
Wegens privacyredenen zijn de namen van de vragenstellers weggelaten. 
 
nr Vraag (letterlijk overgenomen) Antwoord  
1 Hoe is het met mijn spreng (Ugchelseweg nummer bekend bij 

gemeente) en de andere sprengen. Is dat geen grond/bronwater? Het 
hele onderzoek is voor de onderzoekers een grote geld zaak. 
Waar jaren lang een groentezaak was Van Kampen gaan men toch 
niet met de benzineslang over het terrein lopen. Eveneens met de 
garage De Witte daar zat jarenlang een transportbedrijf van Eldik. 
Kortom het is allemaal een storm in een glas water. 

Een spreng is de bron van een beek. Het grondwater wordt op dat 
punt oppervlaktewater. 
De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt door het waterschap 
Veluwe gecontroleerd. U kunt hier meer informatie krijgen.  

2 Ik woon (Slangenburg nummer bekend bij gemeente) in het gele 
gebied zoals in de presentatie is aangegeven, maar heb geen 
informatiebrief van de gemeente ontvangen. Ben er bij toeval 
achtergekomen (gehoord van collega). 
Gezien de inhoud van de presentatie ben ik van mening dat ik door de 
gemeente ingelicht had moeten worden. 

Uw locatie bevindt zich buiten de contour van de sterke 
verontreiniging. 
Alleen die bewoners die boven de sterke grondwaterverontreiniging 
wonen en/of eigenaren zijn van een sterk verontreinigd perceel, zijn 
rechtstreeks uitgenodigd. 
Het gele gebied geeft de contour aan van de lichte 
grondwaterverontreiniging. De sterke verontreinigingscontour valt hier 
binnen. 

3 Is de locatie van metaalbewerking ook meegenomen in het 
onderzoek? Zo ja, is er daar ook verontreiniging te verwachten? Zo 
nee, waarom niet? 

De locatie is niet meegenomen in het onderzoek, omdat deze apart 
onderzocht is.  
De slijp- en polijstinrichting was gevestigd aan de Hoenderloseweg 
139-II en is in 2004 door het adviesbureau Verhoeve-Milieu 
onderzocht. Hieruit blijkt dat het grondwater licht verontreinigd is met 
tetrachloorethaan (per). Verder zijn er in de bodem lichte tot sterke 
verontreinigingen (zware metalen) gemeten, maar die staan niet in 
relatie tot de aangetoonde verontreiniging aan de Hoenderloseweg 
145a. 
Voor deze locatie wordt nu apart de ernst en omvang bepaald. 

4 Graag wil ik kopieën van de gepresenteerde sheets van de infoavond 
7-2-2007. 

De powerpointpresentatie van het adviesbureau Hunneman en de 
Gemeente Apeldoorn worden op de site van de dorpsraad gezet. 

5 Graag zou ik de presentatie van de bewonersbijeenkomst digitaal 
willen ontvangen om met name de plaatjes nog eens te kunnen 
bekijken. 

De powerpointpresentatie van het adviesbureau Hunneman en de 
Gemeente Apeldoorn worden op de site van de dorpsraad gezet. 
De dwars- en lengteprofielen staan al op deze site. 

6 Is het opgepompte grondwater bij voetbalvereniging Albatros 
(Brouwersmolenweg 440) ook verontreinigd? 

De pompput ligt buiten de verontreinigingscontour en onttrekt het 
water van 12 meter diep. De vereniging pompt geen verontreinigd 
grondwater op. 



7 Wij wonen op circa 750 meter van de bron aan de rand van het 
vervuilde gebied. Hoe diep zit daar het vervuilde water? Wij 
verbouwen onze eigen groente kan dat kwaad? 

De verontreiniging veroorzaakt aan de Hoenderloseweg 145a heeft 
geen invloed op de kwaliteit van uw groente. 
Het onderzoek naar mogelijke risico’s in het geval van oppompen van 
grondwater voor besproeiing is in gang gezet.  

8 In 1999 is de verontreiniging op de bron vastgesteld middels 
onderzoek. Waarom wordt er zo lang gewacht met reiniging van de 
bron. Dat hoeft toch niet op de juridische strijd die ontstaan is tussen 
eigenaar en provincie? Hiermee is verdere verontreiniging (en kosten) 
te voorkomen, inclusief gezondheidsrisico’s e.d.. Door middel van een 
voorlopige aanslag zijn de kosten te verhalen op de eigenaar. 

Na vaststelling van de bodemverontreiniging in 1999 en het later 
uitgevoerde afperkend bodemonderzoek, is de provincie bezig 
geweest om partijen verantwoordelijk te stellen voor de uitvoering 
van een eventuele bodemsanering op de Hoendeloseweg 145a. Dit 
heeft de nodige tijd gekost. Uiteindelijk is door de provincie het 
besluit genomen dat de overheid, in dit geval de gemeente, de 
sanering gaat oppakken en de sanering ook gaat bekostigen. De 
gemeente is in 2005 vrij snel na het genomen besluit gestart met de 
bodemonderzoek voor de vastelling van de urgentie van sanering en is 
inmiddels ook gestart met het voorbereidende onderzoek om de wijze 
van saneren te bepalen.  

9 Wij wonen vanaf 1976 op dit adres (Brouwersmolenweg nummer bij 
gemeente bekend). Onder de woning is een kelder van ruim 2 meter 
diepte. In de begin jaren stond er vaak veel water in de kelder. Ik heb 
al circa 15 jaar last van een chronische bloedziekte. Graag onderzoek 
naar vervuilde keldergrond en grondwater. 

Wij zullen in het kader van het actualisatie onderzoek van de 
grondwatervlek ook uw locatie nader beoordelen.  
Aan de hand van de resultaten wordt voor de situaties als in uw geval 
algemeen berekend of er mogelijke risico’s voor de volksgezondheid 
aanwezig zijn. 
 

10 Graag zouden wij (Hoenderloseweg nummer bij gemeente bekend) op 
zeer korte termijn antwoord willen op de volgende vragen. Deze 
vragen zijn naar voren gekomen n.a.v. de informatieavond van 7 
februari jl. 

 Koper is voornemens om een gedeelte van de tuin te gaan 
aanleggen en dit in gebruik te gaan nemen als moestuin. Is dit 
gebruik in uw beleving verstandig? Zo nee, zijn er risico's voor 
de volksgezondheid?  

 Koper was voornemens om een bron te laten slaan voor het 
besproeien van de tuin. Tijdens de informatieavond is duidelijk 
aangegeven dat het raadzaam is om voorlopig (tot nader 
onderzoek is afgerond) geen grondwater op te pompen i.v.m. 
de aanwezige risico's voor de volksgezondheid. Kan er 
aangegeven worden hoe lang het ongeveer duurt alvorens het 

 De verontreiniging veroorzaakt aan de Hoenderloseweg 145a 
heeft geen invloed op de kwaliteit van uw groente in de aan te 
leggen moestuin.  

 Het onderzoek naar mogelijke risico’s in het geval van 
oppompen van grondwater voor besproeiing is in gang gezet. In 
het geval dat er een beperking komt op het oppompen van 
grondwater, zal deze beperking jarenlang blijven bestaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



grondwater gereinigd zal zijn?  
 Er is op het bovengenoemde perceel een bouwvergunning 

afgegeven. Hiervoor is in februari 2000 een schone 
grondverklaring afgegeven. Wat ons bevreemd is dat zowel de 
gemeente als de provincie geen medling heeft gedaan van de 
reeds bekende vervuiling. Hoe verklaart u dit? Wie heeft hier 
de verantwoordelijkheid?  

 Wanneer zijn de definitieve testresultaten bekend?  

 
 Deze informatie was niet op dat moment bij ons bekend. Het 

onderzoek van de Hoenderloseweg is in maart 2001 
gerapporteerd.  

 De onderzoeken worden in de periode februari – april 2007 
uitgevoerd. De resultaten worden via de dorpsraad 
gecommuniceerd. 

 
 
 

11 Al enige jaren (en dan een paar keer per jaar) hebben wij last van een 
doordringende, terpentine-achtige lucht uit de wc. Het is ons nooit 
duidelijk geworden hoe dit veroorzaakt werd. Onze vraag is nu: kan 
het te maken hebben met de vervuiling bij Altena? 

Nee, een terpetine-achtige lucht is niet kenmerkend voor VOCL.  

12 Graag verzoek ik om een peiling van het grondwater. Ik heb een 
peilbuis op ongeveer 10/12 meter van de (school)beek. Ik woon bijna 
aan het eind van de Brouwersmolenweg, lijkt mij gunstig om daar een 
peiling uit te voeren. 

Deze informatie is doorgegeven aan het adviesbureau. Nadat een 
inventarisatie gemaakt is van de bij ons bekende putten gerelateerd 
aan de verontreiniging, zullen wij u laten horen of we er gebruik van 
gaan maken. 

13 Wij hebben een grondwaterpomp voor de tuin en zouden het op prijs 
stellen om een meting te laten doen i.v.m. de kleinkinderen die graag 
in de tuin wroeten. Is dit mogelijk? 

Het onderzoek naar mogelijke risico’s in het geval van oppompen van 
grondwater voor besproeiing is in gang gezet.  
De informatie over de grondwaterpomp is doorgegeven aan het 
adviesbureau. Nadat een inventarisatie gemaakt is van de bij ons 
bekende putten gerelateerd aan de verontreiniging, zullen wij u laten 
horen of we er gebruik van gaan maken. 

14 Ik vernam op de voorlichtingsavond onlangs in De Cantharel dat er 
metingen uitgevoerd gaan worden in kruipruimten onder de woningen 
in vervuilde gebied. Ik ben eigenaar en bewoner van zo’n woning. 
Gedurende de laatste jaren lijd ik aan een infectie van de luchtwegen 
waarvoor de long-specialist geen andere verklaring heeft dan 
vervuiling van de omgevingslucht. 
Om deze reden zou ik het zeer op prijs stellen als mijn woning voor de 
binnenluchtmetingen in aanmerking zou kunnen komen. 

De metingen vinden plaats in het directe brongebied van de 
verontreiniging. Uw woning hoort hier niet bij. De woningen waar wel 
metingen worden uitgevoerd zijn gekozen op basis van een 
berekeningsresultaat waarin is aangetoond dat verontreiniging zich 
mogelijk via de bodem naar de binnenlucht kan verspreiden. 

15 Zodra de exactemeetresultaten bekend zijn, dus ook van Vitens, 
wensen wij geïnformeerd te worden. 
Graag zien wij een planning tegemoet, waarin staat aangegeven 
wanneer de onderzoeken zijn afgerond en men overgaat tot saneren. 

Op de bewonersavond is aangegeven dat de onderzoeken in de 
maanden februari – april 2007 uitgevoerd worden. Daarna worden de 
resultaten besproken met de GGD en de dorpsraad waarna het 
gepubliceerd wordt op de website van de dorpsraad Ugchelen.  De 



Graag ontvangen wij een kaart c.q. plattegrond waarop de vervuiling 
staat aangegeven. 

sanering zal naar verwachting in het najaar van 2008 van start gaan. 
In het geval dat uit de metingen blijkt dat er een direct gevaar is voor 
de volksgezondheid zullen er al eerder maatregelen genomen worden. 
 
De kaarten met de verontreinigingscontouren zijn reeds op de website 
van de dorpsraad geplaatst. 

 
 


