
Betreft:  Sanering bodemverontreiniging Kortendijk 2 Nieuw-Vossemeer 

Van:   Provincie Noord-Brabant, de heer J. Hegmans projectleider 

Aan:  Gemeente Steenbergen 

Datum: 4 maart 2019 

______________________________________________________________ 

 

Aanleiding 

Op de locatie Kortendijk 2 te Nieuw-Vossemeer is in de 60-er jaren een 

bodemverontreiniging ontstaan met voornamelijk arseenhoudende bestrijdingsmiddelen 

als gevolg van agrarische werkzaamheden op de locatie. De sloten op de percelen die 

horen bij dit geval van ernstige bodemverontreiniging met arseen zijn ruim voor 1975 

gedempt. 

 

De grootste bron van de verontreiniging met arseen is of een lozing op de voormalige 

sloten op de percelen of een verontreiniging in het materiaal waarmee deze sloten 

naderhand zijn gedempt. De woning en ook een gedeelte van de bedrijfspanden zijn op 

de voormalige sloten gebouwd.  

 

De verontreiniging bevindt zich in grond en grondwater en is door zijn omvang in het 

grondwater spoedeisend conform de Wet bodembescherming (Wbb).  

 

Onderzoek en Saneringsplan 

Voor het geval van bodemverontreiniging is door de provincie een saneringsplan 

opgesteld en deze is inmiddels onherroepelijk. Het saneringsplan voorziet in sloop van de 

bebouwing, een grondsanering en tenslotte een grondwatersanering. 

 

Sanering 

De aanpak is in twee delen opgeknipt. Het eerste deel, te weten de sanering van het 

aanwezige asbest in de panden en daken en vervolgens de sloop van de panden 

bovengronds, is uitgevoerd in het najaar van 2018. 

 

Het tweede deel zal de ‘echte’ sanering van grond en grondwater zijn, waarbij ook de 

funderingen worden verwijderd. De provincie Noord-Brabant heeft de bodemsanering na 

een Europese aanbestedingstraject gegund aan Strukton Milieutechniek B.V. uit Breda.  

 

De aannemer is nu bezig met de werkplanning en het uitvoeren van de laatste 

voorbereidende werkzaamheden. De sanering zal naar verwachting starten in week 14 (1 

april 2019). Indien alles volgens plan verloopt zal de grondsanering vóór de bouwvak in 

2019 worden afgerond. Bij de grondsanering zal ook een groot deel van het grondwater 

aangepakt zijn. Na de grondsanering zal bekeken worden wat de dan best passende 

maatregelen zijn voor het grondwater.  

 

Communicatie 

Op maandag 25 maart 2019 zal er een bewonersbijeenkomst door de provincie Noord-

Brabant worden georganiseerd voor omwonenden in gemeenschapshuis de 

Vossenburcht, Plein 1 febr 1953 4, Nieuw-Vossemeer van 18.30 uur – 20.00 uur. Het  

werkplan zal dan door de aannemer worden toegelicht. 

 

 


