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Geachte heer Evers, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 6 maart 2020 hebben wij uw vragen ontvangen. Hieronder zullen wij ons antwoord 
uiteenzetten. 

 
1. Wat is de stand van zaken met de aanpak van beide bodemsaneringen (boring 82 en 

165)? 
Er zijn twee lekke boorputten die zich in Hengelo bevinden. Dit betreft boring 82 (Grote Veldweg) 

en boring 165 (Strootbeekweg). Er is met betrekking tot de verontreiniging bij boring 82 een plan 
van aanpak bij ons ingediend dat toeziet op verwijdering van de drijflaag. Het leek ons het beste 

hier op tijd mee te starten om verdere verspreiding te voorkomen. Het betrof daarom een eerste 
fase van maatregelen oftewel tijdelijke beveiligingsmaatregelen (TBM). Er is een 

drijflaagverwijderingssysteem geïnstalleerd in de kern van de drijflaag om de drijflaag te 
verwijderen en het resultaat hiervan wordt periodiek gemonitord. Deze beveiligingsmaatregel had 

tot doel om te voorkomen dat de drijflaag, die met het uitgevoerde onderzoek op één plaats 
(boring PBE-82-A) was aangetoond, zich over het grondwater zou gaan verspreiden en daardoor 

onbeheersbaar zou worden. Op 23 februari 2020 hebben wij van Nouryon een 
voortgangsrapportage ontvangen (kenmerk N002-0458917-v4.0). In deze rapportage is 

beschreven dat na herhaaldelijk afpompen van het grondwater geen drijflaag aangetroffen is op 
het grondwater. Op grond van deze resultaten is besloten om het actief afpompen van het 

grondwater vooralsnog te stoppen en over te gaan op een monitoringsregime. Wij verwachten de 
eerste monitoringsrapportage binnenkort. Bij de aanwezigheid van een drijflaag, is er mogelijk 

sprake van een verspreidingsrisico en daardoor spreken we van een spoedeisende bodemsanering. 
Van humane (gezondheidsrisico’s) en ecologische risico’s (bedreiging natuur) is in dit scenario 

überhaupt geen sprake. Doordat op dit moment geen drijflaag is aangetroffen is er geen sprake 
van spoedeisendheid, waardoor sanerende maatregelen niet op korte termijn behoeven te worden 

getroffen.  
 

Bij boring 165 is een nader bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat het gaat om 
ernstige verontreiniging die niet spoedeisend is. Dit houdt in dat een urgente sanering niet 

noodzakelijk is.  
 

2. Klopt het dat er geen diesel te vinden is op het grondwaterpeil? 
In de periode van 14 oktober 2019 tot en met 13 december 2019 is bij zoutput 82 tijdens de 

inpeiling van het grondwater geen relevante drijflaag aangetroffen. De resultaten van de inpeiling 
zijn bijgevoegd bij deze brief. 

 
3. Op basis van welk onderzoek is er geconcludeerd dat er een drijflaag van diesel was? 

Dit gaat om het ‘nader bodemonderzoek Boring 082’ (ERM, 14-02-2018, rapportnummer R001-
0386936_082-v2.0_def.docx). Dit onderzoek is bijgevoegd in bijlage twee van deze brief. Zoals in 
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het antwoord op vraag 1 is aangegeven is in dit onderzoek op één plaats (boring PBE-82-A) een 
drijflaag (puur product) aangetoond. Bij boring 165 is geen sprake van een drijflaag.  

 
4. Tot hoever rondom de put(ten) is er gepeild op diesel en pekel? 

Ter hoogte van Boring 082 is een dieselverontreiniging (inclusief vluchtige olie, naftaleen en 
xylenen) aangetoond op twee diepte-intervallen: 1 - 7 m –mv. en 8,5 - 17 m -mv.  

  
Voor de diepte-intervallen van 28 - 33 en 40 - 44 m –mv., die ook onderzocht zijn, zijn er geen 

indicaties voor een relevante grondwaterverontreiniging met minerale olie, vluchtige olie en/of 
vluchtige aromaten (BTEXN). 

 
De maximale horizontale verspreiding van de dieselverontreiniging (afstand Boring 082 tot aan 

maximale streefwaardecontouren) bedraagt:   
- Ondiep grondwater  

1 - 7 m–mv: 18 m.  
 

- Dieper grondwater  
8,5 - 17 m–mv: 18 m. 

 
Ter hoogte van Boring 165 is een minerale olie verontreiniging aangetoond over nagenoeg het 

volledige onderzochte diepteinterval vanaf maaiveld tot circa 56 m-mv. Niet alle bodemlagen zijn 
verontreinigd of zijn even sterk verontreinigd. Bij de olieverontreiniging in het grondwater is naast 

minerale olie eveneens een nevenverontreiniging met BTEXN (voornamelijk xylenen) aanwezig.  
 

De maximale horizontale verspreiding van de olieverontreiniging (inclusief xylenen) (afstand Boring 
165 tot aan streefwaardecontour) bedraagt:   

- Ondiep grondwater 
0,0 – 10,0 m-mv: 52 m;  

 
- Middeldiep grondwater 

10,0 – 14,0 m-mv: 74 m;  
22,0 – 32,0 m-mv: 74 m; 

34,5 – 48,0 m-mv: 67 m;  
 

- Diep grondwater 
54,0 - 56,0 m-mv: 62 m. 

 
5. Kunt u alle verslagen overleggen aan de gemeenteraad die zijn opgesteld rondom de 

aanpak van deze bodemverontreiniging? 
Aan deze brief zijn de volgende bijlagen toegevoegd: 

- ‘nader bodemonderzoek Boring 082’ (ERM, 14-02-2018, rapportnummer R001-
0386936_082-v2.0_def.docx); 

- ‘Plan van aanpak: tijdelijke beveiligingsmaatregel (TBM) Boring 082’ (ERM, 31-01-2019, 
rapportnummer R001-0458917-082-v3.0_def.docx); 

- Instemming plan van aanpak (gemeente Hengelo, 12 april 2019, kenmerk BO-2019-0038); 
- ‘Voorlopige resultaten TBM – minerale olieverontreiniging Boring 082 - Hengelo’ (ERM, 20-

02-2020, referentie M002-0458917-v4.0 Tussentijds verslag.docx); 
- ‘nader bodemonderzoek Boring 165 te Hengelo’ (ERM, 25-04-2019, rapportnummer R001-

0466858_165-v2.0_def). 
- Voortgangsbericht TBM 82 (gemeente Hengelo, 12 maart 2020, kenmerk BO-2019-0038-

001) 
 

6. Is er bij deze put ook sprake van een diepe dieselverontreiniging? 
Zie antwoord vraag 4.  
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7. Zoja, op welke wijze wordt die verwijderd? 
De bodemverontreinigingen betreffen op grond van de Wet bodembescherming (Wbb) historische 

gevallen van bodemverontreiniging (ontstaan vóór 1987). Gezien de aard en omvang van de 
verontreinigingen is er geen sprake van spoedeisendheid, waardoor sanerende maatregelen niet op 

korte termijn behoeven te worden getroffen. Als bij boring 82 na uitvoering van de TBM blijkt dat 
aanvullende sanerende maatregelen nodig zijn dan wordt daarvoor een saneringsplan opgesteld 

dat ter goedkeuring aan de gemeente wordt voorgelegd. Voor boring 165 is nog geen plan van 
aanpak opgesteld. Hierover vindt ambtelijk overleg plaats met Nouryon, gemeente Enschede en 

Staatstoezicht op de mijnen (SodM). 
 

8. Op welke locaties in de buurt van deze locatie zijn er onttrekkingen van het 
grondwater ten behoeve van bijvoorbeeld vee een drinkwater? 

Binnen een straal van één kilometer zijn geen grondwateronttrekkingen bekend. De dichtstbijzijnde 
(tijdelijke) onttrekkingen betreffen een bodem- en grondwatersanering en een bronbemaling, beide 

op afstanden van tenminste 1 km verwijderd van boring 082. De verontreiniging heeft geen invloed 
op deze grondwateronttrekkingen. 

 
Verder zijn er op een afstand van vijf kilometer van de boring 82 en 165 twee bekende 

grondwateronttrekkingen binnen de drinkwaterwingebieden Hasselo en Weerseloseweg. De 
verontreiniging heeft geen invloed op deze grondwateronttrekkingen. 

 
Bij beide boringen is drinkwateronttrekking voor vee niet aan de orde voor zover ons bekend. 

 
 

Wij vertrouwen erop u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd,  
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
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Geachte heer Raymakers, 

 
Op 26 februari 2019 hebben wij uw ‘Plan van aanpak: tijdelijke beveiligingsmaatregel (TBM) Boring 

082 te Hengelo’ ontvangen (ERM, rapportnummer R001-0458917-082-v3.0_def.docx).  

 

Plan van aanpak 

In het plan van aanpak is een eerste fase van maatregelen (tijdelijke beveiligingsmaatregel) 
uitgewerkt voor de dieselverontreiniging in de bodem nabij Boring 082, die gelegen is in een weiland 

langs de Grote Veldweg in de gemeente Hengelo, nabij Twekkelo.  
 

Het betreft een dieselverontreiniging in twee diepte-intervallen: 1-7 m –mv. en 8,5-17 m -mv. In het 

ondiepe bodeminterval is ook een drijflaag aanwezig met een oppervlakte van circa 37 m². De 

dieselverontreiniging is beschreven in het onderzoeksrapport 'Nader bodemonderzoek Boring 082 te 

Hengelo’ d.d. 14 februari 2018 (ERM, R001-0386936_082-v2.0_def). 
 

Tijdelijke beveiligingsmaatregel 
De eerste fase van maatregelen richt zich op het verwijderen van zoveel mogelijk drijflaag in het 

ondiepe bodeminterval en kan als ‘tijdelijke beveiligingsmaatregel’ volgens artikel 37.3 Wet 

bodembescherming beschouwd worden. 

 

Omdat er in dit geval geen sprake is van een volwaardige bodemsanering behoeft er geen 
saneringsplan te worden ingediend of BUS-melding te worden gedaan, maar kan er met een plan van 

aanpak worden volstaan. 
 

Wij hebben uw plan van aanpak getoetst aan de geldende regelgeving. Wij kunnen met het plan van 

aanpak instemmen.  

 

Vragen? 
Voor nadere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer F. Rus van de 

afdeling Vergunningen. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 074 - 245 91 49. 
 

Met vriendelijke groet, 

Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo, 

namens dezen, 

hoofd afdeling Ruimte en Bouwen 
 

  
 

 
 

de heer P. Braamhaar. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van en in samenspraak met Nouryon is door ERM een eerste fase van maatregelen 

(tijdelijke beveiligingsmaatregel) uitgewerkt voor de dieselverontreiniging in de bodem nabij Boring 

082 die gelegen is in een weiland langs de Grote Veldweg in de gemeente Hengelo nabij Twekkelo. 

  

De ligging van de onderzoekslocatie is aangeduid op de kaart in Bijlage 1. 

 

De dieselverontreiniging is beschreven in het onderzoeksrapport 'Nader bodemonderzoek Boring 082 

te Hengelo’ d.d. 14 februari 2018 (ERM, R001-0386936_082-v2.0_def).  

 

Concreet gaat het om een dieselverontreiniging, bestaande uit minerale olie, naftaleen, vluchtige olie 

en xylenen in twee diepte-intervallen: 1-7 m-mv en 8,5-17 m-mv. In het ondiepe bodeminterval is 

ook een drijflaag aanwezig met een oppervlakte van ca. 37m² volgens de resultaten van het nader 

bodemonderzoek. 

 

De eerste fase van maatregelen richt zich op het verwijderen van zoveel mogelijk drijflaag in het 

ondiepe bodeminterval en kan als ‘tijdelijke beveiligingsmaatregel’ volgens artikel 37.3 Wbb 

beschouwd worden.  

 

Op basis van de getroffen maatregelen zal vervolgens worden bepaald of, en zo ja welke, 

aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de dieselverontreiniging verder te 

verwijderen. 

 

De eerste fase van maatregelen is onderverdeeld in twee stappen: 

 In stap 1 zal een drijflaagverwijderingssysteem geïnstalleerd worden in de kern van de drijflaag 

om de drijflaag te verwijderen en er zullen bijkomende peilbuizen geplaatst worden om de 

drijflaag en het verwijderingssysteem te kunnen monitoren.  

 De drijflaagverwijdering zal over een bepaalde periode plaatsvinden en het effect ervan zal 

periodiek gemonitord worden (stap 2). 

 

De structuur van de aanpak is schematisch weergegeven in Figuur 1. 

 

 

Figuur 1  Schematische weergave van de tijdelijke beveiligingsmaatregel 

 

Het onderhavige werkplan geeft verdere praktische invulling van de aanpak en geeft een overzicht 

van de te volgen methodologie, uitwerking van de aanpak en de inhoud van de monitorings-

metingen.  

De stapsgewijze aanpak is noodzakelijk om op basis van eerder opgedane praktijkervaring de aanpak 

te kunnen bijsturen. Het onderhavige werkplan zal ter beoordeling voorgelegd worden aan het 

bevoegd gezag. Na definitieve aannemerselectie wordt ook een veiligheids- en gezondheidsplan 

(ontwerpfase) opgesteld dat ook voorgelegd kan worden aan het bevoegd gezag. 
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2 METHODOLOGIE 

Als tijdelijke beveiligingsmaatregel zal getracht worden de drijflaag zoveel als mogelijk te 

verwijderen. 

 

In de bodem wordt een drijflaag gevormd wanneer de retentiecapaciteit van de bodem 

overschreden is. De retentiecapaciteit is gedefinieerd als het volume olie per volume grond dat door 

de bodem kan worden vastgehouden en is afhankelijk van bodemtype en olietype. Na verwijdering 

van de drijflaag zal bijgevolg nog een restverontreiniging gebonden aan de bodem achter blijven1, 

maar die in principe niet meer mobiel is.  

 

Om de in-situ drijflaagverwijderingstechniek te bepalen, wordt rekening gehouden met de 

eigenschappen van de drijflaagcomponent en de bodemeigenschappen. Voortgaande op de 

grondwateranalyses uitgevoerd in het nader bodemonderzoek, bestaat de grootste fractie van de 

grondwaterverontreiniging uit minerale olie C10-C40. Daarnaast bestaat de top (0-3 m-mv) van de 

bodem uit zandig materiaal, gevolgd door een afwisseling van siltige klei en zandige leemlagen in het 

diepte-interval 3-12 m-mv. De diepte van de grondwatertafel bevindt zich tussen ca. 1,5 en 2,5 m-

mv. Rekening houdend met deze karakteristieken kan ‘drijflaagverwijdering’ als maatregel gebruikt 

worden.  

 

Drijflaagverwijdering is het verwijderen van een drijflaag met behulp van bijvoorbeeld geperforeerde 

verticale filters die ter hoogte van het puur product geplaatst worden. Na het verwijderen van 

drijflaag uit de filter zal een deel van de omringende drijflaag onder invloed van de zwaartekracht 

toestromen naar het onttrekkingspunt waar deze dan opnieuw kan worden opgepompt. Zolang er 

sprake is van drijflaag met een zekere dikte, kan dit proces doorgaan. Toestroming zal stoppen 

wanneer de retentiecapaciteit van de bodem is bereikt. 

 

Volledige drijflaagverwijdering is vaak niet mogelijk, omdat het product niet volledig naar de filters 

zal toestromen. De duurtijd van het onttrekken is afhankelijk van verschillende parameters, zoals de 

bodemopbouw en samenstelling van de drijflaag en de onderlinge afstand van de filters. 

 

 

3 UITWERKING AANPAK TIJDELIJKE BEVEILIGINGSMAATREGEL 

3.1 STAP 1 -  DRIJFLAAGVERWIJDERINGSSYSTEEM 

3.1.1 INSTALLATIE MONITORINGSPEILBUIZEN 

Tijdens het nader bodemonderzoek uitgevoerd ter hoogte van Boring 082 is drijflaag vastgesteld in 

monitoringspeilbuizen PBE-082-A-1 en PBE-082-A-2. Bij de drijflaagtoets (mei 2018) is de 

aanwezigheid van drijflaag bevestigd in monitoringspeilbuis PBE-082-A-2. In het kader van het 

monitoringsnetwerk worden twee bijkomende peilbuizen geïnstalleerd, op een afstand van circa 3 m 

van Boring 082 in zuidwestelijke en westelijke richting (zie Bijlage 2). De peilbuizen hebben bij 

voorkeur een diameter 90 à 100 mm, zodat deze eventueel ook ingeschakeld kunnen worden voor 

drijflaagverwijdering. 14 Dagen na installatie wordt de nulsituatie (drijflaagtoets) vastgelegd ter 

hoogte van de monitoringspeilbuizen.  

 

 

(1)  Olie in de bodem, SKB, september 2007 
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3.1.2 INSTALLATIE ONTTREKKINGSPUT EN AFPOMPSYSTEEM 

In de kern van de drijflaagzone wordt in eerste instantie één onttrekkingsput voor selectieve 

drijflaagverwijdering geïnstalleerd. Het aantal en de plaats van de onttrekkingsputten kan bijgesteld 

worden op basis van tussentijds verkregen informatie uit de monitoring. 

 

De onttrekkingsput wordt geplaatst tot 7,5 m-mv en bestaat uit twee onttrekkingsfilters in twee 

afzonderlijk geboorde boorgaten.  De filters worden van 1 tot 3 m-mv en van 4 tot 7,5 m-mv 

geplaatst. De zone van 3 - 4 m-mv is namelijk meer kleiig van aard en minder tot niet-verontreinigd. 

 

De filter zal geplaatst worden met een diameter van 100 à 125 mm (boordiameter range: 178-220-

324 mm). De diepste onttrekkingsfilter wordt over het dieptetraject 0-4 m-mv bij voorkeur afgewerkt 

met een 'verloren' polyethyleen-casing2 die in de bodem achterblijft. De casing wordt dan opgevuld 

met bentoniet. 

 

Het boorslib wordt opgevangen in een container (cubitainer) en afgevoerd voor (thermische) 

verwerking. Het diepte-interval van het boorgat dat samenvalt met het geperforeerde deel van de 

filter zal opgevuld worden met filtergrind, zodat de geperforeerde filter omringd is met een 

grindkoffer waarin de drijflaag zal toestromen en accumuleren. 

 

Een schematische weergave van de opbouw van een onttrekkingsput is opgenomen in Figuur 2. 

 

 

Figuur 2 Algemene opbouw onttrekkingsput met afpompsysteem 

 

 

 (2)  De afwerking hangt af van de beschikbaarheid van de PE-casing in de gewenste maatvoering en de technische 

mogelijkheid van de boorstelling om deze casing in de bodem in te boren (afmetingen klemconstructie). 
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Aangezien het gedrag van de drijflaag op dit moment nog niet in detail in kaart is gebracht, wordt 

voorgesteld te werken met een eenvoudige pneumatisch aangedreven pomp waarmee de drijflaag 

via een flexibele slang selectief van het grondwater afgepompt wordt.  

 

In het geval er sprake is van grote hoeveelheden puur product die afgepompt kunnen worden, of 

wanneer de (dagelijkse) afpompfrequentie hoog wordt, kan gekozen worden voor skimmers als 

pomptype. Skimmers pompen selectief de drijflaag op die zich op het grondwater bevindt. Deze 

bestaan uit een drijflichaam met zuigmond die verbonden is met een pneumatisch aangedreven 

pomp. De technische uitwerking van de skimmer pomp aansturing is in dit stadium nog niet verder 

uitgewerkt. 

 

De zone rond de onttrekkingsput zal vloeistofdicht gemaakt worden met een lekbak. Het doel van de 

vloeistofdichte afdichting is het beheersen van eventuele lekkages tijdens het afpompen van de 

drijflaag. De risico's op lekkages tijdens het afpompen van de diesel dienen ook gekwantificeerd te 

worden met de Nouryon risicomatrix en daar waar nodig dienen nog mitigerende maatregelen 

genomen te worden (zie ook H6). 

 

De lekbak kan een vierkante vorm hebben en dient van voldoende grote afmeting te zijn om het 

risico op bodemverontreiniging door lekkage te vermijden. In het midden van de lekbak dient een 

uitsparing voorzien te zijn waar de kop van de onttrekkingsput door past. De lekbakconstructie dient 

wel afgedicht te worden rond de onttrekkingsput. De wijze waarop deze aansluiting waterdicht 

gemaakt wordt, dient verder afgestemd te worden met het gespecialiseerde bedrijf dat hiervoor 

aangesteld wordt.  

 

De definitieve configuratie van de installatie dient door de milieu-aannemer in samenspraak met 

Nouryon en het begeleidende adviesbureau bepaald te worden. 

 

3.1.3 AANPASSINGEN DRIJFLAAGVERWIJDERING BIJ BEPERKTE OPBRENGST 

Passieve skimming 

Indien de hoeveelheid geaccumuleerd product te beperkt is voor efficiënte manuele afpomping kan 

gekozen worden voor de installatie van een skimsysteem met behulp van passieve skimmers die zeer 

geschikt zijn voor dunne drijflagen. Er bestaan twee soorten passieve skimmers waarbij het 

werkingsprincipe verschilt. Zo bestaan er skimmers waarbij de werking gebaseerd is op verschil in 

dichtheid van de vloeistoffen en selectieve olie skimmers die met behulp van een vlotter in de 

vloeistof drijven en beschikken over een hydrofoob filter dat enkel olieproducten doorlaat. Wanneer 

olie in de onttrekkingsput accumuleert tot een drijflaag zal de skimmer zich vullen met product. Op 

gezette tijden kan de inhoud van de skimmer dan afgetapt worden in een daarvoor geschikte 

container. Dit type van passieve skimmers wordt onder andere verdeelt door QED Environmental 

Systems Inc. De beide typen van skimmers zijn afgewerkt als volwaardige module en kunnen op 

eenvoudige wijze in de onttrekkingsfilters geplaatst worden.  
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Figuur 3 Skimmer volgens dichtsheidsverschil Figuur 4 Skimmer volgens vlottersysteem 

Bron: https://www.environmental-expert.com/products/qed-passive-skimmer-for-low-recovery-wells-581650 

 

 

Absorptieslangen 

In een later stadium wanneer minder drijflaag gerecupereerd kan worden, kunnen in de peilbuizen 

met drijflaag (en in de onttrekkingsput na onttrekking) absorptieslangen3 gehangen worden voor het 

verder verwijderen van minimale drijflaagdiktes. 

 

 

 

Figuur 5 Olie absorberende slang - 120 cm x 8 cm Ø (absorptiecapaciteit ongeveer 4 liter olie) 

 

3.2 STAP 2 -  DRIJFLAAGVERWIJDERING EN PERIODIEKE MONITORING 

De drijflaagverwijdering is momenteel manueel voorzien en zal periodiek gebeuren. De eerste drie 

maanden wordt gekozen om tweewekelijks de drijflaag af te pompen. Afhankelijk van het rendement 

gedurende deze periode, zal nadien beslist worden met welk interval de drijflaag verder zal 

afgepompt worden. 

 

Het toestromen van de drijflaag in de put zal visueel beoordeeld worden door een periodieke 

drijflaagtoets in de onttrekkingsput zelf en omringende peilbuizen (PBE-82-A1, PBE-82-A2 en de twee 

nieuw geïnstalleerde peilbuizen). Afhankelijk van de toestroming van het puur product, kan beslist 

worden of het systeem zal uitgebreid worden met nog extra putten of er eventueel dient overgegaan 

te worden op een andere techniek. Wanneer zich bijvoorbeeld naar het eind van de 

drijflaagonttrekking slechts minimale drijflaagvorming voordoet en waarvoor het 

verwijderingsrendement te laag wordt, kan besloten worden de eerder besproken absorptieslangen 

te installeren. Indien de drijflaagverwijdering een asymptotisch verloop bereikt, kan beslist worden 

om de drijflaagverwijdering stop te zetten. 

 

 

(3)  Bron: http://www.giss.com/nl/produits/oil-only-aborptieslangen-2/ 
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De periodiciteit van de drijflaagmonitoring zal samenvallen met de periodiciteit van de 

drijflaagverwijdering. De periodieke monitoring van de drijflaag wordt nog wel gedurende drie 

maanden na stopzetting van de drijflaagverwijdering voortgezet om te kunnen bepalen of er zich 

opnieuw toestroming voordoet. Indien opnieuw puur product accumuleert in de onttrekkingsput, 

wordt de drijflaagverwijdering voortgezet. Zo niet dan wordt deze tijdelijke beveiligingsmaatregel als 

beëindigd beschouwd.  

 

3.3 OPSLAG EN AFVOER AFVALSTOFFEN 

Het opgepompt product wordt opgevangen in een daarvoor geschikte container en afgevoerd naar 

een erkende verwerker van afvalstoffen onder afgifte van een verwerkingscertificaat en weegbon.  

 

3.4 TERUGSANEERWAARDEN EN STOPZETTING WERKEN 

Aangezien het onderhavige werkplan betrekking heeft op een tijdelijke beveiligingsmaatregel is het 

definiëren van terugsaneerwaarden niet relevant. 

 

De drijflaagverwijdering zal stopgezet worden na het bereiken van een asymptotische eindsituatie of 

met andere woorden indien er nog slechts een minimale tot geen toestroming van puur product 

wordt vastgesteld. De periodieke drijflaagmonitoring wordt nog wel gedurende drie maanden 

voortgezet om te kunnen bepalen of puur product zich opnieuw accumuleert.  

 

Bij minimale drijflaagvorming in de onttrekkingsput of filters kunnen de olie absorberende slangen in 

de onttrekkingsput en/of -filters gehangen worden (zie ook §3.2). 

 

3.5 MELDING LANDEIGENAAR 

De zoutwinput van Nouryon is gelegen op een terrein van derden. De uitvoering van de werken en de 

periodieke aftapsessies dienen in samenspraak met de landeigenaar4 te gebeuren. De land-eigenaar 

dient tijdig geïnformeerd te worden over de planning van de werkzaamheden. De communicatie met 

de landeigenaar gebeurt in eigen beheer door Nouryon. 

 

 

4 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN MONITORING 

4.1 OPVOLGING PRODUCTVERWIJDERING  

De tijdelijke beveiligingsmaatregel wordt opgevolgd door een BRL-6000 gecertificeerd milieuadvies-

bureau/milieukundige begeleider onder BRL-6000-condities. De milieukundige begeleider zal te allen 

tijde aanwezig zijn tijdens het afpompen van de drijflaag. 

 

De hoeveelheid verwijderd product wordt periodiek gemeten en genoteerd in een logboek. De 

tijdsduur van het afpompen wordt ook gemeten.  

 

De hoeveelheid productverwijdering wordt grafisch weergegeven. Wanneer de grafiek een 

asymptotisch gedrag vertoont, kan beslist worden de drijflaagonttrekking stop te zetten.  

 

 

(4)  Indien meerdere landeigenaren betrokken zijn, geldt vanzelfsprekend dat alle landeigenaren geïnformeerd dienen te 

worden. 
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Het totaal gerecupereerde volume olie en het aantal afgevoerde containers dient nauwgezet 

opgevolgd te worden. 

 

4.2 RAPPORTAGE 

De uitvoering, de resultaten en evaluatie van de tijdelijke beveiligingsmaatregel worden verwerkt in 

een evaluatierapport. Aan het evaluatierapport worden de relevante bijlagen gehecht zoals 

verwerkingscertificaten, weegbonnen e.d. Het evaluatierapport wordt opgesteld na afronding van de 

werken of indien de werken langer duren dan zes maanden wordt er halfjaarlijks een tussentijds 

evaluatierapport opgesteld. Op basis van de resultaten van de tijdelijke beveiligingsmaatregel kan de 

frequentie of noodzaak tot rapportage bijgesteld worden. 

 

 

5 SCHEMATISCH OVERZICHT AANPAK TIJDELIJKE BEVEILIGINGSMAATREGEL  

 

De schematische uitvoering van de werken is weergegeven in Figuur 6. 

 

Figuur 6.  Uitwerking Tijdelijke beveiligingsmaatregel 

 

 

 

 

•Installatie monitoringspeilbuizen

•Installatie drijflaagverwijderingssysteem, inclusief vloeistofdichte 
werkzone er rond

•Periodieke afpomping olie uit onttrekkingsput en opslag in 
containers

•Stopzetting drijflaagverwijdering na bereiken asymptotische 
eindsituatie en controle eindsituatie

Uitvoerings-
technische

aspecten – uitvoering

praktische werken

•BRL-6000 gecertificeerd milieukundige begeleiding

•Opvolging hoeveelheid productverwijdering

•Opvolging drijflaagdikte in peilbuizen

•Toezicht op verantwoorde afvoer afvalstoffen

•Eindrapportage

Milieukundige
aspecten - Milieukundige 

begeleiding en monitoring

•Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit 
(V&G-plan)

•BARMM-wetgeving en SodM

•Milieu- en bouwvergunningen

•BRL-richtlijnen

•Veiligheidsrichtlijnen Nouryon

Milieu-
administratieve en 
veiligheidsaspecten

– wetgeving en richtlijnen
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6 MILIEU-ADMINISTRATIEVE EN VEILIGHEIDSASPECTEN VAN DE TIJDELIJKE BEVEILIGINGSMAATREGEL 

Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit 

Op de werken zijn de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit van 

toepassing. De meest relevante aspecten die, niet limitatief, hieruit voortkomen zijn: 

 Opstellen van veiligheids- en gezondheidsplan; en 

 Aanstelling coördinatoren. 

 

De uitvoering van de melding5 volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit is, gelet op de 

kleinschaligheid van de werken, niet van toepassing. 

 

Voor de verdere inhoud van de bovengenoemde aspecten wordt verwezen naar de artikelen 2.27 tot 

en met 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

Voor de overige verplichtingen van de opdrachtgever, de coördinator tijdens de ontwerpfase, de 

coördinator tijdens de uitvoeringsfase, de uitvoerende partij, de ontwerpende partij, uitvoerende 

partij en werkgever wordt verwezen naar de artikelen 2.26 en 2.30 met 2.35 van het Arbeids-

omstandighedenbesluit. 

 

De uitwerking van het veiligheidsaspect tijdens de tijdelijke beveiligingswerken ligt bij de aannemer 

die de taak heeft een veiligheidsplan op te maken en een MVK-er/HVK-er aan te stellen. 

 

BARMM-wetgeving 

De werken worden uitgevoerd met in achtneming van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw 

(BARMM-wetgeving) voor wat betreft het voorkomen van bodemverontreiniging als gevolg van de 

uitvoering van de werken. Om het ontstaan van bodemverontreiniging te voorkomen wordt gewerkt 

met de tijdelijke vloeistofdichte folie en nadien met de meer definitieve vloeistofdichte afdichting 

(lekbak). 

 

De start van de uitvoering van de werken wordt gemeld aan het bevoegd gezag. 

 

Milieu- en bouwvergunningen 

De werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden onder de vigerende milieuvergunning van Nouryon. 

 

Een omgevingsvergunning (bouwvergunning) is niet van toepassing voor zover er geen tijdelijke 

constructies worden opgericht. Indien er wel tijdelijke constructie worden opgericht dient 

beoordeeld te worden of een omgevingsvergunning aangevraagd dient te worden. Voor stap 2b kan 

dit bijvoorbeeld het geval zijn als de containerunit langere tijd op de locatie aanwezig is. 

 

BRL-richtlijnen 

Het aftappen van olie heeft in principe geen betrekking op een bodemsanerende handeling. 

Desondanks worden de tijdelijke beveiligingsmaatregel uitgevoerd volgens BRL 7000 – SIKB-protocol 

 

5  De melding dient te gebeuren aan de 'toezichthouder' volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit. De melding is 

enkel van toepassing indien: 

 De geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die 
bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of 

 Met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid. 
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7001 (conventionele techniek). De milieukundig begeleiding van de werken wordt uitgevoerd volgens 

BRL 6000 – SIKB-protocol 6001. 

 

Veiligheidsrichtlijnen Nouryon 

Op de uitvoering van de werken zijn de interne veiligheidsrichtlijnen van Nouryon van toepassing. Dit 

geldt zowel voor de milieu-aannemer (inclusief onderaannemers), de milieukundige begeleider als de 

veiligheidskundigen. 

 

 

De aspecten van de veiligheidsrichtlijnen van Nouryon zijn de volgende: 

 VCA-certificaat vereiste voor alle betrokken werknemers; 

 Volgen van online veiligheidstraining Nouryon; 

 Volgen van online training 'life saving rules' Nouryon; 

 Aanvraag dagelijkse werkvergunningen; en 

 Aanmelding persoon bij centrale meldpost Nouryon (Boortorenweg – Hengelo) 

 

 



 

 

Bijlage 1 

 

 

Locatie Boring 082 
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Detailplan locatie monitoringspeilbuizen 
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