
 
 

P E R S B E R I C H T 

 
Royal HaskoningDHV brengt alle zandlocaties in de gemeente Barneveld beeld 
Veldonderzoek start naar verwachting op 7 januari 2019 
 
Royal HaskoningDHV heeft de afgelopen weken alle locaties in Barneveld en Voorthuizen, waar 
het ter discussie staande zand van de firma Vink is gebruikt, in kaart gebracht. De belangrijkste 
conclusie is dat al het toegepaste zand in beeld is en dat het meeste zand (75% van het totaal 
in Barneveld toegepaste zand) alleen is gebruikt om cunetten (dat zijn uitgegraven wegtracés) 
in Veller en Eilanden-Oost aan te vullen. 
 
Nu alle locaties in beeld zijn gebracht, wordt begin volgend jaar gestart met het nemen van monsters. 
De manier waarop dat gebeurt, is en wordt nog verder besproken met de Klankbordgroep Toegepast 
Zand. 
 
Waar ligt het zand? 
Royal HaskoningDHV presenteerde gisteren het overzicht van alle locaties in de gemeente Barneveld 
waar het bewuste zand is toegepast. Vóór die tijd was het onduidelijk waar het zand, soms grote 
hoeveelheden, precies is toegepast. Dat kwam bijvoorbeeld door een lijst van de provincie Gelderland 
waarop, zo is nu duidelijk geworden, diverse locaties onder een verkeerde naam of onduidelijk 
stonden vermeld. Daarmee wilde de gemeente vanuit een oogpunt van zorgvuldigheid niet naar 
buiten. 
Nu de locaties wél precies in kaart zijn gebracht, informeert de gemeente Barneveld de inwoners 
opnieuw. Morgen ontvangen zij een brief van de gemeente met de juiste locaties en informatie over 
het komende bodemonderzoek. Uit dit onderzoek moet blijken of de specifieke stoffen, die in alle 
rapporten worden genoemd, in het zand aanwezig zijn (en zo ja, in welke mate). 
 
Veller en Eilanden-Oost 
De gemeente Barneveld is blij dat er nu wél duidelijkheid is over waar het zand is toegepast en waar 
niet. Het overgrote deel van het bewuste zand is gebruikt om twee wegtracés in Veller (Langshanlaan 
en Wyandottelaan) en één in Eilanden-Oost op te vullen, waarover later verharding is aangelegd. Het 
gaat hierbij om bijna 75% van al het in Barneveld toegepaste zand van Vink. Royal HaskoningDHV 
heeft aangetoond dat in Veller (Cluster J) en Eilanden-Oost het bewuste zand niet op privéterreinen is 
toegepast. 
Op andere locaties is het bewuste zand gebruikt om voor- en achterpaden of terrassen te realiseren, 
maar hier gaat het om aanzienlijk kleinere hoeveelheden zand. Uiteraard worden ook deze locaties in 
het bodemonderzoek betrokken. 
 
Royal HaskoningDHV heeft deze locaties in kaart gebracht op basis van: 
- Gegevens van het Team Ketentoezicht van de Gelderse Omgevingsdiensten; 
- Het Diepgaand Administratief Toezicht (DAT) rapport van de Omgevingsdienst Rivierenland 

uitgevoerd bij Vink Afvalverwerking BV en Recycling Barneveld; 
- Het rapport van de Omgevingsdienst Regio Arnhem naar aanleiding van nader onderzoek naar de 

kwaliteit van de toegepaste partij grond; 
- Gegevens van aannemers en bedrijven; 
- Informatie van civiele toezichthouders van eigen projecten van de gemeente Barneveld; 
- Administratie van Vink Afvalverwerking BV. 
 
Lijst 
De locaties waar het zand in Barneveld en Voorthuizen is toegepast, zijn: 
 
Aanduiding van de locatie Wijze van verwerken Hoeveelheid (ton) 

Eilanden-Oost 
Ternate 

Onder straten, voetpaden en parkeerplaatsen 
(bij het bouwrijp maken) 

854 



Veller 2, Cluster F 
Orlofflaan 
Vellerselaan 
Tuscolaan 
Bankivalaan 
Bresselaan (deel) 
Rijnlanderlaan 

Onder achterpaden en terrassen (op 
privéterrein) 

65 

Veller 2, Cluster J 
Wyandottelaan 
Langshanlaan 

Onder straten, voetpaden en parkeerplaatsen 
(bij het bouwrijp maken) 

6.719 

Van den Bogertlaan 
Van den Bogertlaan (helemaal) 
Van Dompselaerstraat (deel) 
Christiaan Huygenslaan (deel) 
Ds. Van de Woestijnehof 
Lunterseweg (deel) 

Onder straten, voetpaden en parkeerplaatsen 
(bij het bouwrijp maken) en onder terrassen (op 
privéterrein) 

241 

Van Beek Stalinrichting 
Koopmansgoed 

In stalbouwprojecten 204 

Wencop Hoveniers 
Wencopperweg 

Ophoging na sanering varkensstallen 495 

Kapweg 
Kapweg Kootwijkerbroek 

Levering en toepassing bij een bedrijfslocatie 531 

Apeldoornsestraat 
Apeldoornsestraat/Sportparkstraat Voorthuizen 

Aanleg parkeerterrein bij het 
appartementencomplex en onder terrassen (op 
privéterrein) 

230 

Recreatiepark De Heidehof 
Zevenbergjesweg Voorthuizen 

Door particulier toegepast bij recreatiewoning 22 

Recreatiepark De IJsvogel 
Kieftveen Voorthuizen 

Idem 17 

Particulier 
Noordersingel Voorthuizen 

Toegepast in stalbouw en erfinrichting 14 

 
De afgelopen periode heeft Royal HaskoningDHV de resultaten van het onderzoek (waar ligt het zand 
en hoeveel ligt er) verwerkt in plattegronden, die op de website van de gemeente Barneveld zijn 
geplaatst (www.barneveld.nl/bouwgrond). 
 
Onderzoek en uitslag 
De resultaten van het bodemonderzoek naar de kwaliteit van het toegepaste zand worden begin 
februari verwacht. De gemeente Barneveld informeert dan alle bewoners van de bewuste locaties per 
brief. 
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