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SAMENVATTING 
 
Doelstelling en aanpak 
De KRW stelt als doel om de achteruitgang van de kwaliteit van het grondwaterlichaam 
te voorkomen, teneinde het niveau van zuivering dat voor de productie van drinkwater is 
vereist, te verlagen. Voor het behalen van de doelstellingen voor de KRW is in opdracht 
van de provincie Gelderland het gebiedsdossier voor drinkwaterwinning 
Amersfoortseweg opgesteld. Het gebiedsdossier heeft de volgende doelstellingen: 
 
1. Het scheppen van een gemeenschappelijk inzicht in de factoren die van belang zijn 

voor een goede kwaliteit van het onttrokken water ten behoeve van de 
drinkwaterbereiding. Hiervoor is een analyse gemaakt van de mogelijk aanwezige 
bronnen van verontreiniging (diffuse, lijn- en puntbronnen). Ook wordt gekeken naar 
de grondwaterkwaliteit om te bepalen welke stoffen het halen van de KRW-doelen in 
de weg staan.  

2. Het opstellen van effectieve maatregelen voor de verbetering van de waterkwaliteit 
van het onttrokken grondwater. Het accent van de maatregelen ligt daarbij op 
verdere verduurzaming van bestaande functies en activiteiten in de omgeving. Dit 
proces wordt gezamenlijk met alle betrokken partijen doorlopen, zodat een 
gedragen basis ontstaat voor de noodzaak van deze maatregelen en het maken van 
afspraken om deze te realiseren. 

 
De gebiedspartijen, zoals gemeenten, waterschappen en overige organisaties, leveren 
de inhoudelijke informatie voor de dossiers. Een belangrijke rol is weggelegd voor 
Vitens als waterbedrijf. Zij is primair verantwoordelijk voor het leveren van betrouwbaar 
drinkwater. Vitens beschikt over een grote hoeveelheid kennis over de 
drinkwaterwinning en het gebied en heeft een groot deel van de informatie aangeleverd. 
 
De noodzaak voor het nemen van eventuele maatregelen is onderbouwd door 
onderzoek vanuit drie invalshoeken: 
 
1. Knelpunten: Stoffen die worden aangetroffen in de winputten tonen aan dat er een 

relatie bestaat tussen de drinkwaterwinning en de activiteiten aan maaiveld. Deze 
bestaande knelpunten hebben een hoge prioriteit om opgelost te worden. 

2. Risico’s: Dit zijn de potentiële bronnen van verontreiniging.  
3. De planologische staat van bescherming. Onvoldoende bescherming van een 

drinkwaterwinning door ruimtelijk beleid levert risico’s op voor de toekomst.  
 
De resultaten van de analyse zijn in twee verdiepingssessies besproken met 
gebiedspartijen.  
 
Kenmerken winning 
De drinkwaterwinning Amersfoortseweg ligt in het westen van Apeldoorn en is gesticht 
in 1894. De drinkwaterwinning heeft een vergunning voor 7 miljoen m3 per jaar. Het is 
een freatische drinkwaterwinning met 26 winputten op een diepte variërend  
tussen 0 en -70 m NAP. Het maaiveld bevindt zich op een niveau van ca. + 27 m NAP. 
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De zuivering van het gewonnen grondwater van de drinkwaterwinning Amersfoortseweg 
bestaat uit open natfiltratie waarbij het gewonnen grondwater over open filters gezuiverd 
wordt. Het gezuiverde drinkwater wordt opgeslagen in reinwaterkelders en onder druk 
het leidingnet ingepompt. 
 
Het water van de drinkwaterwinning Amersfoortseweg wordt samen met het water van 
de drinkwaterwinningen Eerbeek, Schalterberg en Hoenderloo in één distributienet 
verspreid. De drinkwaterwinningen voorzien gezamenlijk voornamelijk de gemeente 
Apeldoorn en gedeelten van de gemeenten Arnhem, Ede, Barneveld, Epe en Brummen 
van drinkwater. 
 
Waterkwaliteit 
De kwaliteit van het grondwater kan worden getypeerd als overwegend oxisch en 
kalkarm stuwwalwater. Het water kent een zwakke antropogene belasting, een lage pH 
(gemiddeld beneden de 6,5) en een laag waterstofcarbonaatgehalte. De kwaliteit van 
het onttrokken water wordt in het algemeen gekenmerkt door een relatief laag gehalte 
aan opgeloste stoffen. wordt in het algemeen gekenmerkt door een relatief laag gehalte 
aan opgeloste stoffen. 
 Macroparameters: Het onttrokken water kent een lage hardheid, een relatief lage pH 

en een laag waterstofcarbonaatgehalte. De nitraatgehaltes zijn gering (1 – 12 mg/l). 
Het chloride- en sulfaatgehalte, de hardheid en het elektrisch geleidingsvermogen 
vertonen een licht stijgende trend. In het ondiepe grondwater en met name naast de 
voormalige stortplaats in zandgat Zevenhuizen en binnen de bebouwde kom worden 
verhoogde gehalten nitraat, sulfaat of chloride gemeten in de waarnemingsputten.  

 Bestrijdingsmiddelen: In de zuidoost hoek van het puttenveld wordt in het water uit 
de winputten een spoortje van het bestrijdingsmiddel BAM aangetroffen. 

 Overige microverontreinigingen: In het onttrokken grondwater worden verhoogde 
gehaltes nikkel en chloroform gemeten. In 3 winputten chloraat aangetoond. De 
meest waarschijnlijke bron voor chloraat is een oude lekkage van het voormalige 
Kristalbad. Verder wordt in één waarnemingsput naast stortplaats zandgat 
Zevenhuizen een verhoogd gehalte cyanide aangetoond. 

 
Bodem en kwetsbaarheid 
Een groot deel van het intrekgebied wordt ingenomen door humuspodzolgronden en 
moderpodzolgronden. De zandige bovengrond zorgt ervoor dat (regen)water 
gemakkelijk infiltreert naar de ondergrond. Het eerste watervoerende pakket bestaat uit 
zandige en grindhoudende afzettingen van de Formaties van Urk, Enschede en 
Harderwijk. In dit pakket ligt de drinkwaterwinning. 
 
Geochemische kwetsbaarheid  
De redox-overgang in de bodem van zuurstofhoudend naar zuurstofarm ligt minimaal 
100 meter onder het maaiveld. Dit maakt de drinkwaterwinning niet kwetsbaar voor in 
oxisch milieu afbreekbare stoffen als olie, VAK en PAK en bestrijdingsmiddelen als 
bentazon, MCPP en triazines. Tijdens passage van het anoxische deel van bodem 
worden stoffen als nitraat, chloroform en chloraat afgebroken. De drinkwaterwinning blijft 
kwetsbaar voor stoffen, die in oxisch en anoxisch milieu persistent zijn, zoals BAM en 
MTBE en trichlooretheen en tetrachlooretheen. 
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Omgeving drinkwaterwinning 
Het waterwingebied bestaat voornamelijk uit gemengd bos. Het bos maakt deel uit van 
het Natura2000 gebied de Veluwe. Het intrekgebied bestaat voor een belangrijk deel uit 
natuur (83%). Daarnaast omvat het intrekgebied de volgende functies: wonen (7%), 
sport- en recreatieterreinen en infrastructuur. 
  
Planologische staat van bescherming 
Uit de inventarisatie van de geldende bestemmingsplannen in het 
grondwaterbeschermingsgebied blijkt dat de borging van het 
grondwaterbeschermingsbeleid in de het gemeentelijke bestemmingsplan goed is 
geregeld. Het waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied zijn planologisch 
beschermd. Alleen in bestemmingsplan Stadsdeel Noord-West is het 
grondwaterbeschermingsgebied nog niet voldoende vastgelegd. Inmiddels heeft de 
gemeente Apeldoorn een standaard bestemmingsplanregeling inzake 
grondwaterbeschermingsgebieden waardoor dit t.z.t. ook in dit bestemmingsplan zal 
worden opgenomen. 
 
Ruimtelijke ontwikkelingen 
Voor het pretpark Koningin Julianatoren zijn er plannen om het parkeerterrein aan te 
pakken. Ook voor een combinatie met het saneren van de voormalige vuilstort Zandgat 
Zevenhuizen zijn er ideeën. 
 
Knelpunten en risico’s 
Er zijn 2 knelpunten gesignaleerd.  
 
 Bij 19 van 25 putten zijn verhoogde gehaltes trichloormethaan (ook wel chloroform 

genoemd) gemeten. Voor deze drinkwaterwinning ligt, gelet op de gemeten gehaltes 
en de aard van het intrekgebied een combinatie van de drie genoemde oorzaken 
(natuurlijke herkomst, stedelijke gebied en zwembaden) het meest voor de hand.  

 In de winputten zijn sporen van het bestrijdingsmiddel BAM aangetroffen. BAM is 
het afbraakproduct van het onkruidbestrijdingsmiddel dichlobenil. De aangetroffen 
stoffen tonen aan dat de drinkwaterwinning kwetsbaar is voor verontreinigingen met 
bestrijdingsmiddelen. 

 
Er zijn 6 risico’s geïnventariseerd: 
 Recreatieterreinen (bestrijdingsmiddelen en benzine en oliecomponenten van 

parkeerplaatsen). 
 Zwembad Kristalbad (Boschbad), risico voor lekkage van chloorhoudende stoffen. 
 Onkruidbestrijding bebouwde kom. 
 Risico bij ongeval met gevaarlijke stoffen op provinciale weg N344. 
 Bodemberontreinigingen, er zijn zes potentiele risicolocaties aangegeven. 
 Boringen voor onttrekkingen (risico’s voor kortsluiting dieper grondwater). 
 
Maatregelen 
Voor de geconstateerde knelpunten en risico´s zijn gezamenlijk met de betrokken 
partijen maatregelen vastgesteld. Dit zijn maatregelen in aanvulling op het huidige 
beschermingsbeleid. Uitgangspunt hierbij is dat het bestaande beleid en de bestaande 
handhaving onverkort wordt voortgezet.  
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Er zijn maatregelen benoemd voor de 25-jaarszone (grondwaterbeschermingsgebied) 
en voor de 100-jaarszone (intrekgebied). De maatregelen zijn getypeerd als generiek of 
locatiespecifiek. Tevens zijn algemene maatregelen benoemd die voor een groot deel 
van de Gelderse gebiedsdossiers gelden. Per maatregel is een trekker vastgesteld. De 
trekker is de partij die het initiatief neemt en houdt voor het realiseren van een 
maatregel, met actieve ondersteuning vanuit de andere partners. Dit zal in het op te 
stellen (bestuurlijke) afsprakenkader nader vastgelegd worden.  
 
Vitens: 
 Voorlichten burgers in grondwaterbeschermingsgebieden over wonen binnen 

grondwaterbeschermingsgebiedgebruik bestrijdingsmiddelen. 
 Gelders Bodemberaad verricht onderzoek naar de problematiek van het zoutgebruik 

op wegen in relatie tot de kwaliteit van het grondwater. Vitens volgt het onderzoek 
en komt met eventuele maatregelen. Betrokken partijen zijn Vitens en Provincie 
Gelderland. 

 Monitoring van stortplaats Zandgat Zevenhuizen. 
 
Waterschap:  
 In gesprek gaan met het Waterschap over het beleid dat zij voeren ten aanzien van 

overige vergunningsplichtige en meldingsplichtige onttrekkingen (meestal 
beregeningsputten). Er zijn met name risico’s op het ontstaan van kortsluitstromen 
bij aanleg/uitvoering van boorwerkzaamheden, en daarna beheer, onderhoud en 
afstoten van de putten. Werkzaamheden Waterschap m.b.t. voorlichting, toezicht en 
handhaving. 

 Volgen landelijk beleid WKO’s (open en gesloten systemen) voorzover het een 
relatie heeft met grondwaterbescherming van drinkwaterwinningen. Doorvertalen 
naar provinciaal, gemeentelijke en waterschapsbeleid. Hierin heeft de gemeente ook 
een eigen bevoegheid o.b.v. bijna vastgestelde AmvB. Afspraken maken met 
gemeenten over afstemmen van taken. 

 Aandachtspunt vormen de interferentiegebieden, waar meerdere WKO-systemen 
elkaar onderling beïnvloeden. 

 Aandacht voor handhaving WKO systemen nabij grondwaterbeschermingsgebied. 
 
Gemeente: 
 Voorlichten burgers in grondwaterbeschermingsgebieden over wonen binnen 

grondwaterbeschermingsgebiedgebruik bestrijdingsmiddelen. 
 Verkennen of het mogelijk is om anders om te gaan met onkruidbestrijding binnen 

het grondwaterbeschermingsgebied. 
 Naar de toekomst toe maatregelen voor de parkeerplaats van de Apenheul 

uitwerken. 
 Verkennen van mogelijkheden voor aanwijzen alternatieve route voor transport 

gevaarlijke stoffen buiten grondwaterbeschermingsgebied om. 
 Afstemming calamiteitenafhandeling met de Veiligheidsregio voor zover daar nog 

geen afspraken over gemaakt zijn. 
 Verkennen van kansen voor multifunctionele koppeling van doelen: saneren 

stortplaats Zandgat Zevenhuizen in combinatie met ontwikkelen parkeerplaats 
Koningin Julianatoren.  
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 Volgen landelijk beleid WKO’s (open en gesloten systemen) voorzover het een 
relatie heeft met grondwaterbescherming van drinkwaterwinningen. Doorvertalen 
naar provinciaal, gemeentelijke en waterschapsbeleid. Hierin heeft de gemeente ook 
een eigen bevoegheid o.b.v. bijna vastgestelde AmvB. Afspraken maken met 
gemeenten over afstemmen van taken. Aandachtspunt vormen de 
interferentiegebieden, waar meerdere WKO-systemen elkaar onderling beïnvloeden. 
Aandacht voor handhaving WKO systemen nabij grondwaterbeschermingsgebied. 

 
Provincie: 
 Verkennen van kansen voor multifunctionele koppeling van doelen: saneren 

stortplaats Zandgat Zevenhuizen in combinatie met ontwikkelen parkeerplaats 
Koningin Julianatoren.  

 Onderzoeken aard en omvang verontreiniging benzinestation Berg en Bos en 
bespreken mogelijke maatregelen. 

 Vanuit gemeentelijk onderzoek zijn vier potentiële risicolocaties aangegeven. Aard 
en omvang van vervuiling op deze locaties onderzoeken en afhankelijk van de 
uitkomsten passende maatregelen uitvoeren.  

 Volgen landelijk beleid WKO’s (open en gesloten systemen) voorzover het een 
relatie heeft met grondwaterbescherming van drinkwaterwinningen. Doorvertalen 
naar provinciaal, gemeentelijke en waterschapsbeleid. Hierin heeft de gemeente ook 
een eigen bevoegheid o.b.v. bijna vastgestelde AmvB. Afspraken maken met 
gemeenten over afstemmen van taken. Aandachtspunt vormen de 
interferentiegebieden, waar meerdere WKO-systemen elkaar onderling beïnvloeden. 
Aandacht voor handhaving WKO systemen nabij grondwaterbeschermingsgebied. 

 Actualiseren gebiedsdossiers indien veranderingen optreden en minstens 1 x per 
zes jaar. 

 Coördineren en peilen behoefte aan jaarlijks gebiedsgesprek. 
 Actueel houden van het grondwaterbeschermingsbeleid. 
 
Wijkraad: 
 Voorlichten burgers in grondwaterbeschermingsgebieden over wonen binnen 

grondwaterbeschermingsgebied gebruik bestrijdingsmiddelen. 
 
Levend document 
Het gebiedsdossier is een ‘levend’ document en bevat geen nieuw beleid of regelgeving. 
Met ‘levend’ wordt bedoeld dat het dossier periodiek wordt aangevuld en geactualiseerd 
met relevante feiten en ontwikkelingen. Bijvoorbeeld met verslagen van 
gebiedsgesprekken. Of met een afsprakenlijst waarmee invulling wordt gegeven aan de 
benodigde adequate bescherming van de waterwinning. De bescherming van kwetsbare 
drinkwaterwinningen is immers een continu proces. 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 van kracht geworden en heeft als 
doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te beschermen en te verbeteren. De 
uitvoering van de KRW is een overheidstaak en is voor wat betreft de bescherming van 
bronnen voor de drinkwatervoorziening (grond- en oppervlaktewater) gedelegeerd aan 
de provincies. Als onderdeel van het behalen van de doelstellingen van de KRW met 
betrekking tot grond- en oppervlaktewaterbescherming is in de stroomgebiedsbeheer-
plannen afgesproken om voor alle waterwinningen voor openbare drinkwatervoorziening 
gebiedsdossiers op te stellen. De KRW stelt dat “achteruitgang van de kwaliteit van het 
grondwaterlichaam voorkomen moet worden, teneinde het niveau van zuivering dat voor 
de productie van drinkwater is vereist, te verlagen”. 
 

 
 
Om voor het stroomgebiedsbeheerplan KRW 2015 – 2021 maatregelen te kunnen 
opnemen is afgesproken dat in 2012 de gebiedsdossiers voor de kwetsbare drinkwater-
winningen gereed zijn [NWO, 2010]. 
 

1.2 Doelstelling 

Doel van het gebiedsdossier is:  
 
1. Het scheppen van een gemeenschappelijk inzicht in de factoren die van belang zijn 

voor de kwaliteit van het onttrokken water ten behoeve van de drinkwaterbereiding. 
Hiervoor wordt een analyse gemaakt van de mogelijk aanwezige bronnen van 
verontreiniging (diffuse, lijn- en puntbronnen). Ook wordt gekeken naar de 
grondwaterkwaliteit om te bepalen welke stoffen het halen van de KRW-doelen in de 
weg staan.  

2. Het opstellen van effectieve maatregelen voor de verbetering van de waterkwaliteit 
van het onttrokken water. Het accent van de maatregelen ligt daarbij op verdere 
verduurzaming van bestaande functies en activiteiten in de omgeving. Door dit 
proces gezamenlijk met alle betrokken partijen te doorlopen, ontstaat een gedragen 
basis voor de noodzaak voor deze maatregelen en het maken van afspraken om 
deze te realiseren. 

 

Definitie gebiedsdossier [RIVM, 2010]: 

‘In een gebiedsdossier wordt door de betrokken partijen informatie verzameld die van belang is 

voor de waterkwaliteit ter plaatse van de drinkwaterwinning voor de openbare drinkwatervoor-

ziening. Op basis van deze informatie worden mogelijke beschermingsmaatregelen, gericht op 
preventie en risicobeheersing, ontwikkeld en in het dossier opgenomen. Vervolgens nemen de 

betrokken partijen - uitgaande van het gebiedsdossier - een besluit over de daadwerkelijk uit te 

voeren maatregelen.’  



 
 
 
 
 
 
 

9X0236/R00024/902344/DenB  Gebiedsdossier Amersfoortseweg 

11 december 2012 - 2 - Definitief rapport 

  
  

 

1.3 Gevolgde werkwijze 

Het opstellen van de gebiedsdossiers gebeurt in opdracht van de provincie Gelderland. 
De provincie heeft de rol van regiehouder. Per productielocatie voor drinkwater wordt in 
principe één dossier opgesteld1. De gebiedspartijen, zoals gemeenten, waterschappen 
en overige organisaties, leveren informatie aan om de dossiers te vullen. Een 
belangrijke rol is weggelegd voor Vitens als waterbedrijf. Zij is primair verantwoordelijk 
voor het leveren van betrouwbaar drinkwater. Vitens beschikt over een grote 
hoeveelheid kennis over de drinkwaterwinning en het gebied en levert een groot deel 
van de informatie aan. 
 
De noodzaak voor het nemen van maatregelen wordt onderbouwd door onderzoek 
vanuit drie invalshoeken (zie figuur 1.1):  
 De bewezen kwetsbaarheid van de drinkwaterwinning op basis van de huidige 

waterkwaliteit. Stoffen die momenteel al worden aangetroffen in de winputten tonen 
aan dat er een relatie bestaat tussen de drinkwaterwinning en de activiteiten aan 
maaiveld. Dit zijn de bestaande knelpunten die een hoge prioriteit hebben om 
opgelost te worden. 

 De theoretische bepaling van de risico’s. Dit zijn de potentiële bronnen van 
verontreiniging. Dit kunnen verontreinigingen zijn die al wel bestaan, maar nog niet 
tot verhoogde gehaltes in de winputten leiden. Ook kan het zijn dat er alleen nog 
een risico is op het ontstaan van verontreinigingen, maar dat deze feitelijk nog niet 
aanwezig zijn.  

 De planologische staat van bescherming. Onvoldoende bescherming van een 
drinkwaterwinning door ruimtelijk beleid levert risico’s op voor de toekomst. Een 
belangrijk voorbeeld hiervan is de vastlegging van grondwaterbescherming in 
bestemmingsplannen en de provinciale milieuverordening (PmG).  

 

 
Figuur 1.1: Analyse van risico’s via drie verschillende invalshoeken en opstellen van maatregelen 

                                                  
1 In het geval dat meerdere productielocaties zeer dicht bij elkaar liggen, is er voor gekozen om de 

drinkwaterwinningen in één gebiedsdossiers te beschrijven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de drinkwaterwinningen 

Heumensoord en Muntberg en de drie drinkwaterwinningen in Montferland (Dr. Van Heek). 

§ 7.3 Risico’s§7.2 Bestaande knelpunten
§ 7.4 Staat van 
bescherming
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Voor de analyse is gebruik gemaakt van reeds beschikbare informatie bekend uit 
literatuur en digitale bestanden. Voor dit gebiedsdossier is vooral gebruik gemaakt van 
de Vitens factsheets van de drinkwaterwinningen en beschrijvingen van de 
waterkwaliteit. Wanneer van andere bronnen gebruik is gemaakt, is dat aangegeven. 
Voor meer uitgebreide achtergrondinformatie over de drinkwaterwinningen wordt 
verwezen naar deze achtergrondliteratuur.  
 
De risico’s van puntbronnen zijn nader bestudeerd in het project ‘Lekker Water’ van de 
provincie Gelderland [Provincie Gelderland, 2011]. De provincie heeft in dit project de 
eisen vanuit de Wet bodembescherming (Wbb) en KRW ten aanzien van 
drinkwaterwinningen geïntegreerd aangepakt in een programma bodemsaneringen 
waterwinningen. De eindresultaten uit het project Lekker Water zijn vermeld in het 
gebiedsdossier. 
 
De resultaten van de analyse zijn voor drinkwaterwinning Amersfoortseweg in twee 
verdiepingssessies teruggekoppeld met gebiedspartijen. Bij de eerste verdiepingssessie 
is er met gebiedspartijen samen gekeken naar de problematiek van de waterwinning en 
mogelijke oplossingen. Voor aanvang van de sessies is met de gebiedspartijen de 
waterwinning bezocht en heeft men een indruk gekregen van wat Vitens doet om 
schoon drinkwater te kunnen leveren. Bij de tweede verdiepingssessie is met de 
gebiedspartijen actief gewerkt aan het formuleren van haalbare en betaalbare 
maatregelen. De sessie is geëindigd met een korte terugkoppeling van de maatregelen 
met de wethouder. 
 
De resultaten van de verdiepingssessies zijn verwerkt in dit gebiedsdossier. De 
verslagen van beide verdiepingssessies zijn opgenomen in bijlage 2. 
 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 geven we een toelichting op het relevante beleidskader met betrekking 
tot drinkwater en grondwaterbescherming. In de hoofdstukken 3 tot en met 6 zijn de 
kenmerken van de drinkwaterwinning, de waterkwaliteit, de omgeving, de ondergrond 
en het hydrologisch systeem beschreven. Bedreigingen, knelpunten en kansen die 
hieruit naar voren komen beschrijven we in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 gaan we in op 
de maatregelen. 
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2 BELEID EN REGELGEVING 

2.1 Wet- en regelgeving 

De basis van de bescherming van grondwater ligt in het bestaande generieke 
(landelijke) milieubeleid, met name de Wet bodembescherming, de Wet milieubeheer, 
de Meststoffenwet en de Wet gewasbeschermingsmiddelen- en biociden 
(http://wetten.overheid.nl/). 
 
Met het oog op de continuïteit van de levering van drinkwater bestaat er reeds enkele 
decennia een provinciaal beschermingsbeleid, gericht op het minimaliseren van de 
risico’s op verontreiniging van het grondwater. Provinciale Staten hebben in de 
Provinciale milieuverordening Gelderland waterwingebieden, grondwaterbeschermings-
gebieden en boringsvrije zones aangewezen. Hierbinnen zijn bepaalde activiteiten en 
het gebruik van bepaalde stoffen verboden of aan voorschriften gebonden. 
 
De aanwijzing van grondwaterbeschermingsgebieden heeft een effect op de ruimtelijke 
ordening, waardoor (nieuwe) risicovolle bedrijven en activiteiten in de omgeving van die 
drinkwaterwinningen worden geweerd. De consequentie hiervan is dat er beperkingen 
en extra kosten voor de omgeving zijn. Dit is gerechtvaardigd vanwege het grote 
maatschappelijk belang van de drinkwaterlevering. De Europese Kaderrichtlijn Water 
(Richtlijn 2000/60/EG) heeft hieraan een nieuwe dimensie toegevoegd en stelt eisen 
aan de kwaliteit van het grondwater waaruit water wordt gewonnen dat gebruikt wordt 
voor menselijke consumptie. 
 
Een samenvattend overzicht van relevante wet- en regelgeving voor 
grondwaterbescherming is: 
 Europees: Kaderrichtlijn Water, grondwaterrichtlijn, nitraatrichtlijn. 
 Nationaal:  

- Drinkwaterwet en - besluit; 
- Wet Milieubeheer (WM); 
- Waterwet; 
- Wet op de Ruimtelijke Ordening; 
- Wet Bodembescherming; 
- Wet op gewasbeschermingsmiddelen en biociden. 

 Provinciaal: 
- Provinciale milieuverordening als uitwerking van de WM; 
- Ruimtelijke Verordening Gelderland. 

 
2.2 Grondwaterbeschermingsbeleid in Gelderland 

Het doel van het grondwaterbeschermingsbeleid in Gelderland is beschreven in het 
Waterplan Gelderland 2010-2015. Het doel is om voor de lange termijn Gelderland op 
een verantwoorde manier vanuit grondwater van drinkwater te kunnen voorzien. 
Verantwoord betekent dat grondwater op een eenvoudige wijze kan worden gebruikt 
voor de bereiding van drinkwater - dus zonder ingrijpende en kostbare zuivering - en dat 
winning van grondwater minimale, maatschappelijk aanvaardbare negatieve effecten op 
andere functies heeft. 
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Om de locaties waar grondwater gewonnen wordt als bron voor drinkwater schoon te 
houden en te beschermen tegen verontreinigingen heeft de provincie in de Provinciale 
Milieuverordening Gelderland beschermingszones vastgelegd. Aan de hand van de 
opbouw van de ondergrond, de diepte van de drinkwaterwinning en de afstand tot de 
winputten is hierbij onderscheid gemaakt in: 
 waterwingebieden; 
 grondwaterbeschermingsgebieden; 
 boringsvrije zones. 
 
De waterwingebieden zijn de zones direct rondom de winputten. In deze gebieden 
bevindt zich het water dat binnen één jaar wordt opgepompt om er drinkwater van te 
maken. De grondwaterbeschermingsgebieden liggen als een schil rond het 
waterwingebied. In deze gebieden bevindt zich het water dat tussen één en 25 jaar 
wordt opgepompt. De begrenzingen van deze gebieden zijn gebaseerd op 
hydrologische modelberekeningen2. Bij boringsvrije zones bevindt zich in de  
ondergrond een aaneengesloten slecht-doordringbare kleilaag. Deze gebieden zijn 
minder kwetsbaar voor verontreinigingen en aantastingen dan 
grondwaterbeschermings-gebieden. Om te voorkomen dat deze kleilaag doorboord 
wordt, en daarmee de beschermende werking van de kleilaag verloren gaat, wordt een 
boringsvrije zone ingesteld, bijvoorbeeld bij de drinkwaterwinningen Holk en Eerbeek. 
Hier gelden aan maaiveld minder strenge regels dan in de 
grondwaterbeschermingsgebieden. Aansluitend zijn ook de intrekgebieden voor de 
drinkwaterwinningen in beeld gebracht aan de hand van modelberekeningen.  
Dit zijn de gebieden waar het grondwater binnen 100 jaar de pompputten van het 
waterbedrijf bereikt. Voor deze gebieden is geen bijzonder beleid opgesteld door 
provincie. 
 
De praktische uitvoering van het beleid verloopt in Gelderland in grote lijnen via twee 
sporen: 
 
1. Via de ruimtelijke ordening (Ruimtelijke Verordening Gelderland): conflicterende 

functies weren en toestaan van functies die goed te combineren zijn met 
drinkwaterwinning. 

2. Via de milieuregelgeving (Provinciale milieuverordening Gelderland, PmG). 
 
Ad 1: Ruimtelijke ordening  
Hoe de provincie Gelderland de ruimte wil verdelen en gebruiken staat in de algemene 
structuurvisie ruimtelijke ordening, voorheen het Streekplan Gelderland 2005.  
Hierin beschrijft de provincie de hoofdlijnen van het beleid en heeft de provincie haar 
belangen gedefinieerd en ruimtelijke keuzes gemaakt. De wijze van bescherming in 
ruimtelijke plannen voor de beschermingszones voor drinkwaterwinningen is als volgt 
beschreven in de structuurvisie:  

                                                  
2 De grondwaterbeschermingsgebieden zijn destijds bepaald met hydrologische modelberekeningen. Momenteel 

worden er nieuwe berekeningen uitgevoerd. Dit kan terzijnertijd leiden tot het herzien van de begrenzing van de 

grondwaterbeschermingsgebieden. In de gebiedsdossiers is uitgegaan van de huidige vigerende grenzen. 
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Waterwingebieden 
Voor waterwingebieden is het belang van de drinkwaterwinning zo evident, dat het 
projecteren van andere bestemmingen niet aanvaardbaar is. De mogelijkheden tot 
uitbreiding van reeds aanwezige bebouwing (anders dan voor de drinkwaterwinning) 
moeten tot het uiterste worden beperkt. 
 
Grondwaterbeschermingsgebieden  
Binnen grondwaterbeschermingsgebieden is het zogenaamde stand-still/step forward 
principe van toepassing. Dat wil zeggen dat nieuwe bestemmingen geen groter risico op 
bodem- en/of grondwaterverontreiniging mogen opleveren dan de vigerende 
bestemming en dat naar vermindering van het risico wordt gestreefd. Het 
gemeentebestuur moet in het bestemmingsplan aantonen dat hier aan wordt voldaan. 
 
Bij de beoordeling of aan het stand still/step forward-principe wordt voldaan, wordt 
uitsluitend een ruimtelijke afweging gemaakt. Of een risico kan afnemen door het treffen 
van milieu-hygiënische maatregelen wordt niet in de afweging meegenomen. Wel 
kunnen eventuele compenserende maatregelen worden meegewogen. Deze mogen 
alleen bestaan uit bestemmingswijzigingen die het risico voldoende verminderen. 
 
Het beleid uit de Structuurvisie is in de Ruimtelijke Verordening Gelderland vertaald 
naar regelgeving (zie onderstaande tabel). Voor bestemmingsplannen geldt dat zowel 
het waterwingebied als het grondwaterbeschermingsgebied opgenomen moeten zijn op 
de plankaart met daarbij de aanduidingen ‘waterwingebied’ of ‘grondwaterbescher-
mingsgebied’. 
 

Artikel Toelichting 

Artikel 16 Waterwingebied 

In een bestemmingsplan krijgen waterwingebieden, 

waarvan de geometrische plaatsbepaling is vervat in het 

GML-bestand NL.IMRO.9925.PV00003-0003 en die zijn 

verbeeld op de bij deze verordening behorende kaart 

Water, alleen bestemmingen die geen negatieve effecten 

kunnen hebben op de kwaliteit van het grondwater. 

Voor de waterwingebieden geldt dat alleen 

bestemmingen worden toegestaan die geen 

negatieve effecten kunnen hebben op de kwaliteit 

van het grondwater. 

Artikel 17 Grondwaterbeschermingsgebied 

17.1 In een bestemmingsplan krijgen 

grondwaterbeschermingsgebieden, waarvan de 

geometrische plaatsbepaling is vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.9925.PV00003-0003 en die zijn verbeeld op de bij 

deze verordening behorende kaart Water, een bestemming 

die hetzelfde of een lager risico voor het grondwater met 

zich meebrengt dan de vigerende bestemming mogelijk 

maakt. 

  

17.2 In de toelichting bij bestemmingsplannen voor 

grondwaterbeschermingsgebieden wordt aangegeven hoe 

een nieuwe bestemming zich verhoudt tot het bepaalde in 

17.1. 

Voor de grondwaterbeschermingsgebieden geldt dat 

alleen bestemmingen worden toegestaan die geen 

hoger bodem- en/of grondwaterrisico met zich 

brengen dan de vigerende bestemming (stand-still-

principe) dan wel bestemmingen die een verbetering 

ten opzichte van de bestaande bestemming 

betekenen (step forward-principe). Bij de 

beoordeling of aan het stand still/step forward-

principe wordt voldaan, wordt uitsluitend een 

ruimtelijke afweging gemaakt. 

  

Of een risico kan afnemen door het treffen van 

milieuhygiënische maatregelen wordt niet in de 

afweging meegenomen. 
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Watertoets 
Om te zorgen dat water een volwaardige rol speelt in ruimtelijke plannen is in 2003 het 
watertoetsproces in het leven geroepen door de overheid met een wijziging van het 
Besluit op de Ruimtelijke Ordening (Bro). Het watertoetsproces is geen toets achteraf, 
maar maakt direct onderdeel uit van de planvorming. De essentie van het 
watertoetsproces is een vroegtijdig contact tussen zogeheten initiatiefnemers en 
waterbeheerders. Onderlinge goede afspraken moeten ervoor zorgen dat het 
waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid goed wordt toegepast en uitgevoerd. Het 
drinkwaterbedrijf treedt in het watertoetsproces op als adviseur als het voornemen een 
relatie heeft met een drinkwaterwinning. Dit omdat zij er belang bij hebben dat een 
ruimtelijk plan de kwaliteit van het te winnen grond- of oppervlaktewater niet aantast. 
 
Ad 2: Via de milieuregelgeving (PmG) 
In het kader van de Wet Milieubeer heeft de provincie milieuhygiënische regels 
opgesteld ter bescherming van de waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden. 
Deze zijn vastgesteld in de Provinciale milieuverordening Gelderland (PmG). In de PmG 
staan de verbodsbepalingen voor niet-inrichtinggebonden activiteiten in waterwin- en 
grondwaterbeschermingsgebieden. Voor de meeste verbodsbepalingen kan GS 
ontheffing verlenen.  
 
Een beknopt overzicht van activiteiten die in Gelderland verboden zijn in waterwin- en 
grondwaterbeschermingsgebieden (PmG, bijlage 10b) is hieronder opgenomen. Voor 
bepaalde activiteiten is ontheffing mogelijk. Er is geen ontheffingsmogelijkheid als de 
verboden activiteit in strijd is met een bestemmingsplan. 
 gebruik van bestrijdingsmiddelen in waterwingebieden; 
 gebruik of transport van schadelijke stoffen; 
 constructies voor opslag, transport van schadelijke stoffen;  
 transport van afvalwater; 
 opslag en gebruik van licht verontreinigde grond;  
 op of in de bodem brengen van meststoffen in waterwingebieden;  
 op of in de bodem brengen van compost, zwarte grond, zuiveringsslib;  
 grondwerkzaamheden dieper dan twee meter;  
 aanleg of reconstructie van wegen, parkeerplaatsen (voor regelgeving zie bijlage 1) 

en andere terreinen voor gemotoriseerd verkeer, waterwegen en spoorwegen; 
 woningbouw;  
 oprichten van begraafplaatsen;  
 toepassing van de bodem als energiebron en –buffer;  
 constructies in de bodem;  
 lozingen in de bodem;  
 kampeergelegenheden, recreatiecentra, kampementen. 
 
Daarnaast staat in de PmG (bijlage 10e) een lijst van bedrijfscategorieën die niet in een 
waterwin- of grondwaterbeschermingsgebied mogen worden opgericht. Hiervoor is geen 
ontheffingsmogelijkheid. 
 
De provincie heeft geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid instructieregels op te 
stellen voor inrichtingen binnen grondwaterbeschermingsgebieden. In plaats daarvan 
dienen gemeentes vergunningaanvragen ter advisering naar de provincie te sturen. 
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3 KENMERKEN DRINKWATERWINNING 

3.1 Locatie en diepte drinkwaterwinning 

De drinkwaterwinning Amersfoortseweg ligt in het westen van Apeldoorn en is gesticht 
in 1894. De drinkwaterwinning heeft een vergunning voor 7 miljoen m3 per jaar. Het is 
een freatische drinkwaterwinning met 26 winputten op een diepte variërend  
tussen 0 en -70 m NAP. Het maaiveld bevindt zich op een niveau van ca. + 27 m NAP. 
 
In figuur 3.1 is de ligging van de winputten en de beschermingszones weergegeven.  
 

 
Figuur 3.1: Ligging winputten, waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied drinkwaterwinning 

Amersfoortseweg - Apeldoorn 
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3.2 Voorzieningsgebied 

Het water van de drinkwaterwinning Amersfoortseweg wordt samen met het water van 
de drinkwaterwinningen Eerbeek, Schalterberg en Hoenderloo in één distributienet 
verspreid. Het gebied dat voorzien wordt van water afkomstig uit de bovengenoemde 
drinkwaterwinningen is weergegeven in figuur 3.2. De drinkwaterwinningen voorzien 
voornamelijk de gemeente Apeldoorn en gedeelten van de gemeenten Arnhem, Ede, 
Barneveld, Epe en Brummen van drinkwater. 
 

 
Figuur 3.2: Voorzieningsgebied drinkwaterwinning Amersfoortseweg en drinkwaterwinningen 

Hoenderloo, Schalterberg en Eerbeek 
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3.3 Debietontwikkeling door de tijd 

Het vergunde onttrekkingsdebiet is 7 miljoen m3/jaar. Tussen 1970 en 1982 werd er bij 
Amersfoortseweg meer dan 8 miljoen m3/jaar onttrokken, daarna gestaag minder tot het 
huidige onttrokken debiet van ongeveer 5 miljoen m3/jaar. Conform de Overeenkomst 
Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland (ODDG) met de Provincie wordt 1,5 
miljoen m3/jaar van de totale winvergunning van 7 miljoen m3/jaar gereserveerd als niet 
operationele reserve (NOR). De totale jaardebieten van de periode 1954-2010 zijn 
weergegeven in figuur 3.3. 
 

 
Figuur 3.3: Jaardebieten drinkwaterwinning Amersfoortseweg - Apeldoorn 

 
3.4 Waterbehandeling 

De zuivering van het gewonnen grondwater van de drinkwaterwinning Amersfoortseweg 
is eenvoudig van opzet. Het gewonnen grondwater wordt over open filters gezuiverd 
(open natfiltratie). In deze filtratiestap wordt het grondwater belucht en worden stoffen 
zoals methaan, ammonium, ijzer en mangaan verwijderd. Het zuiveringsschema is 
weergegeven in figuur 3.4. Het gezuiverde drinkwater wordt opgeslagen in 
opslagkelders, zogenaamde reinwaterkelders. Vanuit de reinwaterkelders wordt het 
drinkwater onder druk het leidingnet ingepompt. 
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Grondwater
wingebied Amersfoortseweg

Zuivering
filtratie over 12 open (nat)filters

gevuld met marmer
capaciteit 150 - 110 m3/h

Reinwater
via een hoogreservoir wordt het

water gedistribueerd

Spoelwaterverwerking
spoelwatervijver

Figuur 3.4: Zuiveringsschema drinkwaterwinning Amersfoortseweg - Apeldoorn 
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4 WATERKWALITEIT 

4.1 Inleiding 

De kwaliteit van het grondwater in het waterwingebied en het 
grondwaterbeschermingsgebied wordt voortdurend gemonitord door Vitens. Vitens meet 
de waterkwaliteit op drie momenten in het bedrijfsproces (zie kader). In de volgende 
paragrafen is een beschrijving gegeven van de gemeten waterkwaliteit. Het 
monitoringsprogramma van Vitens is uitgebreid en omvat vele stoffen. In deze analyse 
worden alleen die stoffen genoemd waar sprake is van een structureel verhoogd gehalte 
of een stijgende trend. Stoffen die op incidentele basis in (zeer) licht verhoogde gehaltes 
zijn aangetoond zijn niet in onderstaande analyse opgenomen indien ze niet bevestigd 
of onwaarschijnlijk zijn. ‘Niet bevestigd’ zijn de incidentele verhogingen die eenmalig in 
een complete meetreeks voorkomen. ‘Onwaarschijnlijk’ zijn de incidentele verhogingen 
die gelet op de eigenschappen van de stof en het redoxmilieu van de locatie niet te 
verklaren zijn. Oorzaken voor dergelijke incidentele verhogingen zijn vaak het gevolg 
van een meetfout. Bij de huidige lage bepalingsniveaus is het risico op verontreiniging 
van een monster tijdens monstername of in het analyseproces aanzienlijk. Bij vluchtige 
stoffen is het risico op verontreiniging het grootst. Of een incidentele verhoogde 
waarneming als niet bevestigd of onwaarschijnlijk beoordeeld is, hangt dus af van 
meerdere factoren. De beoordeling hiervan is door Vitens uitgevoerd op basis van 
expert-judgement.  
 
Monitoring waterkwaliteit 
1. Reinwater na de laatste zuiveringsstap en aan het tappunt bij klanten. Deze monitoring is wettelijk 

verplicht volgens de Drinkwaterregeling. In de Drinkwaterregeling zijn de te meten parameters en 
de meetfrequentie vastgelegd. De normen waaraan het reinwater moet voldoen staan in het 

Drinkwaterbesluit. Op deze manier is wettelijk geregeld dat het drinkwater voor consumenten van 

goede kwaliteit is. De monitoring bestaat uit microbiologische en chemische parameters, en een 
aantal indicatoren: bedrijfstechnische, organoleptische en signaleringsparameters. Een overzicht 

van de parameters en normen is te vinden in bijlage A van het Drinkwaterbesluit. 

2. Ruwwater is het water uit de winputten voordat het naar de zuivering gaat. Ook deze metingen zijn 
wettelijk verplicht volgens de Drinkwaterregeling. De waterkwaliteit hoeft nog niet te voldoen aan de 

normen van het Drinkwaterbesluit; het water ondergaat immers nog een zuivering voordat het aan 

de consument geleverd wordt. Indicatief toetst Vitens de kwaliteit van het ruwwater wel aan de 
normen van het Drinkwaterbesluit. Zo wordt ook duidelijk voor welke parameters de zuivering 

noodzakelijk is. Het bemonsteren van het ruwwater vindt plaats in het verzameld ruwwater en in de 

individuele winputten. De metingen van het water uit de individuele winputten verschillen van de 
metingen in het verzamelde ruwe water doordat per winput (of per streng van winputten) wordt 

gemeten. Vaak veroorzaken één of enkele winputten verhoogde gehaltes van een bepaalde 

parameter in het verzamelde ruwwater. Het uitvoeren van analyses van de individuele winputten 
biedt inzicht of een verontreiniging specifiek in één winput voorkomt of diffuus wordt aangetroffen in 

het puttenveld. Daarnaast wordt informatie verkregen in het herkomstgebied van een 

verontreiniging. 
3. Water uit waarnemingsputten binnen en buiten het grondwaterbeschermingsgebied. De 

waarnemingsputten voor waterkwaliteit liggen ruimtelijk verspreid rond het waterwingebied. Het 

doel van de metingen in waarnemingsputten is om verontreinigingen op te merken, voordat deze 
de winputten bereiken. Op die manier kunnen indien nodig nog maatregelen worden genomen. Het 

water van de waarnemingsputten wordt geanalyseerd op een selectie van stoffen uit het 

Drinkwaterbesluit, waarvan de verwachting is dat deze relevant zijn voor de drinkwaterwinning. 
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Van het rein- en ruwwater is een meetreeks beschikbaar vanaf 1960 tot en met 2011. 
Het water uit de waarnemingsputten is bemonsterd in de periode 1986 tot 2011. Het 
reine water van de drinkwaterwinning voldoet in principe altijd aan de eisen van het 
Drinkwaterbesluit. Wanneer er een overschrijding optreedt, wordt dit altijd gemeld bij de 
Inspectie Leefomgeving en Transport en hiermee worden vervolgens afspraken 
gemaakt om een nieuwe overschrijding te voorkomen. 
 

4.2 Typering waterkwaliteit 

Het onttrokken water bij Amersfoortseweg kan worden getypeerd overwegend oxisch en 
kalkarm stuwwalwater. Het water kent een zwakke antropogene belasting, een lage pH 
(gemiddeld beneden de 6,5) en een laag waterstofcarbonaatgehalte. Het chloride- en 
sulfaatgehalte, de hardheid en het elektrisch geleidingsvermogen vertonen een licht 
stijgende trend. In figuur 4.1 is het meetnet van de drinkwaterwinning Amersfoortseweg 
weergegeven. 
 

 
Figuur 4.1: Ligging meetnet van waarnemingsputten 
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In de volgende paragrafen wordt de waterkwaliteit besproken aan de hand van drie 
stofgroepen: 
 macroparameters; 
 bestrijdingsmiddelen; 
 overige microverontreinigingen en zware metalen. 
 

4.3 Macroparameters 

Ruwwater - individuele winputten 
De kwaliteit van het onttrokken water wordt in het algemeen gekenmerkt door een 
relatief laag gehalte aan opgeloste stoffen. Dit uit zich in een lage hardheid (sterk 
onderverzadigd ten opzichte van calciet), een relatief lage pH (gemiddeld beneden de 
6,5) en een laag waterstofcarbonaatgehalte. De trends in pH en verzadigingsindex laten 
een gelijkblijvende ontwikkeling zien. De nitraatgehaltes zijn gering (1 – 12 mg/l) en 
geven aan dat het landgebruik vooral bos en heide is. Het chloride- en sulfaatgehalte, 
de hardheid en het elektrisch geleidingsvermogen vertonen een licht stijgende trend. 
 
Waarnemingsputten 
De metingen in het water uit de waarnemingsputten in het diepere grondwater laten een 
vergelijkbare waterkwaliteit zien op macroparameters met het onttrokken grondwater. In 
het ondiepe grondwater en met name naast de voormalige stortplaats in zandgat 
Zevenhuizen en binnen de bebouwde kom worden verhoogde gehalten nitraat, sulfaat 
of chloride gemeten.  
 

4.4 Bestrijdingsmiddelen 

Ruwwater - individuele winputten 
In de zuidoost hoek van het puttenveld wordt in het water uit de winputten een spoortje 
BAM aangetoond. BAM is het afbraakproduct (metaboliet) van het 
onkruidbestrijdingsmiddel dichlobenil en was in het verleden een aandachtspunt. De 
laatste meting van 2011 laat in slechts één winput nog een spoor zien van 0,05 µg/l 
(figuur 4.2).  
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Figuur 4.2: Verontreiniging met BAM in winputten 

 
Waarnemingsputten 
In het water uit de waarnemingsputten representatief voor het stedelijk gebied is het 
gehalte BAM gedaald tot onder de rapportagegrens. 
 

4.5 Overige microverontreinigingen en zware metalen 

Ruwwater - individuele winputten 
In het onttrokken grondwater worden verhoogde gehaltes nikkel en trichloormethaan 
(ook wel chloroform genoemd) gemeten. Het gemeten gemiddeld gehalte 
trichloormethaan is 0,18 µg/l. Het maximum gemeten gehalte in een winput is 0,78 µg/l. 
Trichloormethaan is in de individuele winputten geanalyseerd in 1999, 2006 en 2012. In 
alle drie de jaren zijn vergelijkbare verhoogde gehaltes gemeten. Tetrachloormethaan is 
eenmalig in één winput (P00-02) licht verhoogd aangetroffen (0,37 µg/l).  
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In het water uit de zuidelijke winputten 20, 21 en 26 in het centrum van het puttenveld 
wordt chloraat aangetoond. De meest waarschijnlijke bron voor chloraat is een oude 
lekkage van het voormalige Kristalbad. 
 

 
Figuur 4.3: Verontreiniging met chloraat in winputten 

 
Waarnemingsputten 
De metingen in het water uit de waarnemingsputten laten een vergelijkbare 
waterkwaliteit zien op microverontreinigingen en zware metalen met het onttrokken 
grondwater. 
 
Verder wordt in één waarnemingsput naast stortplaats zandgat Zevenhuizen een 
verhoogd gehalte cyanide aangetoond (peilbuis 33BP0316). 
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5 BODEM EN HYDROLOGISCH SYSTEEM 

5.1 Intrekgebied 

In figuur 5.1 is het berekende intrekgebied weergegeven. Dit is het gebied, bepaald met 
behulp van een grondwatermodel, waar het grondwater binnen 100 jaar de pompputten 
van het waterbedrijf bereikt. Voor deze gebieden is geen bijzonder beleid opgesteld 
door de provincie. In deze figuur is ook het grondwaterbeschermingsgebied 
(de 25-jaarszone) en het waterwingebied (de 1-jaarszone) weergegeven.  
Hiervoor is in de Provinciale milieuverordening Gelderland bijzonder beleid vastgelegd. 
 

 
Figuur 5.1: Intrekgebied drinkwaterwinning Amersfoortseweg (Apeldoorn) op basis van berekeningen 

met een grondwatermodel 
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5.2 Bodem 

De bodemkaart voor het gebied is opgenomen in figuur 5.2. Een groot deel van het 
intrekgebied wordt ingenomen door humuspodzolgronden en moderpodzolgronden. De 
zandige bovengrond zorgt ervoor dat (regen)water gemakkelijk infiltreert naar de 
ondergrond. 
 

 
Figuur 5.2: Bodemkaart intrekgebied drinkwaterwinning Amersfoortseweg - Apeldoorn 

 
5.3 Ondergrond 

De drinkwaterwinning Amersfoortseweg ligt op de oostelijke helling van het 
Veluwemassief. De ondergrond bestaat uit een dik zandpakket van circa 190 m dik. De 
drinkwaterwinning bevindt zich op de rand van de stuwwal (Veluwemassief). In figuur 
5.3 is een geohydrologische dwarsdoorsnede gemaakt van de drinkwaterwinning. Het 
eerste watervoerende pakket bestaat uit zandige en grindhoudende afzettingen van de 
Formaties van Urk, Enschede en Harderwijk.   
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In dit pakket ligt de drinkwaterwinning. De basis wordt gevormd door de Formatie van 
Tegelen. Er is weinig detailinformatie bekend over de diepteligging van de formatie van 
Tegelen (afdekkende kleilaag). De in het profiel opgenomen waarden voor de weerstand 
en de doorlatendheid heeft Vitens overgenomen uit diverse literatuurbronnen. 
 

 
Figuur 5.3: Schematische weergave van de ondergrond ter plaatse van de drinkwaterwinning 

Amersfoortseweg - Apeldoorn 

 
5.4 Geochemische kwetsbaarheid van de drinkwaterwinning 

De redox-overgang in de bodem van zuurstofhoudend naar zuurstofarm ligt minimaal 
100 meter onder het maaiveld. Dit maakt de drinkwaterwinning niet kwetsbaar voor in 
oxisch milieu afbreekbare stoffen als olie, VAK en PAK en bestrijdingsmiddelen als 
bentazon, MCPP en triazines. Daarnaast kunnen in het oxische deel van de bodem 
(zware) metalen worden vastgelegd, maar door de relatief lage pH van het grondwater 
kunnen deze metalen weer worden gemobiliseerd. De drinkwaterwinning blijft kwetsbaar 
voor stoffen als nitraat, chloroform en chloraat en stoffen die in oxisch en anoxisch 
milieu persistent zijn, zoals BAM en MTBE en trichlooretheen en tetrachlooretheen. 
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5.5 Functies in de ondergrond 

Op basis van gegevens van de provincie Gelderland3 is in kaart gebracht welke 
vergunde grondwateronttrekkingen, behalve de drinkwaterwinning van Vitens, nog meer 
in de omgeving van het waterwingebied zijn.  
 
De onttrekkingen zijn onderscheiden in drie categorieën: industriële onttrekkingen vanaf 
150.000 m3/jaar, warmte-koudeopslag (WKO) en overige onttrekkingen waarvoor het 
waterschap bevoegd gezag is. In de omgeving4 van de drinkwaterwinning komen de 
volgende onttrekkingen voor: 
 
Tabel 5.1: Onttrekkingen in het grondwaterbeschermingsgebied en een buffer van twee km 

 Aantal Debiet Ligging 

Industrieel 

 

2 160.000 m3/jaar 700 m zuidoostelijk van grondwaterbeschermingsgebied 

350.000 m3/jaar 1300 meter noordelijk van grondwaterbeschermingsgebied 

WKO 

 

3 50.000 m3/jaar 1100 meter zuidelijk van grondwaterbeschermingsgebied. 

1.050.000 m3/jaar 1000 meter zuidoostelijk van grondwaterbeschermingsgebied 

180.000 m3/jaar 1400 meter oostelijk van grondwaterbeschermingsgebied 

Overige 

onttrekkingen 

- - m3/jaar N.v.t. 

 

                                                  
3 De bevoegdheid voor grondwateronttrekkingen is overgedragen van de provincies naar de waterschappen met de 

inwerkingtreding van de Waterwet. Er is daarbij een uitzondering gemaakt voor de vergunningverlening voor 

bepaalde categorieën van grondwateronttrekkingen en infiltraties te weten drinkwaterwinning, grote industriële 

onttrekkingen vanaf 150.000 m3/jaar en warmte-koudeopslag (WKO). Hiervoor is nog steeds de provincie het 

bevoegde gezag. Of overige onttrekkingen voorkomen, is onderzocht op basis van een bestand van de provincie 

bijgewerkt tot 2009. 
4 Buffer van twee km rondom het grondwaterbeschermingsgebied. 
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6 OMGEVING VAN DE DRINKWATERWINNING 

6.1 Diffuse belasting 

Om de risico’s van de gebruiksfuncties voor de grondwaterkwaliteit in te kunnen 
schatten is een inventarisatie uitgevoerd van het huidige landgebruik in het intrekgebied. 
Voor de inventarisatie van het landgebruik is gebruik gemaakt van de topografische 
kaart (top10, 2010) en de kaart bodemgebruik Nederland (CBS, 2003) (figuur 6.1). Het 
landgebruik geeft belangrijke informatie over de diffuse belasting van het intrekgebied. 
 

 
Figuur 6.1: Landgebruikkaart in intrekgebied drinkwaterwinning Amersfoortseweg (Apeldoorn) op 

basis van het CBS en top10 

 
Het waterwingebied 
Het waterwingebied bestaat voornamelijk uit gemengd bos. Het bos maakt deel uit van 
het Natura2000 gebied de Veluwe. 
  

Parkeren 
Julianatoren Julianatoren 

Apenheul 
Kristalbad 

Natuurpark 
Berg en bos 
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Het intrekgebied 
In het intrekgebied is het volgende landgebruik te onderscheiden: 
 
Tabel 6.1: Landgebruik in het intrekgebied 

Landgebruik % van totaal Bijzonderheden 

Wonen 7% Apeldoorn, wijk Berg en Bos. 

Sportterreinen 3% 

Kristalbad ook genaamd Boschbad (openlucht zwembad; kanovijvers; 

wedstrijdbad in zuiden van grondwaterbeschermingsgebied); tennisbanen in 

het westen van het intrekgebied. 

Agrarisch 0% Geen landbouw in intrekgebied. 

Natuur 83% 

Dit is het voornaamste landgebruik in het intrekgebied. Het grootste gedeelte 

is bos. Daarnaast komt er nog wat heide voor. Een deel van het gebied 

maakt onderdeel uit van natuurpark Berg en Bos. 

Recreatieterrein 4% 

Apenheul aan de zuidkant van het grondwaterbeschermingsgebied; 

Familiepretpark Koningin Julianatoren centraal in het 

grondwaterbeschermingsgebied. Parkeren geschiedt aan de rand van het 

grondwaterbeschermingsgebied op een halfverhard terrein. 

Oppervlaktewater 0% Veldvijvers in de Apenheul. 

Infrastructuur 2% O.a. provinciale weg N344. 

 
Aan de gemeente Apeldoorn is gevraagd welk beleid zij voeren met betrekking tot het 
toepassen van bestrijdingsmiddelen op terreinen die in eigendom dan wel in beheer zijn 
bij de gemeente. De gemeente Apeldoorn heeft geen specifiek beleid. 
Onkruidbestrijding vindt plaats conform de DOB-methodiek. Waar tot enkele jaren 
geleden bestrijdingsmiddelenvrij gewerkt werd wordt tegenwoordig weer gebruik 
gemaakt van glyfosaat. Onkruidbestrijding in het groen gebeurt wel handmatig. 
 
DOB-methode 
Bestrijdingsmiddelen worden zowel in de land- en tuinbouw gebruikt als daarbuiten, bijvoorbeeld op 
verharde oppervlakken. Zo is het gebruik van herbiciden op verhardingen (straten, trottoirs ed.) de 

grootste niet-landbouwtoepassing in Nederland. Elk jaar wordt voor onkruidbestrijding op verhardingen 

circa 207.000 kg actieve stof verbruikt. Daarvan verbruiken gemeenten en andere overheidsorganisaties 
jaarlijks circa 25.000 kg. Het verbruik op bedrijventerreinen is circa 144.000 kg.  

Overige bijdragen komen van particulieren, verhardingen bij agrariërs, woningbouwcoöperaties en 

recreatieterreinen (dob-verhardingen.nl). 
 

DOB staat voor Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen. Binnen DOB kan men kiezen voor 

verschillende bestrijdingsmethoden zoals mechanisch, thermisch of chemisch. Sinds januari 2007 is voor 
chemische bestrijding van onkruid het toepassen van de DOB-methode verplicht. Voor chemische 

onkruidbestrijding geldt een aantal regels die de afspoeling van herbiciden naar het oppervlaktewater 

moeten tegengaan. Kern van het DOB-systeem is een aantal praktische richtlijnen waarmee beheerders 
en uitvoerders van onkruidbestrijding duidelijke afspraken kunnen maken over voorwaarden, preventie, 

inzet van methoden en middelen en registratie van middelengebruik. 

 
Volgens het DOB-systeem is alleen het gebruik van glyfosaat en in beperktere mate MCPA, glufosinaat 

ammonium en flumioxazin toegestaan. Er gelden specifieke richtlijnen voor de toepassing en maximale 

doseringen per hectare. In grondwaterbeschermingsgebieden mogen geen glufosinaat ammonium en 
MCPA ingezet worden. 
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Het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen die afspoelen naar oppervlaktewater 

binnen 10 km stroomopwaarts van een innamepunt van water voor de bereiding van drinkwater is niet 

toegestaan. 
 

Het gebruik van glyfosaat staat onder druk. In september 2011 is door de Tweede Kamer een motie 

aangenomen om het gebruik van glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden te verbieden. De uitwerking 
van de motie moet nog plaatsvinden [Kamerstuk 32372, 2011]. 

 
Park Berg & Bos ligt binnen het intrekgebied. Apenheul (behalve de 
publieksparkeerplaats), het Boschbad (grotendeels) en de Koningin Julianatoren liggen 
binnen het grondwaterbeschermingsgebied. 
 
Bij Park Berg & Bos en de Apenheul wordt op de publieksparkeerplaats (intrekgebied) 
Glyfosaat toegepast. De Apenheul gebruikt in het park geen bestrijdingsmiddelen. 
Algenbestrijding op de paden gebeurt mechanisch en de tuinen handmatig. Gebruikt wel 
strooizout (met mate). De bedrijfsparkeerplaats van de Apenheul bevindt zich op de 
grens van het grondwaterbeschermingsgebied en heeft een vloeistofdichte vloer. Dit 
vraagt veel onderhoud en eigenlijk wil de Apenheul er van af. 
 
Op en rond het Boschbad worden geen onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt. Ze 
gebruiken een hoge drukspuit voor het onkruidvrij houden van de paden. De beheerder 
van het Boschbad en Park Berg & Bos, Accres, is gecertificeerd door het Keurmerk 
Veilig & Schoon. Er wordt geen zout gestrooid, ze strooien met zand. Er is geen 
publieksparkeerplaats aanwezig bij het Boschbad. Publiek parkeert op centrale 
Parkeerplaats buiten het grondwaterbeschermingsgebied. 
 
De koningin Julianatoren gaat bewust om met onkruidbestrijding en gebruikt een 
hogedrukspuit in plaats van bestrijdingsmiddelen. Ze kennen de wet- en regelgeving van 
het grondwaterbeschermingsgebied. Er wordt wel beperkt strooizout gebruikt (vooral bij 
strenge winters). De parkeerplaatsen van de Julianatoren zijn halfverhard. Uit eigen 
onderzoek (rapportage Lycens april 2012) blijkt dat de bodemrisico’s nihil zijn. Het 
huidige bestemmingsplan voor deze locatie dateert van 1947 maar wordt binnenkort 
herzien.  
 
Er zijn twee tennisclubs aanwezig in het grondwaterbeschermingsgebied: A.l.t.v. Daisy, 
en A.l.t.v. Quick. Het is onbekend of zij onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken.  
 

6.2 Lijnbronnen 

Aan de hand van de risicokaart (http://risicokaart.nl/) en de topografische kaart zijn de 
belangrijkste lijnbronnen in de omgeving van de drinkwaterwinning Amersfoortseweg in 
beeld gebracht. Hierbij is onderscheid gemaakt in (auto)wegen, spoorwegen, riolering, 
oppervlaktewater en overige lijnbronnen. De geïnventariseerde lijnbronnen zijn 
weergegeven in figuur 6.2.  
 



 
 
 
 
 
 
 

9X0236/R00024/902344/DenB  Gebiedsdossier Amersfoortseweg 

11 december 2012 - 24 - Definitief rapport 

  
  

 

 
Figuur 6.2: Lijnbronnen drinkwaterwinning Amersfoortseweg op basis van Risicokaart.nl en 

topografische kaart 

 

 
Wegen 
Regionale hoofdwegen vormen met name een risico als zich een ongeval voordoet 
waarbij brandstof van voertuigen of gevaarlijke lading die vervoerd wordt in de bodem 
terechtkomt. De volgende regionale wegen bevinden zich in het intrekgebied: 
 Provinciale weg N344 (Amersfoort); de drinkwaterwinning ligt aan deze weg; 
 JC Wilslaan; 
 Soerenseweg. 
Riolering 

Op de Risicokaart van de provincie Gelderland staan locaties aangegeven waar er een kans 

bestaat dat op die plek een incident gebeurt, waarvan de omvang zo groot kan zijn, dat deze de 
gecoördineerde inzet van hulpdiensten nodig maakt. Een weg waar regelmatig transporten met 

gevaarlijke stoffen overheen rijden, staat bijvoorbeeld op de kaart. De risicokaart is dus niet direct 

gericht op risico’s voor de drinkwaterkwaliteit, maar als een (lijn)bron op de kaart vermeld staat, 
kan dit wel een indicatie zijn voor hoe risicovol deze zou kunnen zijn. Een lijnbron die niet op de 

risicokaart vermeld is, kan nog steeds een risico vormen voor de grondwaterkwaliteit. 
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Riolering kan een risico vormen voor de drinkwaterwinning op meerdere manieren. Ten 
eerste lekkage5 vanuit de riolering naar het grondwater door verouderde en slecht 
onderhouden rioolstelsels. Daarnaast kan het afkoppelen van hemelwater naar 
infiltratievoorzieningen een risico vormen voor de waterkwaliteit. Met name diepinfiltratie 
is daarbij een risico. Aan de gemeente Apeldoorn is gevraagd wat de staat is van de 
riolering in de omgeving van de drinkwaterwinning en of er sprake is van afkoppeling 
(tabel 6.2).  
 
Tabel 6.2: Riolering in grondwaterbeschermingsgebied 

Gemeente Gebied Type stelsel Ouderdom Staat 

Apeldoorn Berg en Bos Vuilwater stelsel (DWA) Jaren ‘70 Goed 

 
Oppervlaktewater 
In het grondwaterbeschermingsgebied is geen relevant oppervlaktewater aanwezig. 
 

6.3 Puntbronnen 

De risico’s van puntbronnen zijn nader bestudeerd in het project ‘Lekker Water’  
(zie kader).  
 
Project Lekker Water 

De provincie Gelderland heeft samen met Vitens en de gemeenten Arnhem en Nijmegen een 
programma Bodemsanering Waterwinningen opgesteld genaamd ‘Lekker Water’. Doel van dit 

programma is de drinkwaterkwaliteit voor toekomstige generaties veilig te stellen, waarmee wordt 

voldaan aan de eisen uit de Wet bodembescherming (Wbb) en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het 
project is gericht op puntbronnen en niet op diffuse bronnen. Om de drinkwaterkwaliteit veilig te 

stellen, is in beeld gebracht welke relevante bodem- en grondwaterverontreinigingen er binnen de 

70-jaars intrekzone van de drinkwaterwinningen aanwezig zijn, welke op korte of langere termijn 
aanpak behoeven en welke mogelijke kosten hiermee gemoeid zijn. Het onderzoek bestond uit het 

in kaart brengen van de locaties en de beschikbare gegevens. Indien er niet voldoende gegevens 

waren, is er aanvullend dossieronderzoek dan wel bodemonderzoek uitgevoerd. Vervolgens is 
beoordeeld met een methodiek die de ‘geohydrologische zeef’ wordt genoemd wat de maximale 

verspreiding van de verontreiniging is en of deze een risico oplevert voor de drinkwaterwinning. 

Daarbij is rekening gehouden met verdunning, retardatie en natuurlijke afbraak. 
 
Resultaten Lekker Water (overgenomen uit Tauw, 2010): 
“Probleemlocaties6 
Er zijn geen probleemlocaties aanwezig binnen (de nu onderzochte locaties binnen) de 70-jaars 

zone van de drinkwaterwinning Amersfoortseweg in Apeldoorn. 

 
 

Potentiële probleemlocaties 

                                                  
5 Dit speelt alleen in gebieden waar de grondwaterstand lager is, dan de hoogteligging van het rioolstelsel. Als de 

grondwaterstand gelijk aan of hoger is dan het rioolstelsel, dan kan een lek rioolstelsel een drainerende werking 

hebben op het grondwater. 
6 De definitie van een probleemlocatie in de studie Lekker Water is dat een verontreiniging in de toekomst de 

drinkwaterwinning kan bereiken of al bereikt heeft, waarbij de gehaltes in de winputten boven de normen uit het 

Drinkwaterbesluit komen te liggen als gevolg van de verontreiniging. 
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Voor de volgende locaties geldt dat de verontreiniging op basis van de retardatie in de waterwinning 

terecht kan komen (geohydrologische zeef). Maar er zijn geen verontreinigingen aangetoond of in 

lage concentraties. Deze locaties vormen een potentieel risico voor de waterwinning. 
 Notitie 3: Burgemeester Roosmale Nepveulaan 29 te Apeldoorn (benzeen en MTBE). 

 Notitie 5: Zandgat Zevenhuizen te Apeldoorn (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, 

dichloormethaan, trichloormethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen, 1,2-dichlooretheen, 
vinylchloride, sulfaat, fenolen, 1,3,5-trimethylbenzeen, tetrahydrofuraan, chloorbenzeen, 

tetrachloormethaan, 1,1-dichloorethaan en 1,3-dichloorbenzeen). 

 
Op basis van de resultaten van de geohydrologische zeef blijkt dat de verontreinigingen gezien de 

geringe concentraties de waterwinning niet bereiken in concentraties die de drinkwaternormen 

overschrijden. 
 

Overige locaties 
Voor de overige onderzochte locaties geldt dat na uitvoering van de geohydrologische zeef is 
gebleken dat op basis van de afstand van de locatie tot de drinkwaterwinning deze locatie geen 

potentiële bedreiging vormt voor de drinkwaterwinning. 

 

Aanbeveling 
Naar mening van Tauw is het niet noodzakelijk om in het kader van project ‘Lekker Water’ een 

aanvullend onderzoek uit te voeren ter plaatse van de potentiële probleemlocaties. Eventueel zou 
bij de uitwerking van het saneringsprogramma een grondwateronderzoek kunnen worden 

uitgevoerd voor de locatie Burgemeester Roosmale Nepveulaan 29 te Apeldoorn. Tijdens dit 

grondwateronderzoek kan dan alsnog de grondwaterkwaliteit in de (nabijheid van de) bron 
worden bepaald.” 

 
De locaties zijn weergegeven in kaart 6.3. 
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Figuur 6.3: Puntbronnen drinkwaterwinning Amersfoortseweg - Apeldoorn op basis van onderzoek 

Lekker Water [Tauw, 2010] 

 
Naast de gegevens die uit het ‘Lekker Water’ onderzoek zijn overgenomen is er nog 
nader gekeken naar de stortplaatsen (nadere informatie provincie) en is informatie 
gevraagd in de verdiepingssessie. De toetsing in het project Lekker Water wijkt ten dele 
af van de toetsing conform de drinkwaterwet (andere parameters). Om deze reden 
blijven in de gebiedsdossiers een aantal potentiële probleemlocaties (waaronder 
vuilstorten) een blijvend aandachtspunt. 
 
Mogelijke puntbronnen bekend bij gemeente Apeldoorn 
Op de Amersfoortseweg 15/15A en de J.C. Wilslaan 206 zijn in het verleden twee 
benzine-service-stations met garage gevestigd geweest. Hierbij is een risico op benzine 
achtige verontreinigingen zoals benzeen, MTBE etc. Op het perceel Amersfoortseweg 
15/15A bevindt zich een sterke verontreiniging die in 1999 gesaneerd had moeten 
worden. Op het naastgelegen perceel, huisnummer 17, heeft nog nooit 
bodemonderzoek plaatsgevonden. Dit perceel is potentieel ernstig verontreinigd 
vanwege de verontreiniging op het terrein van Amersfoortseweg 15/15A.  
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Op de locatie Bosweg 120 is een huisbrandolietank (hbo-tank) aanwezig. Dit geeft een 
risico op vervuiling met minerale olie. 
 
Stortplaatsen bekend bij provincie Gelderland 
Rondom de drinkwaterwinning Amersfoortseweg is één stortplaats aanwezig, Zandgat 
Zevenhuizen. De ligging van de stortplaats is weergegeven in figuur 6.4 en de 
kenmerken van de stortplaats staan in tabel 6.3. Deze stortplaats is in het onderzoek 
van Lekker Water genummerd als locatie 5. In het Lekker Water onderzoek is 
geconcludeerd dat op basis van de ligging van de stortplaats deze een risico kan 
vormen voor de drinkwaterwinning. Bij metingen stroomafwaarts van de locatie zijn geen 
verhoogde gehaltes gemeten. Daarom is in het Lekker Water onderzoek geconcludeerd 
dat de locatie geen bedreiging vormt voor de drinkwaterwinning. De stortplaats is door 
Vitens ook aangemerkt als een risico voor de drinkwaterwinning, maar verwacht dat de 
verontreiniging (cyanidegehalte) niet direct een bedreiging vormt voor de 
drinkwaterwinning. Vitens wil graag monitoring voor de stortplaats Zandgat Zevenhuizen 
en hierbij ook cyanide monitoren. 
 
Tabel 6.3: Stortplaatsen rondom drinkwaterwinning Amersfoortseweg [bron provincie Geldeland, 

bewerkt door Vitens] 

Stortplaats Provincie code Lekker 

Water* 

VOS 

onderzoek 

Stortperiode Stortmateriaal 

Zandgat 

Zevenhuizen GE0020000561 

5 

2000 1955-1970 

Huishoudelijk-, bouw-, sloop- en 

bedrijfsafval 

 
Stortplaats Dikte  

stortpakket 

Oppervlak Risico  

winning 

Aanvullende 

monitoring gewenst? 

Opmerkingen 

Zandgat 

Zevenhuizen 3,9 m 7,78 ha. Ja Ja Droog, niet afgedekt 

* De stortplaats is ook beschreven in het Lekker Water onderzoek. Het nummer in deze kolom correspondeert met 

het nummer in kaart 6.3 en het tekstkader over ‘Lekker Water’. 
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Figuur 6.4: Stortplaatsen rondom drinkwaterwinning Amersfoortseweg [bron provincie Geldeland, 

bewerkt door Vitens] 

 
Overige potentiële puntbronnen 
Verontreiniging benzinestation Berg en Bos (Burgemeester Roosmale Nepveulaan 29 te 
Apeldoorn). Ter plaatse van het benzineservicestation zijn verhoogde gehaltes xyleen, 
naftaleen en MTBE aangetroffen. Bij te hoge gehaltes kan dit een risico vormen voor de 
drinkwaterwinning. Vooralsnog zijn dergelijke stoffen niet aangetroffen in het meetnet 
van Vitens of de winputten. Deze locatie vormt een potentieel risico voor de 
drinkwaterwinning. 
 
Zwembaden  
Openluchtzwembad het Boschbad heeft enkele jaren geleden een lekkage gehad door 
een breuk in een dilletatievoeg van het wedstrijdbad, dat probleem (en de 
herhalingsmogelijk) is per direct verholpen. Er is nu een gesloten watersysteem wat is 
aangesloten op de riolering. Het Boschbad wordt jaarlijks gecontroleerd door de 
Provincie Gelderland in het kader van de WHVBZ.  
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Er zijn diverse particuliere zwembaden in de omgeving van de drinkwaterwinning.  
 

6.4 Bescherming grondwaterkwaliteit in bestemmingsplannen 

De geldende bestemmingsplannen in het waterwingebied en het grondwater-
beschermingsgebied zijn geïnventariseerd. De volgende bestemmingsplannen gelden:  
 
● Bestemmingsplan Apeldoorn West/ Park 

Berg en Bos. 
Vastgesteld datum 01-01-2000 
In procedure. 

● Bestemmingsplan Stadsdeel Noord-West. Vastgesteld datum 15-01-2008. 
● Bestemmingsplan Koningin Julianatoren. Dateert uit 1947 

Binnenkort in procedure. 
● Bestemmingsplan Veluwe. Ontwerp datum 22-12-2011 

In procedure. 
 
Plannen op perceelsniveau zijn niet geïnventariseerd. In tabel 6.2 is getoetst hoe de 
bescherming van de grondwaterkwaliteit in de beschermingszones is gewaarborgd in de 
geldende bestemmingsplannen. 
De toetsing heeft door de gemeente plaatsgevonden middels het beantwoorden van de 
volgende vragen in de tabel: 
 Kaart: zijn de grenzen van het waterwingebied en het 

grondwaterbeschermingsgebied juist weergegeven op de plankaart? 
 Toelichting: zijn de termen waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied 

genoemd en uitgelegd in de toelichting? 
 Regels: zijn de termen waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied 

genoemd en uitgelegd in de regels? 
 PmG: is er in de toelichting een verwijzing opgenomen naar de milieuhygiënische 

regels in de PmG? 
 Indien geantwoord is niet van toepassing (n.v.t.), dan ligt het waterwingebied niet in 

het plangebied. 
 
Tabel 6.4: Bestemmingsplannen 

Plan Waterwingebied Grondwaterbeschermingsgebied PmG 

 Kaart Toelichting Regels Kaart Toelichting Regels  

Stadsdeel Noord-West Nee Nee Nee Nee Ja Nee Ja 

Park Berg en Bos Ja Ja Ja Ja  Ja Ja ? 

Koningin Julianatoren Ja Ja Ja Ja Ja Ja ? 

Veluwe  Ja Ja Ja Ja Ja Ja ? 

1. In paragraaf 5.2. 

2. In artikel 2.7.  

3. Verordening Bodembescherming Gelderland wordt wel vernoemd in de toelichting. 

 
Om in de toekomst verschillen tussen bestemmingsplan te voorkomen hanteert De 
afdeling Ruimtelijke Juridische Zaken van de gemeente Apeldoorn een standaard 
bestemmingsplanregeling inzake grondwaterbeschermingsgebieden, waarbij de 
gebiedsaanduidingen 'milieuzone - waterwingebied' en 'milieuzone 
grondwaterbeschermingsgebied' gebruikt worden. T.z.t. zal dus ook bestemmingsplan 
Stadsdeel Noord-West voorzien worden van een toelichting en regels inzake 
grondwaterbeschermingsgebieden en waterwingebieden.   
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6.5 Ruimtelijke ontwikkelingen 

Ruimtelijke ontwikkelingen die in het intrekgebied spelen, kunnen in de toekomst van 
invloed zijn op het de kwaliteit van het grondwater. Deze ontwikkelingen kunnen 
knelpunten opleveren, maar ook kansen. Risicovolle ontwikkelingen voor de kwaliteit 
van het grondwater die niet passen in het geldende bestemmingsplan kunnen worden 
afgewezen. Het afwijzen van ruimtelijke ontwikkelingen vindt haar grondslag in de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro). Afwijzing kan en moet plaatsvinden indien er geen sprake is 
van een ‘goede ruimtelijke ordening’. In de Ruimtelijke Verordening Gelderland is 
aangegeven dat bepaalde ontwikkelingen in grondwaterbeschermingsgebieden niet zijn 
toegestaan. 
 
Op de beleidskaart Ruimtelijke ontwikkelingen uit het Streekplan staat dat het 
intrekgebied voornamelijk bestaat uit gebied dat is aangeduid als ‘EHS natuur’. Het 
gehele grondwaterbeschermingsgebied is aangewezen als extensiveringsgebied van de 
intensieve veehouderij. En daarnaast is het gebied onderdeel van het salderingsgebied 
Groei en krimp saldering Veluwe. Dit beleid zorgt ervoor dat er een betere afstemming 
ontstaat tussen de functies natuur en recreatie. Het stedelijk gebied van Apeldoorn 
maakt deel uit van het stedelijk netwerk. Verder zijn er geen bijzonderheden aangemerkt 
in het intrekgebied. Onderstaande ontwikkelingen zijn aangedragen door de 
gebiedspartijen. 
 
Ontwikkeling 1  
Voor het pretpark Koningin Julianatoren zijn er plannen om het parkeerterrein aan te 
pakken. Dit kan door de huidige locatie aan de JC Wilslaan uit te breiden of door aan de 
oostkant van het pretpark een nieuwe parkeerplaats aan te leggen. Ook voor een 
combinatie met het saneren van de voormalige vuilstort Zandgat Zevenhuizen zijn er 
ideeën. 
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7 KNELPUNTEN EN RISICO’S 

7.1 Inleiding 

Uit voorgaande hoofdstukken waarin de drinkwaterwinning feitelijk is beschreven, 
volgen knelpunten en risico’s. Deze knelpunten en risico’s zijn getypeerd middels de 
drie invalshoeken die eerder in hoofdstuk 1 al geïntroduceerd zijn (figuur 7.1). 
 

 
Figuur 7.1: Analyse van risico’s via drie verschillende invalshoeken en opstellen van maatregelen 

 
Knelpunten zijn activiteiten waarvan bekend en aangetoond is dat deze een negatief 
effect hebben op de grondwaterkwaliteit in het grondwaterbeschermingsgebied. Risico’s 
vormen activiteiten die een negatief effect kunnen hebben, maar waarvan dat nog niet is 
vastgesteld. 
 

7.2 Bestaande knelpunten 

In tabel 7.1 is een overzicht en beschrijving gegeven van de geïnventariseerde 
knelpunten. 
 
  

§ 7.3 Risico’s§7.2 Bestaande knelpunten
§ 7.4 Staat van 
bescherming

Invalshoek 1:
Bewezen kwetsbaarheid 

op basis van waterkwaliteit

Invalshoek 2:
Kenmerken winning 

en omgeving leiden tot 
theoretische kwetsbaarheid

Invalshoek 3:
Bescherming door 

ruimtelijk beleid

Totaal overzicht risico’s per winning

Opstellen maatregelen
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Tabel 7.1: Overzicht van knelpunten 

Titel Omschrijving 

Knelpunt 1 

Trichloormethaan 

(chloroform) 

Bij 19 van 25 putten zijn verhoogde gehaltes trichloormethaan (ook wel chloroform 

genoemd) gemeten. Het gemeten gemiddeld gehalte is 0,18 µg/l. Het maximum 

gemeten gehalte in een winput is 0,78 µg/l.  

 

Bron-effectrelatie: 

De herkomst van trichloormethaan kan gerelateerd worden aan drie potentiële bronnen: 

1. Natuurlijke herkomst. 

2. Stedelijk gebied en het gebruik van chloor. 

3. Zwembaden. 

 

Bekend is dat bij diverse drinkwaterwinningen op de Veluwe verhoogde gehaltes 

gemeten worden, terwijl dit niet aan een antropogene bron gekoppeld kan worden. 

Processen in de bodem en de productie van trichloormethaan door vegetatie (douglas, 

sparren, loofbossen, heide, moerassen, veengronden, paddenstoelen) is in divers 

onderzoek als een belangrijke bron geïdentificeerd (Laturnus et al, 2002). In 1998 is in 

een onderzoek in het Speulderbos door Hoekstra et al aangetoond, dat paddenstoelen, 

die in de strooisellaag leven, chloroform produceren. Daarnaast kan trichloormethaan 

eenvoudig ontstaan bij aanwezigheid van chloor in een waterig milieu. Voorbeelden zijn 

zwembaden, maar ook in het stedelijk gebied met lozingen van chloorhoudend 

schoonmaakwater of lekkages in de riolering. 

 

Voor deze drinkwaterwinning ligt, gelet op de gemeten gehaltes en de aard van het 

intrekgebied een combinatie van de drie genoemde oorzaken (natuurlijke herkomst, 

stedelijke gebied en zwembaden) het meest voor de hand.. 

Knelpunt 2 

Bestrijdingsmiddelen 

In de winputten zijn in het verleden verhoogde gehalten BAM aangetroffen 

(afbraakproduct van dichlobenil). Dit geeft aan dat de drinkwaterwinning kwetsbaar is 

voor verontreinigingen met bestrijdingsmiddelen.  

 

Bron-effectrelatie: 

Dichlobenil werd overwegend toegepast op verhard oppervlak en in groenvoorziening. 

Meest waarschijnlijke bron zijn de verharde gebieden van Apeldoorn (woonwijk, 

sportterreinen, recreatieterreinen). Per 1 oktober 2008 is de toelating van middelen op 

basis van dichlobenil (o.a. Casoron) komen te vervallen. 

 
7.3 Risico’s 

In tabel 7.2 is een overzicht en beschrijving gegeven van de geïnventariseerde risico’s. 
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Tabel 7.2: Overzicht van risico’s 

Titel Omschrijving 

Risico 1 

Recreatieterreinen 

In het intrekgebied ligt een aantal recreatieterreinen; de Koningin Julianatoren, Apenheul, 

het Boschbad en park Berg en Bos. In de drinkwaterwinning worden bestrijdingsmiddelen 

aangetroffen die mogelijk te relateren zijn aan dit landgebruik. Op Park Berg & Bos en de 

publieksparkeerplaats van de Apenheul, beide net buiten het 

grondwaterbeschermingsgebied, wordt Glyfosaat gebruikt. Binnen het 

grondwaterbeschermingsgebied wordt op genoemde recreatieterreinen geen 

bestrijdingsmiddelen gebruikt. De parkeerplaats van de Julianatoren is halfverhard. Dit zou 

een risico kunnen vormen op verontreinigingen met benzine en oliecomponenten. Uit 

onderzoek blijkt echter dit risico nihil. 

Risico 2 

Zwembad 

In het grondwaterbeschermingsgebied ligt het Kristalbad ook wel Boschbad genaamd. In 

geval van lekkage kan verontreinigingen met chloorhoudende stoffen optreden.  

Risico 3 

Bestrijdingsmiddelen 

gebruik in bebouwde 

kom 

In de drinkwaterwinning zijn sporen van BAM aangetroffen. Dit is een afbraakproduct van 

bestrijdingsmiddel dichlobenil. Dichlobenil wordt niet meer gebruikt maar wellicht is dit 

middel vervangen door een ander bestrijdingsmiddel. Een voor deze drinkwaterwinning 

voor de hand liggende herkomst is gebruik in de bebouwde kom van Apeldoorn door 

gemeente of particulieren. De gemeente Apeldoorn heeft aangegeven Glyfosaat toe te 

passen volgens de DOB methode. Vaak zijn particulieren zich ook niet bewust van de 

risico’s voor het drinkwater. 

Risico 4 Provinciale 

weg N344 

Langs het waterwingebied loopt een provinciale weg. In geval van een ongeval met 

gevaarlijke stoffen kan een verontreiniging snel in het waterwingebied terechtkomen. 

Risico 5 Bodemveront-

reinigingen 

Er zijn twee potentiële risicolocaties aangegeven waar bodemverontreinigingen zijn 

vastgesteld: Burgemeester Roosmale Nepveulaan 29 te Apeldoorn (benzineservicestation 

Berg en Bosch) en Zandgat Zevenhuizen te Apeldoorn een voormalige stortplaats. In 2010 

is aanvullend grondwateronderzoek uitgevoerd stroomafwaarts van de locaties. 

Benedenstrooms van de voormalige stortplaats zijn geen verhoogde gehaltes van stoffen 

waargenomen. Vitens wil graag monitoring voor deze locatie. Ter plaatse van het 

benzineservicestation zijn verhoogde gehaltes xyleen, naftaleen en MTBE aangetroffen. 

Bij te hoge gehaltes kan dit een risico vormen voor de drinkwaterwinning. Vooralsnog zijn 

dergelijke stoffen niet aangetroffen in het meetnet van Vitens of de winputten. Deze 

locaties vormen een potentieel risico voor de drinkwaterwinning. 

Vanuit gemeentelijk onderzoek zijn vier potentiële risicolocaties aangegeven. Twee 

voormalige benzine-servicestations op de Amersfoortseweg 15/15A en de J.C. Wilslaan 

206, een naastgelegen terrein op de Amersfoortseweg 17 en een hbo-tank aan de 

Bosweg 120. Er zijn van deze locatie onvoldoende gegevens bekend en zij vormen 

daarom een potentieel risico 

Risico 6 Boringen Bij alle vormen van onttrekkingen en boorputten ontstaan risico’s voor de ondergrond. Dit 

geldt voor WKO-systemen (open en gesloten), diepinfiltratie van regenwater, putten voor 

veedrenking of beregening, overige onttrekkingen, sonderingen en overige diepe 

boringen. Via het boorgat kan er een kortsluitstroom ontstaan naar het diepere 

grondwater. Aandachtspunten zijn: 

 de juiste afwerking bij aanleg van putten, toezicht op het volgen van protocollen;  

 beheer en onderhoud, toezicht en handhaving; 

 opheffing van de put, ontmantelen of in stand houden; 

 vergunning verlening, er worden nog steeds illegale putten geplaatst. 

 

In het grondwaterbeschermingsgebied zijn geen onttrekkingen aanwezig, daarbuiten wel. 
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7.4 Staat van bescherming 

In tabel 7.3 is een overzicht en beschrijving gegeven van de geïnventariseerde risico’s 
ten aanzien van ruimtelijk beleid. 
 
Tabel 7.3: Overzicht van risico’s ten aanzien van ruimtelijk beleid 

Titel Omschrijving 

Staat van bescherming 

1 

Er zijn drie bestemmingsplannen die gelden in het grondwaterbeschermingsgebied. In 

alle drie de plannen zijn of de grenzen van het grondwaterbeschermingsgebied niet 

goed opgenomen op de plankaart en/of grondwaterbescherming is niet (of niet goed) 

omschreven in de regels en toelichting van het plan. 
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8 MAATREGELEN 

8.1 Inleiding 

Om de geconstateerde knelpunten en risico’s zoveel als mogelijk te beperken of weg te 
nemen zijn gezamenlijk met de betrokken partijen mogelijke maatregelen vastgesteld. 
Dit zijn maatregelen die kunnen worden genomen in aanvulling op het huidige 
beschermingsbeleid. Uitgangspunt hierbij is dat het bestaande beleid en de bestaande 
handhaving onverkort wordt voortgezet. De voorgestelde maatregelen leiden tot een 
verdere verbetering van de grondwaterkwaliteit, waarmee naar een zo schoon mogelijke 
grondstof wordt gestreefd, stijgende trends worden omgekeerd en een toename van de 
zuivering conform de KRW zoveel als mogelijk wordt voorkomen.  
 
Ter ondersteuning in het vaststellen van de maatregelen is in bijlage 1 een groslijst 
opgenomen van mogelijk te nemen maatregelen. Hierbij is onderscheid gemaakt in 
algemeen geldende maatregelen (bijvoorbeeld op provinciaal niveau die voor een groot 
deel van de Gelderse gebiedsdossiers gelden) en locatie specifieke maatregelen 
beschreven. 
 

8.2 Overzicht van maatregelen 

In tabel 8.1 en 8.2 zijn de geconstateerde knelpunten respectievelijk risico´s opgenomen 
en per knelpunt/risico is een maatregel beschreven. Aansluitend zijn in tabel 8.3 
algemene maatregelen benoemd die die voor een groot deel van de Gelderse 
gebiedsdossiers gelden. Elke maatregel is getypeerd aan de hand van de volgende 
kenmerken: 
 Generiek (G) of Locatiespecifiek (L). 
 Maatregel in 25-jaarszone (25) of 100 jaarszone (100). 
 
Daarnaast is aangegeven wanneer de maatregel reeds is uitgevoerd (cursief). Naast 
een omschrijving van de maatregel is tevens een trekker per maatregel bepaald. De 
trekker is de partij die het initiatief neemt en houdt voor het realiseren van een 
maatregel, met actieve ondersteuning vanuit de andere partners. Dit zal in het op te 
stellen (bestuurlijke) afsprakenkader nader vastgelegd worden. 
 
Tabel 8.1: Overzicht van maatregelen per benoemd knelpunt 

Knelpunt  Maatregel Omschrijving Trekker 

1 Trichloor-

methaan 

(chloroform) 

G 25 Voorlichting geven aan burgers over het wonen binnen 

een grondwaterbeschermingsgebied (o.a. 

onkruidbestrijding, zwembaden). In de aanpak ook 

samen optrekken richting scholen. 

Gemeente/Vitens/ 

wijkraad/Boschbad 

2 Bestrijdings-

middelen 

 

G 25 Voorlichting geven aan burgers over het wonen binnen 

een grondwaterbeschermingsgebied (o.a. 

onkruidbestrijding, zwembaden). 

Gemeente/Vitens/ 

wijkraad 

G 25 Gemeente verkend of het mogelijk is om anders om te 

gaan met onkruidbestrijding binnen het 

grondwaterbeschermingsgebied 

Gemeente 

Apeldoorn 
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Tabel 8.2: Overzicht van maatregelen per benoemd risico 

Risico  Maatregel Omschrijving Trekker 

1 Recreatie-

terreinen 

L 25 Reeds opgepakt: in gesprek blijven met Julianatoren over 

parkeerplaats(en). Verkennen van kansen voor 

multifunctionele koppeling van doelen: saneren stortplaats 

Zandgat Zevenhuizen in combinatie met ontwikkelen 

nieuwe parkeerplaats Koningin Julianatoren.  

Gemeente en 

anders Provincie, 

Koningin 

Julianatoren 

L 25/ 

100 

Naar de toekomst toe maatregelen voor de parkeerplaats 

van de Apenheul uitwerken. 

Gemeente en 

Apenheul 

2 Zwembaden G 25 Zie knelpunt 1. Trichloormethaan. - 

3 Bestrijdings-

middelen 

gebruik in 

bebouwde kom 

G  Zie knelpunt 2. Bestrijdingsmiddelen. - 

4 Provinciale 

weg N344 

L 25/ 

100 

Reeds opgepakt: er is ZOAB aangelegd en een 

wegversmalling. Bij rotonde zijn goten en een infiltratieweg 

aangelegd. 

Provincie/Vitens 

G 25/ 

100 

Verkennen van mogelijkheden voor aanwijzen alternatieve 

route voor transport gevaarlijke stoffen buiten 

grondwaterbeschermingsgebied om. 

Gemeente 

Apeldoorn 

G 25/ 

100 

Gelders Bodemberaad verricht onderzoek naar de 

problematiek van het zoutgebruik op wegen in relatie tot 

de kwaliteit van het grondwater. Het is de verwachting dat 

indien, het intrekgebied + grondwaterbeschermingsgebied 

uit < dan 10% wegoppervlak bestaat dat het gebruik van 

strooizout geen probleem vormt voor de waterwinning. Als 

de definitieve resultaten van dit project bekend zijn dan 

kunnen deze gebruikt worden voor een verdere analyse 

van het probleem ter plaatse van de waterwinning 

Amersfoortseweg. Indien een probleem dan in overleg 

zoeken naar alternatieven zoals infiltratie, afvoer en 

wegmengen (kan bij gebruik rein waterkelder). Vitens volgt 

het onderzoek en komt met eventuele maatregelen. 

Betrokken partijen zijn Vitens en Provincie Gelderland.  

Vitens 

G 25 Afstemming calamiteitenafhandeling met de 

Veiligheidsregio voor zover daar nog geen afspraken over 

gemaakt zijn.  

Gemeente/ 

Veiligheidsregio 

5 Bodemveront-

reinigingen 

L 25 Monitoring van stortplaats Zandgat Zevenhuizen.  Vitens 

L 25 Verkennen van kansen voor multifunctionele koppeling 

van doelen: saneren stortplaats Zandgat Zevenhuizen in 

combinatie met ontwikkelen parkeerplaats Koningin 

Julianatoren.  

Gemeente en 

anders provincie 

L 25 Onderzoeken aard en omvang verontreiniging 

benzinestation Berg en Bos en bespreken mogelijke 

maatregelen. 

Provincie 

 L 25 Vanuit gemeentelijk onderzoek zijn vier potentiële 

risicolocaties aangegeven. Twee voormalige benzine-

servicestations op de Amersfoortseweg 15/15A en de J.C. 

Wilslaan 206, een naastgelegen terrein op de 

Provincie 
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Risico  Maatregel Omschrijving Trekker 

Amersfoortseweg 17 en een hbo-tank aan de Bosweg 120. 

Aard en omvang van vervuiling op deze locaties 

onderzoeken en afhankelijk van de uitkomsten passende 

maatregelen uitvoeren. 

6 Boringen G 25/ 

100 

In gesprek gaan met het Waterschap over het beleid dat 

zij voeren ten aanzien van overige vergunningsplichtige en 

meldingsplichtige onttrekkingen (meestal 

beregeningsputten). Er zijn met name risico’s op het 

ontstaan van kortsluitstromen bij aanleg/uitvoering van 

boorwerkzaamheden, en daarna beheer, onderhoud en 

afstoten van de putten. Werkzaamheden Waterschap 

m.b.t. voorlichting, toezicht en handhaving. 

Waterschap 

G 25/ 

100 

Volgen landelijk beleid WKO’s (open en gesloten 

systemen) voorzover het een relatie heeft met 

grondwaterbescherming van drinkwaterwinningen. 

Doorvertalen naar provinciaal, gemeentelijke en 

waterschapsbeleid. Hierin heeft de gemeente ook een 

eigen bevoegheid o.b.v. bijna vastgestelde AmvB. 

Afspraken maken met gemeenten over afstemmen van 

taken. 

Aandachtspunt vormen de interferentiegebieden, waar 

meerdere WKO-systemen elkaar onderling beïnvloeden. 

Aandacht voor handhaving WKO systemen nabij 

grondwaterbeschermingsgebied. 

Provincie/ 

Gemeenten/ 

Waterschap 

Staat van 

bescherming  

G 25/ 

100 

Reeds opgepakt: Gemeente ontwikkelt nieuwe 

bestemmingsplannen voor Park Berg en Bos, Veluwe en 

op termijn Koningin Julianatoren.i Om in de toekomst 

verschillen tussen bestemmingsplan te voorkomen 

hanteert de afdeling Ruimtelijke Juridische Zaken van de 

gemeente Apeldoorn een 

standaardbestemmingsplanregeling inzake 

grondwaterbeschermingsgebieden, waarbij de 

gebiedsaanduidingen 'milieuzone - waterwingebied' en 

'milieuzone grondwaterbeschermingsgebied' gebruikt 

worden. Hierbij worden deze aanduidingen opgenomen in 

de kaarten, toelichting en regels tevens wordt een 

verwijzing naar het PmG, volgens de 4 stappen zoals 

aangegeven in het PmG. Naast een verwijzing naar de 

verbodsbepalingen in de PmG kan een link geplaatst 

worden naar de digitale versie. 

(http://www.gelderland.nl/Documenten/Themas/Milieu_Kli

maat_en_Water/Milieubeleid/zesdetranchePmG.pdf). 

Provincie checkt ook de naleving hiervan bij het ontwerp. 

Gemeente en 

Provincie 
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Tabel 8.3: Overzicht van algemene maatregelen 

Risico Maatregel Omschrijving Trekker 

Actueel houden 

gebiedsdossier 

G 25/ 

100 

Actualiseren gebiedsdossiers indien veranderingen 

optreden en minstens 1 x per zes jaar. 

Provincie 

 

Gebiedsgesprek L 25/ 

100 

Jaarlijks door provincie contact opnemen met alle 

relevante partijen om na te gaan of er behoefte is aan een 

bijeenkomst. Telefonisch eventuele agendapunten 

inventariseren. Beslissen of de aangeleverde punten 

reden zijn voor een bijeenkomst of dat bilateraal punten 

opgelost kunnen worden. Deelnemers zijn de provincie, 

Vitens, de gemeente en het waterschap en wijkraad Berg 

en Bos. Bilateraal opgeloste punten worden door de 

provincie aan alle relevante partijen teruggekoppeld. De 

ervaring bij andere provincies is dat een overleg leidt tot 

bewustheid, nieuwe inzichten en wederzijds begrip. 

 

Voorbeelden van agendapunten zijn: 

 de voortgang/opvolging van de uitvoering van de 

maatregelen; 

 de kwaliteit, kwantiteit of afstemming van toezicht en 

handhaving; 

 bedreigende ruimtelijke ontwikkelingen; 

 behoefte aan informatie/voorlichting bij gemeente en 

waterschap; 

 resultaten van de reguliere monitoring, agenderen 

risico’s; 

 redelijkerwijs te verwachten toekomstige risico’s. 

 

De frequentie van het contact opnemen/bijeenkomen kan 

na de eerste belronde afhankelijk van de inhoud worden 

gesteld.  

Provincie 

Provinciaal 

beleid en 

regelgeving 

G 25/ 

100 

Actueel houden van het grondwaterbeschermingsbeleid: 

De Provinciale Milieuverordening en Verordening Ruimte 

(wordt Omgevingsvisie met verordening) 

Nieuwe ontwikkelingen t.a.v. bescherming door nieuwe 

regelgeving (b.v. diepte-infiltratie en zones voor WKO’s) 

Omvang en begrenzing van 

grondwaterbeschermingsgebieden. 

Provincie 

 
8.3 Afspraken en vervolg gebiedsdossier 

Het gebiedsdossier bevat gebiedsinformatie die relevant is voor de grondwaterkwaliteit 
van de drink waterwinning Aalten. De informatie in het dossier is goed te gebruiken als u 
bijvoorbeeld werkt aan een structuurvisie, een bestemmingsplan, een 
bestemmingsplanwijziging, een ruimtelijke ontwikkeling, een watergebiedsplan, een 
waterplan, een watertoets, het afkoppelen van hemelwater of het verlenen van 
milieuvergunningen/ontheffingen en de daarop volgende handhaving. 
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Levend document 
Het gebiedsdossier is een ‘levend’ document en bevat geen nieuw beleid of regelgeving. 
Met ‘levend’ wordt bedoeld dat het dossier periodiek wordt aangevuld en geactualiseerd 
met relevante feiten en ontwikkelingen. Bijvoorbeeld met verslagen van 
gebiedsgesprekken. Of met een afsprakenlijst waarmee invulling wordt gegeven aan de 
benodigde adequate bescherming van de waterwinning. De bescherming van kwetsbare 
drinkwaterwinningen is immers een continu proces.  
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10 VERKLARENDE WOORDENLIJST EN AFKORTINGEN 

Anoxisch grondwater 
Grondwater kan getypeerd worden middels de redox-toestand van het water. Oxisch 
grondwater bevat zuurstof. Suboxisch grondwater bevat eventueel nog lage 
concentraties zuurstof en vooral nitraat. Anoxisch grondwater bevat geen zuurstof en 
nitraat. Diep anoxisch grondwater is methaanhoudend. 
 
Bedrijfstechnische parameters 
Categorie parameters onderscheiden in het Drinkwaterbesluit. Deze lijst is weergegeven 
in Bijlage A tabel IIIa. Bedrijfstechnische parameters worden vooral gemonitoord door 
het waterbedrijf omdat zij invloed hebben op het bedrijfsproces. Bijvoorbeeld een hoge 
temperatuur en organisch stof (DOC, TOC) hebben invloed op de nagroei van bacteriën 
in de leidingen. Andere voorbeelden van parameters zijn zuurgraad, zuurstof, 
radioactiviteit en bacteriën. 
 
Boringsvrije zone 
Bij boringsvrije zones bevindt zich in de ondergrond een aaneengesloten slecht-
doordringbare kleilaag. Deze gebieden zijn minder kwetsbaar voor verontreinigingen en 
aantastingen dan grondwaterbeschermingsgebieden, omdat het water vanaf het 
maaiveld hierdoor niet in het watervoerende pakket onder de kleilaag terecht komt. Hier 
gelden daarom ook minder strenge regels voor het gebruik aan maaiveld. Het doorboren 
van de kleilaag of deklaag is echter wel verboden. 
 
Deklaag 
De laag grond die zich tussen het maaiveld en het 1e watervoerende pakket bevindt.  
 
Diep- anoxisch grondwater 
Grondwater kan getypeerd worden middels de redox-toestand van het water. Oxisch 
grondwater bevat zuurstof. Suboxisch grondwater bevat eventueel nog lage 
concentraties zuurstof en vooral nitraat. Anoxisch grondwater bevat geen zuurstof en 
nitraat. Diep anoxisch grondwater is methaanhoudend. 
 
Diffuse bronnen 
Dit zijn bronnen met een relatief groot oppervlak zoals de toepassing van 
bestrijdingsmiddelen in de agrarische sector.  
 
Drinkwaterregeling 
Ministeriele Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 14 juni 
2011, nr. BJZ2011046947 houdende nadere regels met betrekking tot enige 
onderwerpen inzake de voorziening van drinkwater, warm tapwater en huishoudwater. 
Van belang is artikel 10 en bijlage 3 waarin het meetprogramma en de meetfrequentie is 
vastgelegd. 
 
Drinkwaterbesluit 
Besluit van 23 mei 2011, houdende bepalingen inzake de productie en distributie van 
drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening. Van belang in dit 
besluit is hoofdstuk 3 “de zorg voor de kwaliteit van drinkwater” en bijbehorend bijlage 3 
met normen waaraan het rein water moet voldoen. 
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Factsheet Vitens 
Vitens heeft per drinkwaterwinning een factsheet opgesteld van ongeveer 2 pagina’s 
waarop de belangrijkste kenmerken van de drinkwaterwinning zijn weergegeven. 
 
Freatisch water  
Water afkomstig uit een niet-afgesloten watervoerend pakket. 
 
Grondwaterbeschermingsgebied  
Een ‘grondwaterbeschermingsgebied’ is een gebied dat is aangegeven in de provinciale 
milieuverordening Gelderland (PmG). In dit gebied gelden aanvullende milieuregels om 
de kwaliteit van het grondwater te beschermen. In de provincie Gelderland is het 
grondwaterbeschermingsgebied gebaseerd op de aan maaiveld geprojecteerde 
verblijftijdlijn van 25 jaar in het watervoerende pakket waaruit wordt onttrokken. 
 
Intrekgebied vanaf maaiveld  
Het aaneengesloten gebied waarbinnen grondwater vanaf maaiveld in de 
drinkwaterwinning terecht komt. Het intrekgebied is daarmee gelijk aan het 
‘voedingsgebied’ van de drinkwaterwinning. Inzicht in de ligging van dit gebied is nodig 
om het provinciale instrument van voorkantsturing effectief in te zetten voor het 
verminderen van risico’s voor de grondwaterkwaliteit.  
 
Kader Richtlijn Water (KRW) 
Europese richtlijn met betrekking met als doel het verkrijgen van een goede toestand 
voor kwantiteit en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. 
 
Kwetsbaarheid drinkwaterwinning  
De kwetsbaarheid van een drinkwaterwinning is met name afhankelijk van de minimale, 
gemiddelde en maximale verblijftijd van het water (dus ook de verblijftijdspreiding), de 
bodemopbouw en bodemgeochemie c.q. grondwaterkwaliteit.  
 
Lijnbronnen  
Dit zijn bronnen met een grote lengte. Hierbij kan gedacht worden aan 
grondwaterverontreinigingen die het gevolg zijn van het gebruik van 
onkruidbestrijdingsmiddelen langs spoorwegen of gerelateerd is aan (vracht)auto 
verkeer. 
 
Metaboliet 
Afbraakproduct van een bestrijdingsmiddel. Voorbeelden van metabolieten zijn BAM 
(afbraakproduct van dichlobenil) en AMPA (afbraakproduct van glyfosaat). 
 
Organoleptische parameters 
Categorie parameters onderscheiden in het Drinkwaterbesluit. Deze lijst is weergegeven 
in Bijlage A tabel IIIb. Organoleptische parameters hebben vooral invloed op de beleving 
van het water door de zintuigen (smaak, geur en kleur). Voorbeelden van 
organoleptische parameters zijn ijzer, mangaan en sulfaat. 
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Oxisch grondwater 
Grondwater kan getypeerd worden middels de redox-toestand van het water. Oxisch 
grondwater bevat zuurstof. Suboxisch grondwater bevat eventueel nog lage 
concentraties zuurstof en vooral nitraat. Anoxisch grondwater bevat geen zuurstof en 
nitraat. Diep anoxisch grondwater is methaanhoudend. 
 
Puntbronnen 
Puntbronnen zijn bronnen die een zeer beperkt deel van het oppervlak betreffen. Hierbij 
kan gedacht worden aan bodemverontreinigingen of lozingen. 
 
Retardatie 
De meeste verontreinigingen hebben de neiging te adsorberen aan de bodem. Hierdoor 
verplaatst een verontreiniging zich langzamer in het grondwater dan de 
stromingssnelheid van het grondwater zelf. Dit vertragende effect wordt retardatie 
genoemd. 
 
Ruwwater en reinwater 
Ruwwater is het grondwater dat onttrokken wordt door de drinkwaterwinning en de 
grondstof vormt voor het afgeleverde drinkwater. Dit ruwe water wordt behandeld en 
gezuiverd. Dit afgeleverde drinkwater wordt ook wel rein water genoemd.  
 
Saturatie-index (SI) 
Deze parameter geeft aan wat het evenwicht is tussen kalk in het (drink)water en het 
water zelf. Dit is afhankelijk van de pH en de kalkhoudendheid. Bij een hoge SI zal kalk 
uit het water neerslaan (in de leidingen), bij een lage SI zal kalk oplossen, bij een SI 
rond nul is er sprake van een evenwicht. 
 
Slecht doorlatende laag 
De ondergrond bestaat uit verschillende lagen. Lagen die bestaan uit klei en leem 
hebben een lage porositeit, waardoor grondwater niet tot zeer moeilijk kan verplaatsen 
door deze laag. Uit slecht doorlatende lagen kan geen grondwater worden gewonnen. 
Verontreinigingen vanaf het maaiveld worden door slecht doorlatende lagen tegen 
gehouden, dan wel vertraagd. 
 
Suboxisch grondwater 
Grondwater kan getypeerd worden middels de redox-toestand van het water. Oxisch 
grondwater bevat zuurstof. Suboxisch grondwater bevat eventueel nog lage 
concentraties zuurstof en vooral nitraat. Anoxisch grondwater bevat geen zuurstof en 
nitraat. Diep anoxisch grondwater is methaanhoudend. 
 
Tappunt 
Plaats waar het drinkwater, huishoudwater of warm tapwater beschikbaar komt voor 
gebruik. 
 
Verblijftijd  
De tijd die het grondwater nodig heeft om vanaf een bepaald punt naar de 
drinkwaterwinning toe te stromen.  
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Waterwingebied  
Binnen het grondwaterbeschermingsgebied wordt als aparte zone het waterwingebied 
onderscheiden. Deze zone omvat de winputten en de directe omgeving. 
 
Watervoerend pakket 
De ondergrond bestaat uit verschillende lagen. Lagen die bestaan uit zand en grind 
hebben een hoge porositeit, waardoor grondwater makkelijk kan verplaatsen. Uit 
watervoerende pakketten kan grondwater worden gewonnen. 
 
Afkortingen 
 
2,4-D - 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (bestrijdingsmiddel) 
AMPA - Aminomethylfosforzuur (afbraakproduct van bestrijdingsmiddel 

glyfosaat) 
AOX - Absorbeerbare organische koolwaterstoffen 
BAM - 2,6-dichloorbenzamide (afbraakproduct van herbicide dichlobenil) 
CBS - Centraal Bureau voor Statistiek 
DOB - Duurzaam Onkruid Beheer 
EHS - Ecologische Hoofdstructuur 
KRW - Kader Richtlijn Water 
MCPA - 2-Methyl-4-Chloor Phenoxy Acetic acid (herbicide) 
m-mv - Meter min maaiveld 
MTBE - Methyl-tertiair-butylether (additief aan benzine) 
NAP -  Normaal Amsterdams Peil 
PmG - Provinciale Milieuverordening Gelderland 
SDL - Slecht Doorlatende Laag 
VGK - Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen 
Wbb - Wet bodembescherming 
Wro - Wet ruimtelijke ordening 
WVP - WaterVoerend Pakket 
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Bijlage 1 
 Regelgeving met betrekking tot parkeerplaatsen in 

grondwaterbeschermingsgebieden 
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Situatie Regelgeving Rol provincie Rol gemeente 

Parkeerplaats niet 

aan inrichting 

gebonden. 

Verbodsbepaling in 

Provinciale 

milieuverordening 
Gelderland. 

Provincie is bevoegd 

ontheffing te verlenen. 

Provincie stelt 

gemeente in de 

gelegenheid advies uit 
te brengen. 

Parkeerplaats is 

gebonden aan 

inrichting die 
vergunningplichtig is. 

Omgevingsvergunning. Gemeente stelt 

vergunningvoorschriften op. 

Gemeente stelt de 

provincie in de 

gelegenheid advies uit 
te brengen. 

Parkeerplaats is 

gebonden aan 

inrichting die valt 
onder AMvB. 

AMvB. Indien mogelijk stelt de 

gemeente nadere eisen aan 

AMvB. 

Gemeente stelt de 

provincie in de 

gelegenheid advies uit 
te brengen. 
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Bijlage 2 
 Verslagen gebiedssessies gebiedsdossier 

Amersfoortseweg 
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Gebiedsdossier Amersfoortseweg (beheerder winning: Gert Ginkel) 
Verdiepingssessie 1: 24 mei 2012 
 
Aanwezig: 
Ron Nap - Gemeente Apeldoorn (Milieu/Bodem), Nationaal Bodemconvenant 
Jose Cvetanovic - Gemeente Apeldoorn (wijkzaken, stadsdeelmanager) 
Andre Bruins - Accress/Natuurpark Berg & Bos (zwembad), divisiemanager 
Dhr. Dreef - Julianatoren 
Jeroen Buter - Julianatoren (algemeen directeur) 
Ben van Verseveld - Apenheul (hoofd technische dienst) 
Ineke Nusselder - Provincie Gelderland (projectleider) 
Rob Breedveld - Vitens 
Miriam van Meeteren - Aequator Groen & Ruimte 
Marloes Pikkemaat - Aequator Groen & Ruimte 
 
 Omschrijving Actie 

1 Rondleiding winning - 

2 Opzet gebiedsdossier door Miriam - 

3 Achtergrond winning - doorlopen rapport  

 In het zandpakket van het 1e watervoerend pakket zit wel veel variatie (klei, 

grind), door de stuwing van de stuwwal van het Veluwemassief. 

 

 Moeten burgers die binnen het grondwaterbeschermingsgebied wonen op 

de hoogte zijn van het bestaan van de PmG (Provinciale Milieuverordening 
Gelderland? Is wel handig, want als ze zelf een putje slaan, moeten ze wel 

een ontheffing aanvragen. Als ontwikkelingen via een 

bestemmingsplanwijziging gebeuren, loopt dit wel via de provincie 
(adviesfunctie). Bewustwording (door voorlichting) bij burgers is een 

mogelijke maatregel. 

 

 Julianatoren gaat bewust om met onkruidbestrijding - Gebruik van hoge 

drukspuit. Ze kennen de wet- en regelgeving van het 
grondwaterbeschermingsgebied (gbg) 

Gebruikt wel beperkt strooizout (vooral bij strenge winters). 

 

 Gemeente: hoe omgaan met onkruidbestrijding? Zoeken ze nog uit. 

 
Deel van het gebied is van Kroondomein: Arthur Ebrecht is contactpersoon 

hier.  

Ron Nap 

 
Aequator 

 Apenheul: gebruiken geen bestrijdingsmiddelen. Mechanisch - 

algenbestrijding (Alex) voor de paden. In de tuinen: handmatig. 
Gebruikt wel strooizout (met mate). 

 

 Bosbad: paden met hoge drukspuit. P-plaats 2x per jaar met duurzame 

bestrijdingmiddelen. Welke middel gebruikt wordt geven ze nog door.  

Geen zoutgebruik; strooien met zand. 

 

Andre Bruins 

 De verontreiniging van het grondwater veroorzaakt door de voormalige 
stortplaats is gering. De stortplaats is voor Vitens een aandachtspunt. De 

stortplaats is onderzocht in het kader van het Vos/Navos project van 

Provincie Gelderland. Ook op basis van het recentere Lekker Waterproject 
van Provincie Gelderland is deze stort conform de Wet Bodembescherming 

geen aandachtspunt. In de risico-afweging is de incidentele (legale)lozing 

van schoon drinkwater meegenomen.  
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Conform de analyse in het gebiedsdossier is deze stortplaats geen knelpunt 

voor de kwaliteit van de winning. De stortplaats blijft wel een aandachtspunt 

bij monitoring van het grondwater. 

 Puntbronnen: klopt het kaartje? Meesturen met het verslag (in kleur) 
Gemeente checkt het kaartje met het gemeentelijke informatiesysteem. 

Ook tekstkader ‘Lekker Water’ is onduidelijk, specifieker uitwerken.  

Wat is nu wel/niet het probleem. Niet alleen adressen noemen, maar ook 
wat hier het (potentiële) probleem is. 

Alleen op kaart aangeven wat de probleemlocaties zijn! 

Aequator 
Ron Nap 

 

RH 
 

RH 

4 Inventarisatie van knelpunten, risico’s en staat van bescherming.  

 Materiaalgebruik in de recreatieparken als risico opnemen?  

Nee, want er wordt alleen onbehandeld hout gebruikt. 
Apenheul gebruikt alleen onbehandeld hout (niet geïmpregneerd hout). 

 

 Knelpunt: Trichloormethaan 

Gechloreerd zwembadwater wat in de grond terecht komt (lekkage, lozing). 

Bosbad: vroeger probleem gehad aansluiting met bodem van de nieuwe 
wanden (bij de renovatie). Toen is er een lekkage geweest. Is toen meteen 

hersteld. Verder is er een gesloten watersysteem wat is aangesloten op het 

riool. In 1999 is het bad helemaal gerenoveerd en gemoderniseerd. 
Bosbad wordt ook jaarlijks gecontroleerd. 

 

 Zwembaden bij particulieren kan oorzaak zijn van trichloormethaan. 

Voorlichting richting bewoners is een mogelijke maatregel. 

 

 Wijkraad uitnodigen voor de volgende sessie. Wie is contactperoon? Geeft 

gemeente door aan Marloes Pikkemaat (mpikkemaat@aequator.nl), zodat 
Marloes ze kan uitnodigen. 

 

 Tennisclub Quick nabellen. Ligt ook in gbg. Wat doen zij met 

bestrijdingsmiddelen? 

 

Aequator 

 Tennisclub Daisy nabellen. Ligt ook in het gbg. Wat doen zij met 
bestrijdingsmiddelen? 

Aequator 

 Bedrijfs P-plaats Apenheul: vloeistofdichte p-plaatsen (30 plaatsen) 

aanwezig. Is heel onderhoudsintensief. Wil hier eigenlijk van af. Misschien 

hierover een keer met provincie in overleg. P-plaats ligt op het randje. Gbg 
aanpassen? 

Vitens, provincie, 

Apenheul 

 P-plaats Julianatoren: discussie speelt hier nog steeds. Voorwaarden (bijv. 

vloeistofdichte p-plaats) kunnen alleen gekoppeld worden als de situatie 

wijzigt (bestemmingsplanwijziging). Er ligt hier een heel oud (1947) 
bestemmingsplan. Hier is P-plaats nog halfverhard. Maar de aandacht is er 

bij de Julianatoren. 

 

 P-plaats Bosbad: geen publieksparkeerplaats aanwezig. Publiek parkeert 

op centrale P-plaats die buiten het wingebied ligt.  

 

 P-plaats Paleis ’t Loo? Valt buiten het Gbg.  

 Staat van bescherming: Kaart gbg komt niet overeen met het 
bestemmingsplan. Gbg en waterwingebied zijn niet goed verwerkt in de 

regels. Aandacht vragen hiervoor bij de betreffende gemeenteambtenaren. 

Bestemmingsplan Apeldoorn-West wordt vernieuwd. Alette Kelderhuis is 
contactpersoon.  

 

 

 
 

Ron Nap 
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5 Hoe nu verder?  

 Maatregel: Voorlichting richting burgers over PmG en de verplichtingen die 

hieruit volgen en zwembadgebruik (lozing,lekkage). In samenwerking met 

wijkraad en Bosbad. 
Ook richting kinderen (scholen) voorlichting in de vorm van bezoek aan de 

winning. 

 

 Maatregel: Aanleggen infiltratiebed langs Amersfoortseweg (binnen gbg)  

 Maatregel: Functiecombinatie stortplaats.  

Bij nieuwe ontwikkelingen (parkeren) denken aan combinatie met functie 
van stortplaats. 

 

 Maatregel: stand van zaken van verontreiniging door benzinestation Berg 

en Bos (Roosmale Nepveulaan 29). Verontreiniging is aangetroffen. Welke 

maatregel kan hier dan worden genomen. 
Benzinestation bestaat nog. In tabel risico’s ‘voormalig’ weghalen. 

 

 

 
RH 

 5,5 mln m3 is minimale onttrekking. Gemeente wil graag afspraken maken 

dat dit niet minder gaat worden in de toekomst. Kan dat worden 

opgenomen in het gebiedsdossier? In hoofdstuk achtergrond (3.3)?  
Of afspraken (bestuurlijk) dat onttrekking niet minder wordt. 

 

Hier lopen al wel contacten met de gemeente (Diederik ??). Checken hoe 
dit intern is afgesproken. 

 

 

RH 
Vitens, gemeente 

 

Ron Nap 

 Voor volgende sessie zorgt gemeente voor een kaart van het gebied. Ron Nap 

 Jaarlijks overleg tussen gebiedspartijen (gebruikers) en Vitens over de 

stand van zaken. 

Vitens, 

grondgebruikers 

 
De volgende bijeenkomst is op 21 juni van 14.00 - 17.00 uur op gemeentehuis 
Apeldoorn. 
 
Aan jullie allen het verzoek om de resultaten van de acties zo snel als mogelijk, maar uiterlijk 14 
juni te sturen naar Inge Folmer van Royal Haskoning. Zij verwerkt de relevante informatie in de 
gebiedsdossiers. 
i.folmer@royalhaskoning.com  
Tel: 073 687 42 53 
 

Genodigden: 

Ron Nap Gemeente r.nap@apeldoorn.nl 

Jose Cvetanvic Gemeente j.cvetanvic@apeldoorn.nl 

Andre Bruins Natuurpark Berg & Bos (zwembad) ASlotboom@accres.nl 

Ben van Verseveld Apenheul B.vanVerseveld@apenheul.nl 

Dhr. Dreef Julianatoren dreef@julianatoren.nl  

Dhr. Buter Julianatoren buter@julianatoren.nl 

Ineke Nusselder Provincie Gelderland m.nusselder@gelderland.nl 

Rob Breedveld Vitens rob.breedveld@vitens.nl 

Jolijn van Engelenburg  Vitens Jolijn.vanEngelenburg@vitens.nl 
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Gebiedsdossier drinkwaterwinning Amersfoortseweg 
Verdiepingssessie 2: 24 september 2012 
 
Aanwezigen: 
Ron Nap - Gemeente Apeldoorn 
Jose Svetanovic - Gemeente Apeldoorn 
Andre Bruins - Accres Apeldoorn BV 
Ineke Nusselder - Provincie Gelderland (projectleider) 
Marion van Delst - Provincie Gelderland 
Rob Breedveld - Vitens 
Miriam van Meeteren - Aequator Groen & Ruimte 
Linde Gommers - Aequator Groen & Ruimte 
 
 Omschrijving Actie 

1 Opening, afmeldingen en afwezigheid wethouder - 

2 Verslag vorige bijeenkomst 
 Er wordt aangegeven dat het jammer is dat de wijkraad niet is 

uitgenodigd. Dit is in overleg met de provincie besloten. De wijkraad is 

echter wel een belangrijke partij als het gaat om de uitvoering van 

maatregelen.  
 Ron Nap geeft aan dat zijn toegestuurde notitie nog niet volledig in het 

verslag is verwerkt. Met excuses. De notitie zal alsnog worden 

nagezonden en volledig worden verwerkt in het dossier.  

 

- 
 

 

 
>Aequator 

 

 

3 Risico’s  

 De knelpunten en risico zijn tijdens de bijeenkomst langsgelopen.  
Trichloormethaan 
 Vervuiling moet komen van particuliere zwembaden (verschillende in 

gebied aanwezig). 
Bestrijdingsmiddelen 
 Gemeente gebruikt Glyfosaat op verhard oppervlak. 

 Gemeente gaat navragen hoe de aannemer omgaat met 
Grondwaterbeschermingsgebied. En gaat verkennen of er binnen 

grondwaterbeschermingsgebied anders kan worden omgegaan met 

onkruidbestrijding. 
Recreatieterreinen 
 Parkeerplaats Julianatoren is halfverhard. Er liggen plannen voor een 

nieuw parkeerterrein naast de Julianatoren. 
 Maatregelen bij P-plaats Apenheul waren eigenlijk te zwaar. 

Ontwikkelingen Provincie, Vitens en gemeente betrekken om tot een 

goede inrichting te komen. 
Zwembaden  
 Zwembaden vormen een risico ook de particulieren zwembaden. 

Renovatie Boschbad is uitgevoerd en geen probleem meer. . 
 Voorlichting particulieren. Gemeente faciliteeert en de provincie/Vitens 

coördineren de communicatie uiting. 

 Voorlichting via scholen in combinatie met bezoek aan pompstation en 
het ketelhuis van het Boschbad. Start met de aangrenzende wijk en in 

nauwe samenwerking met de wijkraad. 

 

 
 

 

 
 

 

 
> Gemeente 

Apeldoorn 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

> Gemeente 
Apeldoorn/ 

Provincie/Vitens 
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N344 
 Traject is bekeken voor eventuele maatregelen. Er is gekozen om 

ZOAB aan te leggen en een versmalling aan te brengen tegen te hard 
rijden, maar geen voorziening zoals goten i.v.m. laanbomen langs de 

weg. Bij de rotonde is wel een goot en infiltratieveld aangebracht. Dit 

opnemen als reeds uitgevoerde maatregel. 
 De gemeente kan een alternatieve route voor gevaarlijke stoffen 

aanwijzen. Hiermee kunnen ook andere knelpunten met vrachtverkeer 

worden opgelost. De gemeente bekijkt de mogelijkheden. 
 Zout is een eventueel probleem. Het huidige lopende onderzoek wordt 

afgewacht. 
Bodemverontreinigingen 
 Stortplaats Zandgat Zevenhuizen. Er ligt een voorstel voor het 

afdekken van de stortplaats in combinatie met de ontwikkeling van een 

P-plaats voor de Julianatoren en het ontwikkelen van een camping. 
Gemeente zal verkennen of ze een gebiedsproces willen trekken. 

Anders de provincie. Hier liggen kansen voor een multifunctionele 

koppeling van doelen. 
Algemene maatregelen/opmerkingen 
 Bij gebiedsgesprek ook wijkraad betrekken. 

 Hoe gaat provincie maatregelen borgen? O.a. door bestuurlijk akkoord 
met Vitens. 

 

 

 
 

 

 
> Gemeente 

Apeldoorn 

 
 

 

 
 

 

 
> Gemeente 

Apeldoorn 

4 Afsluiting  

 Terugkoppeling naar wethouder door middel van brief. Hierbij koppelen aan 

andere gebiedsdossiers binnen gemeente. Het concept zal eerst ambtelijk 

worden voorgelegd.  

 

 Verslag van de bijeenkomst wordt z.s.m. toegestuurd. Met de vraag een 
reactie op de inhoud of het resultaat van de acties waar mogelijk voor 17 

oktober kenbaar te maken. 

Aequator 

 De feiten zullen worden verwerkt in het concept gebiedsdossier dat voor het 

einde van de maand oktober aan de gemeente zal worden toegestuurd met 
het verzoek hier nog eens kritisch naar te kijken. Vooral hoofdstuk 8 met de 

voorgestelde maatregelen.  

Aequator 

 
Aan jullie allen het verzoek om de resultaten van de acties zo snel als mogelijk, en als het kan 
voor 17 oktober te sturen naar Linde Gommers van Aequator. Zij verwerkt de relevante 
informatie in de gebiedsdossiers. 
lgommers@aequator.nl (06) 51273713 
 

Genodigden: 

Ron Nap Gemeente Apeldoorn r.nap@apeldoorn.nl 

Jose Cvetanovic Gemeente Apeldoorn J.Cvetanovic@apeldoorn.nl 

Andre Bruins Accres Apeldoorn BV ABruins@accres.nl 

Ben van Verseveld Apenheul B.vanVerseveld@apenheul.nl 

Dhr. Dreef Julianatoren 'dreef@julianatoren.nl' 

Dhr. Buter Julianatoren 'buter@julianatoren.nl' 

Ineke Nusselder Provincie Gelderland m.nusselder@gelderland.nl 

Marion van Delst Provincie Gelderland m.van.delst@gelderland.nl 

Rob Breedveld Vitens rob.breedveld@vitens.nl 
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Openbare Werken  

  

Provincie Gelderland 
 

  

 

Telefoon 14 055 
Doorkiesnummer  

(055) 580 1767 
Telefax 

(055) 580 1740 
E-mail 
r.nap@apeldoorn.nl 
Datum 

Uw brief d.d. 

Ons kenmerk 
Betreft 

Aanvulling op Gebiedsdossier Amersfoortseweg   
>> excl. bijlagen, deze zijn verwerkt in dossier 
 
Inleiding 
Dit document bevat de gevraagde aanvullingen op het Gebiedsdossier Gelderland 
Drinkwaterwinning Amersfoortseweg – Apeldoorn met referentie 
9X0236/R00002/902344/DenB, d.d. 16 mei 2012 (hierna: Gebiedsdossier 
Amersfoortseweg).  
 
Gebiedsdossiers 
De provincie Gelderland heeft samen met het drinkwaterbedrijf Vitens een belangrijke 
taak om het grondwater als grondstof voor drinkwater binnen aangewezen gebieden te 
beschermen en te beheren tegen verontreinigingen. Vitens wil in de toekomst beter 
inschatten wat de mogelijke risico’s voor haar drinkwateronttrekkingen zijn. Middels het 
opstellen van een zogenaamd gebiedsdossier wordt het mogelijk om met de 
verschillende partijen in het gebied gezamenlijk te komen tot maatregelen voor het 
beschermen en verbeteren van de waterkwaliteit van de waterwinning aan de 
Amersfoortseweg in samenhang met het gewenste gebruik van het gebied.  
 
Aanvullende informatie gemeente Apeldoorn 
De gevraagde aanvullende informatie is onderstaand weergegeven: 
 
1. Gemeentelijk beleid m.b.t. onkruidbestrijding in de openbare gebied binnen het 

intrekgebied van de drinkwaterwinning (100 jaars zone)  
 
De gemeente Apeldoorn heeft geen specifiek beleid als het gaat om 
onkruidbestrijding. Voor grondwaterbeschermingsgebieden of waterwingebieden 
bestaat eveneens geen specifiek beleid. Onkruidbestrijding vindt plaats conform de 
DOB- methodiek. Waar tot enkele jaren geleden ook op verharde ondergronden 
bestrijdingsmiddelenvrij gewerkt werd wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van 
glyfosaat. Onkruidbestrijding in het groen wel gebeurd handmatig. 
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De uitvoering van de onkruidbestrijding wordt verricht door Circulus. Circulus heeft 
voor het toepassen van glyfosaat vorig jaar het verplichte certificaat behaald. De 
medewerkers van Circulus zijn bekend met de ligging van de waterwingebieden.  

 
2. Controle van de puntbronnen die opgenomen zijn in het gebiedsdossier 

Amersfoortseweg.  
 
Aan de hand van het Bodeminformatiesysteem (BIS) zijn de puntbronnen in het 
rapport bekeken en provinciale informatie gecontroleerd. In de in bijlage 1 
opgenomen tabel is een overzicht opgenomen van de vergelijking van de informatie 
uit het rapport en informatie van de gemeente Apeldoorn. 
 
Er zijn vier locatie toegevoegd, die op grond van de activiteiten uit het verleden het 
grondwater kunnen hebben verontreinigd (de onderste vier van de tabel, p.4). 
Verder zijn er uit de bodemonderzoeken die in het gebied zijn uitgevoerd geen 
stoffen verhoogd in de bodem aangetroffen of de stoffen die verhoogd zijn 
aangetroffen zijn niet mobiel (matig verhoogd aan koper). Het grondwater bevindt 
zich over het algemeen dieper dan vijf meter beneden maaiveld en is in de 
verkennende bodemonderzoeken niet onderzocht conform NEN 5740. 

 
3. Een drietal bestemmingsplannen die vallen binnen grondwaterbeschermingsgebied 

zijn (ook onderling niet ) niet eenduidig m.b.t. de regels die gelden voor een 
grondwaterbeschermingsgebied 
 
In het sinds 2008 vigerende bestemmingsplan Stadsdeel Noord-West wordt geen 
melding gemaakt in de voorschriften en plankaart van grondwaterbeschermings- en 
waterwingebieden. 
 
Zowel grondwaterbeschermingsgebieden als waterwingebieden zijn in de thans in 
procedure zijnde bestemmingsplannen Veluwe en Park Berg en Bos zowel in de 
regels, plankaart en toelichting opgenomen.  
Het nog op te starten bestemmingsplan voor Pretpark Koningin Juliana Toren en de 
bijbehorende parkeerplaatsen aan de J.C. Wilslaan zal opgenomen worden in of 
qua opzet afgestemd worden bij het bestemmingsplan Park Berg en Bos.  
 
Om in de toekomst verschillen tussen bestemmingsplan te voorkomen hanteert De 
afdeling Ruimtelijke Juridische Zaken van de gemeente Apeldoorn een 
standaardbestemmingsplanregeling inzake grondwaterbeschermingsgebieden, 
waarbij de gebiedsaanduidingen 'milieuzone - waterwingebied' en 'milieuzone 
grondwaterbeschermingsgebied' gebruikt worden. T.z.t. zal dus ook 
bestemmingsplan Stadsdeel Noord-West voorzien worden van een toelichting en 
regels inzake grondwaterbeschermingsgebieden en waterwingebieden.  

 
 
 


