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1. INLEIDING 

BIJ de bespreking van 16 juni 1998 bij Heinhuls Is bosproKen dal oen telefonische 
enquete onder omwonenden wellicht bij zal kunnen dragen lot moer ln2:lchl Inzake 
vroegere stortactlvltelten In on biJ do Ballastput Naar aanlolding hiervan heelt 
Heinhuls oen voormalig bedrljlsolgenaar benaderd om contact op te nemen met 
Wltteveen+Bos. 

d.d. 23 juni 1998 totofonisch contact plaatsgevonden tussen de voormalig bodrljfsel· 
genaar en Van de Pol van Wlttevoen+Bos. 

2. TELEFOONGESPREK 

De voormalig eigenaar geeft aan dot In de periode '1960·1975 In de ballastpul naast 
huishoudelijkafval ook bedrljfsafval Is gestort (o.a. zlokenhulsalval). Hijzelf stortte 
ook Do stort stond slechts zetdon onder toezicht en het storten was gratis. BIJ het 
storten nam hij sterke geuren waar (broeigeuren) en zag hiJ bedrljfsafval liggen. 
Echter afvalvaten on/of oliefilmen op hol grondwater zijn door hem niet waargeno· 
men. 

HIJ noemde een stortdiepte van plaatselijk 6,5 m (in de waterpartiJ). 
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verslagnummer 98-03
project rolnummer 7341 HAZA 96·1247
projectcode Ebg14.1
onderwerp bespreking bij Heinhuis Auto &Metaalrecycling te Eibergen
datum 98-06-16
tijd 14.00-15.30 uur
plaats Eibergen

aanwezig Heinhuis

Smid Milieu Advies
Witteveen+Bos

G.J. Heinhuis
A.J. Heinhuis
ir. H.J.B. Smid
ing. E.G.J. van de Pol
ir. H.A.A.M. Webers

kopie aanwezigen

opgemaakt door Webers
datum 98-06-18 (concept) en 98-07-02 (definitief)

nummer afspraken

actie door

datum

1.

2.

ALGEMEEN

Webers licht toe dat Witteveen+Bos een tweede ·gesprek noodzakelijk heeft geacht
om meer historische informatie te verzamelen. Met Wiggers is afgesproken om het
commentaar op het eerste besprekingsverslag pas na dit gesprek te leveren.

HISTORIE

Heinhuis sr. licht het volgende toe:
a. de gemeente heeft het bedrijf verplaatst van het centrum van Eibergen naar de

huidige locatie. In die tijd was het bedrijf een echt familiebedrijf met slechts 1
vrachtauto. Het accent lag toen ook al op metaalhandel: sloopactiviteiten waren
altijd van ondergeschikt belang o.a. omdat ze verliesgevend waren;

b. Heinhuis heeft vanaf het begin grote waarde gehecht aan orde en netheid in zijn
bedrijf. Zo accepteerde hij alleen lege tanks, die door de aanbieder tevoren waren
schoongemaakt. Na de actie tankslag (in Eibergen vanaf ca. 1994) nam het aantal
tanks toe;

c. omstreeks 1986 is een nieuwe vrachtauto aangeschaft en het eerste personeelslid
aangenomen. In die tijd is het bedrijf ook gaan groeien vanwege het grote aanbod
van containerafval afkomstig van bedrijven: de verwerkingscapaciteit nam toe van
10 ton/week in het verleden tot 60 ton/uur (nieuwe knipschaar) op dit moment;

d. het is moeilijk te schatten hoeveel autowrakken in het verleden op de locatie
waren opgeslagen. Hoewel dat misschien enkele honderden auto's zijn geweest,
wordt nadrukkelijk gewezen op het feit dat het "droge wrakken" betrof.
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Heinhuis Heinhuis jr. zal nagaan of er nog oude foto's van de locatie beschikbaar zijn.

Omwonenden hebben volgens Heinhuis in persoonlijke gesprekken meerdere keren
gesproken over (illegale) stortactiviteiten van bedrijven uit de omgeving. Deze
verklaringen liggen echter nergens vast. Witteveen+Bos houdt in overweging of een

p.m. (telefonische) enquête onder nader aan te wijzen omwonenden wordt uitgevoerd.

3. BODEMONDERZOEK

Heinhuis sr. ziet geen relatie tussen de vastgestelde bodemverontreiniging en zijn
(voormalige) bedrijfsactiviteiten. In dit kader wijst hij op het volgende:
a. Heinhuis gebruikte geen ontvettingsmiddelen;
b. opslag vond/vindt plaats in daarvoor geschikte bakken/tanks;
c. wasactiviteiten (auto's) worden elders o.a. Borculo uitgevoerd;
d. kabelstook was uit den boze.

Heinhuis heeft niet de beschikking over foto's van de sleuven, die door Grontmij zijn
W+B gegraven. Witteveen+Bos zal deze foto's opvragen.

De grondwaterverontreiniging is grotendeels buiten de locatie aangetroffen, hetgeen
volgens Smid bewijst dat de oorzaak van de verontreiniging in het stortmateriaal
gezocht moet worden.

4. REPUTATIE

Heinhuis wordt door sommigen o.a. fiscus en provincie (bevoegd gezag) als een
voorbeeldbedrijf gezien. De provincie heeft het bedrijf enige tijd geleden opdracht
gegeven om 120 auto's te verwerken.

WEBH/NORI




