met bewoners. De bewoners moesten na
de eerste constatering bijna tien jaar wachten op de sanering. Dat zorgde natuurlijk voor
irritatie, maar door langs te gaan en regelmatig te communiceren hielden we bewoners
betrokken. Na afloop zijn we persoonlijk langs de deuren gegaan om bewoners een bloe
metje te geven. Dat was hartstikke mooi. De menselijkheid heeft voor een groot deel het
succes bepaald.’

Leo van der Drift
Projectmanagement Arcadis

ARNHEM
CENTRAAL
De eerste plannen voor een vernieuwd stationsgebied in Arnhem dateren
al uit de jaren ’80. Onder het project Arnhem Centraal vallen behalve het
nieuwe station (met parkeergarage), ook de ontwikkeling van kantoren,
winkels en woningen in de directe omgeving.
De plannen omvatten ook een extra perron, waardoor de oorspronkelijke
Amsterdamseweg tot op het voormalige Neproma-terrein moest worden
verlegd. Deze activiteit had tot gevolg dat de aangelegde leidingen voor
afvoer van het onttrokken grondwater moesten worden verlegd om de
grondwatersanering te kunnen afronden.

4 arnhem centraal

3 organisatie

Samenwerking en begrip
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De voorbereiding, de aanleg en het gebruik vergden dan ook veel communicatie en over
leg. Toch kwamen alle partijen stap voor stap op één lijn. ‘Ik ben er trots op dat we met al
die organisaties en verschillende belangen dit project samen succesvol konden afronden.
Het was een kunststukje waarmee Arnhem haar tijd ver vooruit was op het gebied van
duurzaamheid.’

Afstemming
In de jaren daarna was er geregeld afstemming tussen de betrokken partijen. Van Driel:
‘Ik kan me vooral herinneren dat we bij het verleggen van de Amsterdamseweg voor de
uitbreiding van het spoor en bij het plaatsen van de groutankers voor de keermuur goed
rekening moesten houden met verschillende deepwells (saneringsputten) van de Nepro
ma-sanering. Daarnaast hadden we te maken met de persleiding naar de Kleefse Waard
die onder de sporen doorliep. Die moesten we goed in beeld brengen bij bodemwerkzaam
heden.’ Ondanks twee enorme projecten op zo’n kleine oppervlakte ging de gezamenlijke
ontwikkeling eigenlijk vrij geruisloos. ‘Door goede communicatie en afstemming heeft de
sanering eigenlijk nooit voor noemenswaardige vertragingen of problemen gezorgd.’

b od emsane ri ng neproma-terrein
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ARNHEM CENTRAAL
EN ‘NEPROMA’ TROKKEN
GERUISLOOS SAMEN OP
Waar de sanering van het voormalig Neproma-terrein één van de meest ingrijpende
saneringen in Arnhem is, vond op een steenworp afstand een nog veel grotere ontwikke
ling plaats: de herontwikkeling van Arnhem Centraal. De twee enorme projecten in één
historische stadskern raakten elkaar regelmatig, maar zaten elkaar zelden in de weg.

Grondwater
Marcel van Driel herinnert zich de keer dat hij echt te maken kreeg met ‘Neproma’, tijdens
de aanleg van de parkeergarage. ‘Daarvoor moesten we tientallen meters de bodem in,
op een plek waar het verontreinigde grondwater van het Neproma-terrein onderdoor
stroomde.’ En hoewel de kans minimaal was (5%) dat het grondwater zo hoog was dat het
in de weg zou zitten, gebeurde dat toch. ‘Wat moesten we daarmee? Moesten we het water
wegpompen en mocht dat? Doorgaan en onderwaterbeton gebruiken? Uiteindelijk zakte
het water gelukkig vrij snel en konden we de garagevloer droog aanleggen.’

Marcel van Driel
Stadsontwikkeling gemeente Arnhem

4 arnhem centraal

Aanbrengen van een deel van de afvoerleiding voor grondwater middels
horizontaal gestuurd boren. (bron: Nazorg Bodem)

Daarnaast speelde de lange tijdlijn van beide projecten een belangrijke rol. Geen van beide
ontwikkelingen moest snel worden afgerond. Waar beide begonnen met ambitieuze plan
nen eind jaren ’80 kan nu pas echt worden gesproken van afronding. De kavels op het voor
malig Neproma-terrein zijn verkocht en de ontwikkeling van het stationsgebied is op enkele
vacante kavels na volledig afgerond. Arnhem Centraal is klaar voor de toekomst. ‘Bijzonder
dat het zo gelijk loopt. Ze hebben eigenlijk zo’n dertig jaar lang samen opgetrokken.’
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In 2007 heeft Cofiton BV (initiatiefnemer sanering) het project
overgedragen aan Nazorg Bodem BV. Nazorg Bodem BV heeft het gehele
project overgenomen en is daarmee ook verantwoordelijk geworden voor
het behalen van de saneringsdoelstelling en nazorgverplichting. Onder het
beheer van Nazorg Bodem is het grondwateronttrekkingssysteem
aangepast op de herinrichting van Arnhem Centraal en is de actieve
grondwatersanering in 2009 afgerond.

Grondwater
Nazorg Bodem, onderdeel van Stichting Bodembeheer Nederland, nam in 2008 de sa
neringsverplichtingen van Cofiton over, midden in de sanering van het grondwater. ‘De
grond op locatie was inmiddels gesaneerd, maar dertig meter onder de grond bevond zich
nog een grote pluim verontreiniging in het grondwater, die zich langzaam maar zeker
richting de Rijn verplaatste’, vertelt Algra. ‘Door dat grondwater onderweg op te pompen
en te doorspoelen met schoon water maakten we het grondwater beetje bij beetje schoner .’
Dat was een flinke uitdaging, vooral omdat in de tussentijd andere ontwikkelingen ook
niet stil stonden. ‘We liepen tijdens de opstart tegen veel problemen aan. Pompen werkten
niet, leidingen werden geraakt tijdens boringen van andere projecten. Terwijl wij eigenlijk
zo snel mogelijk wilden pompen, lag het geregeld stil.’

Een deepwell (pompput) voor grondwateronttrekking.

5 overdrach t en afro n din g van de san ering

OVERDRACHT
EN AFRONDING
VAN DE SANERING

Het is verleidelijk om richting afronding van een sanering ineens snelle slagen te maken.
De sanering van de grond is uitgevoerd , de acute risico’s zijn verdwenen en nieuwe ont
wikkelingen gloren in de verte. Maar om te voorkomen dat die laatste restjes grondwater
verontreiniging in de toekomst een probleem vormen is zorgvuldige afwikkeling noodza
kelijk. Dat is precies wat Ernst Algra deed bij de sanering aan de Amsterdamseweg.
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De afvoerleiding (op 9 m-mv) van het grondwater was geraakt, waarna herstel van de
leiding nodig was. (bron: Nazorg Bodem)

Uiteindelijk leidde een ingenieus net van pompen en leidingen rondom Arnhem Centraal
tot de gewenste grondwatersanering. ‘Dat vroeg continue afstemming met ProRail, dat
ondertussen werkte aan een vierde perron. We pompten ieder uur het equivalent van vier
vrachtwagens vol met water naar boven. Uiteindelijk waren we zelfs nog sneller klaar dan
verwacht.’
Monitoring
Daarna volgde een periode van jarenlange monitoring van de grondwaterkwaliteit. Algra
vormde het objectieve oog dat controleerde of de overgebleven restverontreiniging geen
risico’s vormde en kan vormen. ‘Het is makkelijk om die laatste 20 procent restveront
reiniging te vergeten, waarvan het effect niet meer duidelijk is’, zegt Algra. ‘Maar het is
belangrijk dat we ons daar bewust van zijn. Je weet nooit wat het gedrag is van de ver
ontreiniging en hoe het in de toekomst mogelijk maatschappelijke risico’s kan vormen.
Wij konden daar als organisatie zonder winstoogmerk objectief naar kijken en daardoor
bijdragen aan een optimale milieuhygiënische afwikkeling van het project.’

Ernst Algra
Projectmanager Bodembeheer Nederland

Wolf begeleidde de sanering vanaf 2003, als gezamenlijk opdrachtgever met de Provincie
en Cofiton. Een sanering waarbij de ambities groot waren. In enkele jaren zou de verontreiniging op het voormalig Neproma-terrein vrijwel volledig moeten verdwijnen. Voor
deze ambitieuze doelstelling werd bodemluchtextractie en grondwateronttrekking ingezet waarbij het grondwater via de persleiding naar Industriepark de Kleefse Waard werd
afgevoerd voor bedrijfsmatig gebruik en vergaande zuivering. ‘Het belangrijkste hier was
het wegnemen van risico’s. Samen de zekerheid creëren dat er nu en in de toekomst geen
nieuwe gevaren konden ontstaan.’

Verschillende petten
De belangen waren groot en dat zorgde voor intensieve en hechte samenwerking tussen
de betrokken partijen. ‘We waren echt een team’, herinnert Wolf zich. ‘Bij veel saneringen
ben je als overheid vooral op afstand aanwezig, nu zaten we er middenin als betrokken
opdrachtgever, financier én bevoegd gezag. Doordat de projectgroep vrij constant bleef
ontstond er echt een onderlinge band. We bespraken de vakanties en wisten wat er speelde
in elkaars leven. Dat was best bijzonder.’

Voortschrijdend inzicht
Wolf zorgde als verbindende partij mede voor een succesvolle sanering. Sterker, ze zorgde
voor een snellere afronding van de grondwatersanering. ‘In het begin heerste er veel angst
en onwetendheid over de risico’s van grondwatervervuiling. Dat veranderde gedurende de
sanering. Daarnaast veranderde de focus van het (landelijke) saneringsbeleid van verwijdering naar kosteneffectieve verwijdering en wegnemen van de risico’s.
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Voor Maud Wolf was de verontreiniging aan de Amsterdamseweg als een enorme brand
voor een brandweerman. Je hoopt niet dat je het ooit tegenkomt, maar het is ook jouw
moment om iets te kunnen betekenen. ‘Als bodemdeskundige was ik gewend aan verontreinigingen met theoretische risico’s. Maar deze verontreiniging was een ander verhaal.
Hier was sprake van een enorme omvang, waarbij de menselijke risico’s daadwerkelijk
zichtbaar waren. Dat is natuurlijk vreselijk, maar voor mij als professional ook ontzettend interessant.’
Uitdagende sanering
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VERONTREINIGING
NEPROMA: VRESELIJK ÉN
INTERESSANT TEGELIJK

Maud Wolf
Bodemadviseur gemeente Arnhem in 2007
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We zorgden voor nauwkeurige monitoring en toonden onderbouwd aan dat de laatste
restvervuiling geen risico’s opleverde. Rijkswaterstaat stemde er mee in dat het resterende
verontreinigde grondwater onder natuurlijke omstandigheden in de Rijn mocht worden
geloosd. Daardoor konden we een herbeschikking nemen op het grondwater, waardoor we
veel sneller konden afronden. Zo hebben we het proces weten te versnellen en de sanering
kostenefficiënter gemaakt. Daar ben ik best trots op.’
5 overdrach t en afro n din g van de san ering
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Natuurlijke Lozing Oppervlaktewater
In Nederland bevinden zich veel bodemverontreinigingen aan draine
rend oppervlaktewater. Door natuurlijke grondwaterstroming komen
deze verontreinigingen via de waterbodem in het oppervlaktewater
terecht. Dit proces wordt ‘Natuurlijke Lozing Oppervlaktewater’
genoemd. De vraag is wanneer maatregelen nodig zijn om deze af
stroming te voorkomen. Vanuit de wetgeving en het beleid op bodem
en water wordt hier verschillend naar gekeken. Vanuit bodem wordt
gekeken of er actuele risico’s voor het oppervlaktewater ontstaan.
Vanuit water wordt daarnaast ook de kosteneffectiviteit meegewo
gen van maatregelen om de lozing te voorkomen. Hiervoor bestaan
expliciete normen. Recent is een nieuwe systematiek voor afweging
van maatregelen in dit soort situaties opgesteld door Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. Nieuw is dat de kosteneffectiviteit van
maatregelen bepaald kan worden en er rekening wordt gehouden met
natuurlijke afbraak van verontreinigingen.

Zicht over de Rijn. (bron: Cyclomedia)

In 2020 is de sanering formeel afgerond met een eindbeschikking. Niet
alleen zijn nu de actieve saneringsmaatregelen afgerond, maar ook de
monitoring van de grondwaterkwaliteit op het voormalige bedrijfsterrein
kan gestopt worden. Door alle saneringsmaatregelen en langjarige monitoring is zekerheid verkregen over de eindsituatie in de bodem. Gelijktijdig
zijn er nu ook concrete bouwplannen voor het terrein, een mooie afsluiting
van 30 jaar bodemsanering op deze plek!

Iedere 3 seconden wordt ergens op de wereld een nieuwe stof ontwikkeld. Een stof die pro
ducten sterker maakt, chemische processen verbetert of fantastische reinigingskwalitei
ten heeft. Maar we kunnen niet altijd overzien wat de risico’s van deze stoffen zijn. ‘En de
verontreiniging aan de Amsterdamseweg is een wijze les van hoe groot die risico’s kunnen
zijn’, zegt Peter Bouter.

Humane risico’s
De aanleiding van de sanering aan de Amsterdamseweg begon namelijk ook met een
veelbelovend nieuw product: Tetrachlooretheen, oftewel Per. Met Per bleek sterk vervuilde
textiel, zoals bijvoorbeeld poetsdoeken van garages, grondig te reinigen te zijn. De stof
schonk in de twintigste eeuw het leven aan honderden chemische wasserijen, waaronder
Neproma. Het zou decennia duren voor de risico’s van (het lozen van) Per enigszins in
beeld kwamen. ‘De Amsterdamseweg was voor de gemeente Arnhem daarin een grote
wake-upcall. De gezondheidsrisico’s voor de omwonenden waren heftig, waardoor er veel
aandacht ontstond voor bodemverontreiniging. Daar hebben we veel van geleerd.’

Weergave van het geval Amsterdamseweg 38 e.o. te Arnhem binnen het
bodeminformatiesysteem van de gemeente Arnhem.
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EEN NIEUWE
TOEKOMST VOOR
HET VOORMALIGE
BEDRIJFSTERREIN
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Toekomst
Bouter begeleidde de afgelopen jaren als bevoegd gezag de afronding van de sanering aan
de Amsterdamseweg en verzorgde na 10 jaar intensief monitoren de eindbeschikking in
2020. Het verontreinigde, braakliggende terrein van weleer veranderde daardoor in een
bouwplek voor statige herenhuizen. De gezondheidsrisico’s zijn verdwenen en het hoofd
stuk van de actieve aanpak van de verontreiniging is eindelijk afgesloten. Het is verlei
delijk om te denken dat een situatie met vergelijkbare risico’s niet meer voor zal komen.
‘Misschien niet met Per, maar er wordt steeds meer duidelijk over de risico’s van bijvoor
beeld lood en nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals bijvoorbeeld PFAS. Laten we de
lessen van de Amsterdamseweg gebruiken om aandacht te houden voor de bodem, om
nieuwe bodemverontreiniging te voorkomen en ook in de toekomst op de juiste manier
in actie komen.’

Peter Bouter
Senior bestuursadviseur Bodem & Ondergrond gemeente Arnhem

Het voormalig Neproma-terrein vormde meer dan 30 jaar lang een hap uit de Burgemeesterswijk. Een braakliggend terrein, middenin de stad, besmet door een verontreinigingsverleden. Maar nu de saneringswerkzaamheden zijn afgerond, gloort een nieuwe
toekomst voor de ‘Amsterdamseweg 38 e.o.’: BPD en KondorWessels ontwikkelden 19
moderne herenhuizen die naadloos aansluiten bij de historische wijk.

Moderne stadswijk
In de stadswijk naast het station komen moderne herenhuizen, die een overgangsgebied
vormen tussen de moderne architectuur rond het stationsgebied en de vroeg 20e-eeuwse
herenhuizen in de Burgemeesterswijk. ‘De woningen hebben een moderne stijl, zijn
gasloos en voldoen aan alle moderne duurzaamheidseisen, maar passen qua uitstraling en
stedenbouwkundige structuur naadloos bij de omliggende herenhuizen’, zegt Raymond
Stapel, projectmanager van BPD. Het bleek een schot in de roos voor een brede doelgroep.
‘Er was erg veel interesse. Van jonge gezinnen, maar ook ouderen en stellen. Door de ligging naast het station zagen we veel geïnteresseerden vanuit de Randstad. Je bent immers
met een uur in Amsterdam.’

Kastanjes en duizendknopen
Voor geboren Arnhemmer Stapel is het bijzonder dat hij de open plek middenin zijn stad
eindelijk van een (woon)bestemming voorziet. Al ging dat niet zonder slag of stoot. ‘Het is
uiteindelijk meerdere jaren uitgesteld. Bijvoorbeeld door het verweer van enkele bewoners
tegen het plan, vanwege een monumentale paardenkastanje op het naastgelegen terrein.
Die zaak liep tot de Raad van State en leidde ertoe dat we het plan hebben aangepast om
de boom extra te beschermen. Later kregen we ook te maken met Japanse Duizendknoop
in de bodem (een sterk woekerende plant die schadelijk kan zijn voor bebouwing) en
archeologisch onderzoek. En daarnaast natuurlijk de laatste afronding van de monitoring. Er zijn momenten geweest dat we twijfelden om het terrein weer te verkopen, maar
uiteindelijk is het een prachtig project geworden. Daarin speelden de welwillendheid en
het meedenken van de gemeente Arnhem een grote rol.’
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De gemeente formeerde dankzij ‘Neproma’ een gedegen team van bodemspecialisten,
dat tot de dag van vandaag actief is. Zij zorgen voor een goed beeld van verontreinigde
plekken in de staden mogelijke risico’s. ‘We kunnen vooral snel de juiste keuzes maken en
zo nodig handelen’, zegt Bouter. ‘We weten hoe we moeten meten, hoe we risico’s kun
nen beperken en hoe we willen/kunnen/goed communiceren met bewoners. Doordat we
de ervaring hebben met de Amsterdamseweg is er in Arnhem een duidelijk besef dat we
bodemverontreiniging serieus moeten nemen.’

AMSTERDAMSEWEG 38 E.O.’
MAAKT NA 30 JAAR DE
BURGEMEESTERSWIJK COMPLEET
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Lessen

Zo verschijnt er aan de Amsterdamseweg geen massaal kantoorpand, zoals het plan uit de
jaren ’80, maar werden eind 2020 officieel 19 herenhuizen verkocht. In minder dan twee
maanden tijd. ‘Je kunt dus concluderen dat de saneringsgeschiedenis de populariteit niet
heeft beïnvloed’, zegt Stapel. ‘Op dit moment lijken de bewoners medio 2022 de sleutel
te krijgen.’ Een betere timing is bijna niet mogelijk. Exact 30 jaar na de eerste gezondheidsklachten bij omwonenden wordt het voormalig Neproma-terrein, nu écht netjes en
proper, een veilige thuisbasis voor nieuwe bewoners.
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Dertig jaar

Raymond Stapel
Senior Projectmanager BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
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Impressie nieuwbouw woningen op het terrein Arnhemse Heeren, nieuwbouw op stand.
(bron: BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Kondor Wessels Projecten)
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