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0 Samenvatting

0.1 Aanleiding, doel en achtergronden

In opdracht van de provincie Utrecht heeft Tauw bodemonderzoek naar de aanwezigheid van 

vluchtige chloorhoudende koolwaterstoffen uitgevoerd in de omgeving van de Ossenwaard in 

Cothen. De verontreiniging in de bodem is geconstateerd doordat er smaakklachten waren van 

het drinkwater in de woning op de Ossenwaard 2A. 

Het doel van het onderzoek was voldoende inzicht te krijgen in de verontreinigingssituatie aan de 

hand waarvan kan worden bepaald welke vervolgmaatregelen en - onderzoeken nodig zijn en op 

welke termijn die moeten gebeuren.

Parallel aan het uitgevoerde bodemonderzoek zijn ook onderzoeken uitgevoerd naar de 

aanwezigheid van vluchtige chloorhoudende koolwaterstoffen (met name de stof PER) in de 

binnenlucht van woningen en onderzoeken uitgevoerd naar de aanwezigheid van deze stoffen in 

het drinkwater. Relevante resultaten zijn verwerkt in deze rapportage. Ter plaatse van de 

Ossenwaard 2A, 2B en 2C is de drinkwaterleiding inmiddels vervangen door 

verontreinigingsbestendig materiaal. Vanwege de uitdamping van verontreiniging zijn aanvullende 

beveiligingsmaatregelen genomen op de Ossenwaard 2A, in de vorm van extra isolatie en 

ventilatie. Daarnaast is in december 2019 de riolering gereinigd en geïnspecteerd omdat vluchtige 

chloorhoudende koolwaterstoffen in de riolering (water en slib) aanwezig bleken.

Meer informatie over de aangetroffen stof (PER, ook bekend als perchloorethyleen of 

tetrachlooretheen) is opgenomen in hoofdstuk 2.2 van de rapportage.

0.2 Resultaat van het onderzoek

Het onderzoek heeft zich gericht op de aanwezigheid van vluchtige chloorhoudende 

koolwaterstoffen in de grond, het grondwater en de riolering. 

0.2.1 Grond

Uit het onderzoek komt naar voren dat er twee gebieden zijn waar PER in de grond is 

terechtgekomen. Hier wordt PER namelijk in hoge gehalten tot ruim boven het grondwaterniveau 

aangetroffen, waardoor het niet met het grondwater op deze plaatsen terecht kan zijn gekomen. 

Dit zijn:

De zuidoostzijde van de Ossenwaard 2A

De straatgoot en direct rondom de gemeentelijk riolering aan de zuidkant van de openbare 

weg

De ligging van deze gebieden staat in figuur 0.1.
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Figuur 0.1 Gebieden waar PER in de grond is gekomen

0.2.2 Grondwater

Het grondwater is over een groter gebied verontreinigd met PER. In zeer beperkte mate worden 

hierbij ook afbraakproducten van PER aangetroffen. De verontreiniging heeft zich vanaf de 

gebieden waar deze in de bodem is gekomen in zuidelijke richting verspreid. De totale omvang 

van de verontreiniging is nog niet in beeld. 

Wel is bepaald wat de huidige interventiewaardecontour is in de gebieden waar de verontreiniging 

kan leiden tot risico’s voor de mens. Te weten locaties waar woningen aanwezig zijn. De ligging 

van deze interventiewaardecontour staat in figuur 0.2.
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Figuur 0.2 Ligging van de interventiewaarde-contour

De verontreiniging boven de interventiewaarde1 lijkt zich, in het tot nu toe onderzochte gebied, 

met name te bevinden in de zone direct onder de grondwaterspiegel en niet of nauwelijks in het 

diepere grondwater. Ook blijkt de verontreiniging tot nu toe nauwelijks te zijn afgebroken in de 

bodem.

1 De Interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 

de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor het 

verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging.

De interventiewaardecontour geeft daarmee een deel van de totale verontreinigingsomvang weer. Voor de totale 

omvang wordt getoetst aan de (lagere) Achtergrondwaarden voor grond en Streefwaarden voor grondwater.
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0.2.3 Riolering

Uit het onderzoek bleek dat in de riolering verontreiniging met vluchtige chloorhoudende 

koolwaterstoffen aanwezig was in het rioolslib en het rioolwater dat daarmee in contact stond. De 

verontreiniging bevond zich in de huis- en terreinaansluiting naar de Ossenwaard 2A en 2B en in 

de gemeentelijke riolering (gemengd stelsel) vanaf de voorzijde van de Ossenwaarde 2B-

Ossenwaard 5-0001 tot aan de kruising met de Bredeweg in oostelijke richting. De riolering is 

inmiddels gereinigd. Hierbij zijn geen gebreken geconstateerd die ertoe zouden kunnen leiden dat 

elders nog verontreiniging vanuit de riolering naar de omliggende bodem is gelopen.

0.2.4 Overige onderzoeken

Parallel aan dit onderzoek is onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het drinkwater in een 

groter gebied in de omgeving van de verontreiniging en de binnenlucht van de woningen binnen 

de interventiewaardecontour grondwater. 

De drinkwaterleiding is vervangen op de Ossenwaard 2A, 2B en 2C. De resultaten van de 

binnenluchtmetingen op de Ossenwaard 2A hebben aanleiding gegeven tot het nemen van 

maatregelen. De kwaliteit van de binnenlucht wordt sindsdien ook regelmatig gecontroleerd. De 

resultaten van de metingen op de Ossenwaarde 2B en de Ossenwaard 5 gaven geen aanleiding 

tot het nemen van aanvullende maatregelen op dit moment.

0.3 Korte interpretatie en vervolg

Uit de onderzoeken komt naar voren dat er sprake is van een omvangrijke verontreiniging met 

PER in de bodem. Het verontreinigde bodemvolume (grond en grondwater) is binnen de 

interventiewaarde-contour minimaal 7.500 m3 (bij een oppervlak van 2.500 m2 en een gemiddeld 

dieptetraject van 3 meter). De pluimlengte bedraagt minimaal 65 meter waarbij het grondwater in 

zuid-zuidwestelijke richting stroomt.

Hoewel geen uitspraak kan worden gedaan over het exacte moment van verontreiniging, is zeker 

dat het een recente oorsprong heeft. Argumenten hiervoor zijn: 

Dat de verontreiniging in een uitgevoerd bodemonderzoek in mei 2004 nog niet aanwezig was 

ter plaatse van de Ossenwaard 2A, 2B en 2C

Dat de hoofdriolering in 2011 is gereinigd en er in 2019 PER is aangetroffen in de riolering. Dit 

wijst erop dat in ieder geval na 2011 PER in de riolering terecht is gekomen

Er nauwelijks afbraakproducten van PER in de bodem zijn aangetroffen. Na verloop van tijd 

worden meer afbraakproducten verwacht, ook als de omstandigheden wat ongunstiger zijn 

voor biologische afbraak

Er nog veel product in de onverzadigde zone boven het grondwater aanwezig is en er 

nauwelijks verspreiding naar de diepte heeft plaatsgevonden, terwijl dit door infiltratie van 

regenwater en de iets grotere dichtheid van grondwater met daarin opgelost PER wel zou 

worden verwacht

Het smaakbederf van het drinkwater pas enkele jaren geleden is geconstateerd
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Resumerend is de verontreiniging met zekerheid ontstaan na 1 januari 1987. De verontreiniging 

valt daarmee onder de ‘zorgplicht’ zoals opgenomen in de Wet bodembescherming (artikel 13 

Wbb). Dit betekent dat een zo volledig mogelijke aanpak van de verontreiniging verplicht is.

Omdat de verontreiniging relatief jong is, er sprake is van hoge concentraties in grond en 

grondwater en gezien de tot nu toe vastgestelde omvang, is het aannemelijk dat de nu 

aangetroffen situatie niet stabiel is. Dat wil zeggen dat de verontreiniging zich verder kan 

verspreiden en er ook elders ecologische of humane risico’s kunnen ontstaan. 

Vanuit het oogpunt van dit verspreidingsrisico en de ligging van de huidige verontreiniging ter 

plaatse van bebouwing is het wenselijk om voorafgaand aan de sanering periodiek te blijven 

controleren op het gedrag en de effecten van de bodemverontreiniging. Deze controle kan 

bestaan uit het monitoren van de kwaliteit van het grondwater rondom en in de richting van de 

woonhuizen binnen of grenzend aan de verontreiniging boven de interventiewaarde en in de 

richting van het stroomafwaarts gelegen oppervlaktewater. Ook herhaling van 

binnenluchtmetingen in de huizen binnen het gebied waar de interventiewaarde wordt 

overschreden maakt deel uit van deze controle.

Als voorbereiding van de uit te voeren sanering zullen nog saneringsgerichte onderzoeken nodig 

zijn. Daarbij gaat het onder andere om het verder in beeld brengen van de totale 

verontreinigingsomvang, de bodemcondities met het oog op af te voeren grond en te behandelen

grondwater en een verdere inventarisatie van de boven- en ondergrondse situatie in het gebied, 

waaronder de funderingen. Dit maakt deel uit van het saneringsonderzoek en/of-plan.

Op basis van de nu beschikbare gegevens van de verontreiniging is ons inziens sanering van de 

verontreiniging noodzakelijk, zowel met het oog op het verspreidingsrisico, potentiele humane 

risico’s als het feit dat het een zorgplichtgeval betreft. De wijze van saneren van de verontreiniging 

moet nog worden bepaald. Waarschijnlijk wordt de sanering gefaseerd uitgevoerd. Hierbij wordt 

eerst het brongebied aangepakt, daar waar mogelijk door ontgraving. De tweede fase zal zich 

richten op het resterende deel van de verontreiniging. De meest geschikte technieken worden 

bepaald in het nog op te stellen saneringsonderzoek en/of -plan.


