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Geachte heer, mevrouw, 
 
De komende periode wordt een grondwateronderzoek in de omgeving van de Methuslaemlaan, 
Gerrit Palmlaan, Marten Orgeslaan en Den Bramel gestart en via deze brief willen wij u alvast 
hierover informeren. 
 
Voorgeschiedenis 
Op de Methusalemlaan 59 is in het verleden een autobedrijf en tankstation actief geweest. 
Hierdoor zijn de grond en het grondwater ter plaatse verontreinigd geraakt met minerale olie en 
brandstofproducten (benzine e.d.). Inmiddels zijn de verontreinigingen ter plaatse door de 
projectontwikkelaar Kamka Holding BV gesaneerd en is/wordt op de locatie woningbouw 
gerealiseerd.  
 
De verontreiniging in het grondwater is echter over een groter gebied in oostelijke richting 
verspreid (tot voorbij de Marten Orgeslaan) dan in voorheen was ingeschat. De vervolgaanpak 
van de verontreiniging in het grondwater (verwijderen en/of monitoren) is nog niet gestart. 
 
Actualisatie en vervolgonderzoek 
Om na te gaan of het saneringsplan uit 2011 nog voldoet willen we de situatie goed in beeld 
hebben. Daarom wordt in opdracht van de provincie Gelderland de verontreiniging in het 
grondwater geactualiseerd (opnieuw bemonsterd en geanalyseerd) en verder afgebakend 
(nieuwe peilbuizen geplaatst).  
 
Wat betekent dit voor u? 
Het onderzoek wordt gefaseerd uitgevoerd en zal enkele maanden in beslag nemen. In deze 
periode kan er tijdelijke overlast zijn omdat het onderzoeksbureau (Royal HaskoningDHV) 
monsters moet nemen en eventueel plaatselijk diepe boringen worden geplaatst. Dit gebeurt 
overdag en wij proberen eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Het is mogelijk dat het 
adviesbureau contact met u opneemt over te plaatsen boringen, contactpersoon is de heer 
Voogsgeerd, (088-3486325 / nick.voogsgeerd@rhdhv.com).  
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Vervolg 
Naar verwachting zal het onderzoek eind van dit jaar gereed zijn en daarna wordt door ons, in 
samenwerking met de gemeente, een informatieavond georganiseerd waarbij u over de 
resultaten en het vervolg wordt geïnformeerd. Daarnaast zal er een informatiebrief worden 
rondgestuurd zodat degene die niet naar de informatieavond komen toch op de hoogte worden 
gesteld. 
 
Contact 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u in contact treden met de heer 
Luykx (06-17117652 / a.luykx@gelderland.nl). De gemeente Apeldoorn is op de hoogte van het 
onderzoek en de contactpersoon bij de gemeente is de heer Van Dijk (06-46805294 / 
r.vandijk@apeldoorn.nl).  
 
Hoogachtend, 
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 
 
 
 
 
 
H. Boerdam 
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