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Samenvatting 

Op het Willem Royaardsplein in Den Haag wordt een sanering uitgevoerd, waarbij 

aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd het kader van Holland in situ Proeftuin 

(HIP). Als gevolg van de activiteiten van een stomerij aan dit plein is het grondwater 

verontreinigd met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (CKWs). Het verontreinigde 

grondwater heeft een pluim van meer dan 300m gevormd en heeft het waterwingebied 

van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland bereikt. In bijlage A staat een overzicht van de 

locatie. De sanering is gebaseerd op stimulering van reductieve dechloreringsprocessen 

door de toevoeging van elektronendonor en doorspoeling van de pluim.  

 

Het doel van dit HIP project is het bepalen van het afbraakpotentieel met behulp van 

specifieke meetmethodes en het aantonen van de mogelijkheden en effectiviteit van 

stimulering van de afbraak met specifieke meetmethoden.  

 

Tijdens deze pilot zijn de volgende kennisvragen beantwoord: 

1. Hoe kunnen specifieke meetmethoden (waterstofmetingen, stabiele isotopen, 

moleculaire analyses) ondersteunen bij de juiste processturing ten behoeve van 

een zo effectief mogelijke afbraak van CKWs?  

2. Welk pakket van monitoringmethoden is optimaal voor ondersteuning van 

relatief goedkope, extensieve, duurzame in situ saneringsmethoden. 

 
Waterstofanalyses gaven aan dat er in de pluim te weinig elektronendonor was omdat er 

van nature onvoldoende aanwezig was (ondanks hoge DOC) en het toegevoegde 

infiltraat de pluim onvoldoende bereikt. Hierdoor treedt er geen dechlorering op in de 

pluim.  

Processturing: infiltratie elektronendonor diepere grondwater pluim nodig.  

 

Door meerdere grondwateronttrekkingen in de omgeving van de pilot was het lastig om 

afbraak aan te tonen op basis van alleen concentratiemetingen. Isotopenanalyses in de 

bron en pluim geven aan dat de concentratie afname het gevolg zijn van afbraak en niet 

van verdunning t.g.v. variërende grondwaterstromingen of verdringing als gevolg van 

de infiltratie. Processturing: Afbraak in bron treedt op, geen aanpassing infiltratie 

systeem in de bron nodig. 

 

De moleculaire analyses geven aan dat er in de pluim wel bacteriën aanwezig zijn 

geweest en in combinatie met de waterstofanalyses is te concluderen dat het aanleggen 

van de juiste condities (bv infiltratie elektronendonor) voor verdere dechlorering zal 

zorgen. Als er gedurende de pilot nooit bacteriën waren aangetroffen in de pluim was 

beënting van de pluim nodig geweest. Dit blijkt niet het geval te zijn. 

Processturing: Beënting niet nodig. 

 

Voor het evalueren van de voortgang van een in situ sanering zijn gegevens over de 

verontreiniging, de afbraakproducten en de redoxchemie nodig. Bij het hier beschreven 

project blijken de daarnaast uitgevoerde specifieke analyses aanvullende gegevens op te 

leveren, die alle drie tot dezelfde conclusie leiden en op deze manier de te trekken 

conclusies versterken.  

 

De specifieke meetmethode of pakket van monitoringsmethoden worden vooral ingezet 

in bijzondere situaties. Bijzondere situaties zijn stagnerende saneringen, onduidelijke 
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grondwaterstromingen, optreden toxische effecten voor bacteriën etc. Welke specifieke 

meetmethode of pakket van monitoringsmethoden het beste worden ingezet, is 

afhankelijk van de vraag die op een locatie speelt. 
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1 Inleiding 

Op het Willem Royaardsplein in Den Haag wordt een sanering uitgevoerd, waarbij 

aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd het kader van Holland in situ Proeftuin 

(HIP). Als gevolg van de activiteiten van een stomerij aan dit plein is het grondwater 

verontreinigd met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (CKWs). Het verontreinigde 

grondwater heeft een pluim van meer dan 300m gevormd en heeft het waterwingebied 

van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland bereikt. In bijlage A staat een overzicht van de 

locatie. De sanering is gebaseerd op stimulering van reductieve dechloreringsprocessen 

door de toevoeging van elektronendonor en doorspoeling van de pluimzone.  

 

Het doel van dit HIP project is het bepalen van het afbraakpotentieel met behulp van 

specifieke meetmethodes en het aantonen van de mogelijkheden en effectiviteit van 

stimulering van de afbraak met specifieke meetmethoden.  

Hierbij wordt specifiek gekeken naar: 

• Hoe kunnen specifieke meetmethoden ondersteunen bij de juiste processturing 

ten behoeve van een zo effectief mogelijke afbraak van CKWs 

(waterstofmetingen, stabiele isotopen, moleculaire analyses)? 

• Welk pakket van monitoringmethoden is optimaal voor ondersteuning van 

relatief goedkope, extensieve, duurzame in situ saneringsmethoden. 

 

Deze rapportage beschrijft de resultaten van de gestimuleerde anaërobe reductieve 

dechlorering en het gebruik van verschillende monitoringstechnieken om deze afbraak 

aan te tonen.  
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2 Locatie en sanering  

Ter plaatse van het W. Royaardsplein en de omgeving heeft NTP Milieu te Enschede 

een in situ systeem aangelegd conform het door de gemeente Den Haag goedgekeurde 

Plan van Aanpak. Hierin staat de volgende bodemopbouw beschreven, zie tabel 1. 

 

Tabel 1: Lokale bodemopbouw  

Diepte in m t.o.v.NAP  Stratificatie  Geohydrologie  Bodemparameter  

Maaiveld (+ 2 m)  

+2 tot –5 à –11 m  

Oude duin- en 

strandafzettingen  

Freatisch pakket  k = 10 m/d  

kD = 50-100 m
2

/dag  

Tussen –7 en –9 en  

16 à 30 m  

Oude duin- en 

strandafzettingen en 

basisveen  

Eerste scheidende laag  c = 200 dagen  

21 m tot 25 à 30 m  Formatie van Twente  1
ste 

watervoerende 

pakket  

kD = 1.000 m
2

/dag  

 

Tot circa NAP -21 m bevinden zich de oude strandafzettingen, veelal bestaande uit 

matig fijne tot matig grove zanden. Tussen NAP –5 en –11 m kunnen de zanden 

slibhoudend zijn en kunnen kleilagen voorkomen. Tussen NAP –16 en –17 komt 

mogelijk basisveen voor, de dikte hiervan is meestal niet meer dan 30 cm.  

 

Ten noordoosten van het W. Royaardsplein bevinden zich de waterleidingduinen van 

het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH). Hier vindt infiltratie van oppervlaktewater 

plaats. 

 

Als gevolg van bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de chemische wasserij aan het 

Willem Royaardsplein 23 te Den Haag is het grondwater ter plaatse verontreinigd met 

vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl’s).  

Uit voorgaande onderzoeken is de rioolaansluiting ter plaatse van het W. Royaardsplein 

23 te Den Haag genoemd als oorzaak van de bodemverontreiniging. Als gevolg van de 

lozing op het riool en een mogelijke lekkage is de bodemverontreiniging vermoedelijk 

ontstaan in de periode van 1973 tot 1985.  

 

De grondwaterverontreiniging strekt zich in horizontale richting uit over een afstand 

van circa 300 m, vanaf het W. Royaardsplein tot aan het waterwingebied van het DZH. 

De verontreiniging is hierbij aangetoond in onttrekkingsput 41 van het DZH. In totaal 

betreft dit een verontreinigd bodemvolume van circa 250.000 m
3
 boven de 

interventiewaarde. 

 

Voor de aanpak van de grondwaterverontreiniging is gekozen voor een gestimuleerde 

biologische aanpak van het brongebied door middel van het infiltreren van 

elektronendonor (mengsel van lactaat en acetaat) in de bodem in het pakket tot 8 m-mv. 

Verdere verspreiding van de elektronendonor gebeurt door het onttrekken van 

grondwater stroomafwaarts van de infiltratieschermen. Grondwater wordt hierbij 

onttrokken uit het pakket tot 8 m-mv. en uit het pakket tot 17 m-mv.  
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Het in situ saneringssysteem is aangelegd in de periode april en mei 2006 en bestaat uit 

de volgende onderdelen: 

• Onttrekking- en infiltratiesysteem, zie bijlage A. 

• Unit 1. 

• Uitgebreide installaties in een zeecontainer waarin opgepompt water van de 

locatie wordt gemengd met elektronendonor (een mengsel van lactaat en 

acetaat). In deze unit ontstaat al groei van biomassa, die vervolgens tevens in 

de bodem wordt geïnfiltreerd. 

• Unit 2. 

• Zuivering onttrokken grondwater, voornamelijk bestemd voor de behandeling 

van de pluim. 

• Monitoringssysteem, zie bijlage A. 

 

In juni zijn de Units 1 en 2 geplaatst en in gebruik genomen. Ten behoeve van het 

stimuleren van de natuurlijke afbraak is Unit 1 tot en met december 2006 in gebruik 

geweest en daarna afgevoerd van de locatie.  

 

Nadere details staan omschreven in het plan van aanpak en de jaarrapportages van NTP 

Milieu (Havermans 2005, 2007, 2008) 
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3 Achtergrond specifieke monitoring 

De voortgang van de sanering wordt gevolgd door het meten van het grondwaterpeil via 

telemetrie. De potentie voor microbiële afbraak wordt gevolgd door reguliere 

bemonstering en analyse op de uitgangsstoffen en intermediairen, macrochemie, en 

meer specifieke analyses zoals waterstofconcentraties, componentspecifieke stabiele 

isotopen analyses en moleculaire analyses. Monitoringsfilters in de bron en in de pluim 

worden hiervoor bemonsterd volgens het schema zoals weergegeven in bijlage B. 

Hieronder wordt kort ingegaan op de achtergrond van deze analyses.  

3.1 Dechlorering 

De volledige biologische omzetting van CKWs onder anaërobe condities verloopt 

volgens een afbraakroute met als eindproducten etheen en/of ethaan. Deze afbraakroute 

verloopt volgens het mechanisme van de reductieve dechlorering, via de stapsgewijze 

vervanging van de chloride atomen door waterstofatomen. 

De afbraakroute van PER staat weergegeven in figuur 1.  

 

 

Figuur 1: De anaerobe afbraakroute van PER 

De afbraak van PER verloopt via trichlooretheen (TRI), cis-1,2-dichlooretheen (CIS), 

vinylchloride (VC) naar etheen en soms verder naar ethaan. De reductieve dechlorering 

van PER en TRI (hoger gechloreerde verbindingen) verloopt met relatief hoge 

snelheden en kan plaatsvinden onder ijzerreducerende, sulfaatreducerende en 

methanogene condities. De hoogste afbraaksnelheid wordt onder methanogene 

omstandigheden gevonden. Op een aantal locaties vindt er een ophoping van CIS en VC 

plaats tijdens de anaërobe afbraak van PER. Dit komt doordat de dechlorering van CIS 

en VC tot etheen en/of ethaan onder striktere voorwaarden verloopt; volledige afbraak 

is alleen mogelijk onder methanogene condities. 

3.2 Waterstofmetingen 

Naast de resultaten van de macrochemie zijn de gemeten waterstofconcentraties 

gebruikt om de redoxcondities te bepalen. Bij de afbraak van natuurlijk organisch 

materiaal in de bodem wordt continu waterstof (H2) gevormd door anaërobe bacteriën. 

Tegelijkertijd wordt H2 geconsumeerd door bacteriën die elektronen acceptoren (nitraat, 

Fe(III), sulfaat, HCO3 of CKWs) in de bodem en het grondwater reduceren. Waterstof 

vormt een goede indicator van de in situ redoxomstandigheden (redoxkarakterisatie) en 

het gunstig zijn van de condities van dechlorering. Allereerst is waterstof een zeer kort 

levend intermediair zodat de H2 concentratie in het grondwater onmiddellijk reageert op 

de veranderende beschikbaarheid van elektronendonoren en acceptoren. Daarnaast is de 

reductie van de verschillende elektronen acceptoren geassocieerd met specifieke ranges 

van de H2-concentratie (ter Meer et al., 1999). 

 



 

 

 

TNO-rapport | 2008-U-R1331/B  9 / 25

Op basis van laboratorium- en veldexperimenten zijn empirische ranges van waterstof 

concentraties opgesteld als richtlijn voor het optreden van de verschillende 

redoxprocessen. De achterliggende processen die zorgen voor de instelling van de 

concentraties in deze H2-ranges zijn beschreven in een TNO rapport (ter Meer et al., 

1999). Door de in monitoringsfilters gemeten waterstof concentraties te vergelijken met 

deze concentratie ranges zijn op empirische wijze de redoxcondities te identificeren. De 

empirische range van waterstof concentraties (zie tabel 2) die gebruikt kan worden voor 

het vaststellen van de redoxomstandigheden is afkomstig uit het EPA protocol voor de 

natuurlijke afbraak van CKWs (EPA, 1998) 

 

Tabel 2: Range van empirisch opgestelde waterstof (H2) concentraties die indicatief zijn voor het optreden 

van verschillende redoxprocessen. 

Waterstof (H2) concentratie (nM)  Redoxproces 

< 0.1 → Nitraatreductie 

0,2 tot 0,8 → ijzer(III)-reductie 

1 tot 4 → Sulfaatreductie 

> 1 → Reductieve dechlorering 

5 tot 20 → Methanogenese 

3.3 Componentspecifieke stabiele isotopenanalyses 

Als aanvulling op de concentratiemetingen in het veld om het verdwijnen van 

verontreiniging te kwantificeren, biedt het feit dat verbindingen – en dus ook 

verontreinigingen – van nature bestaan uit verschillende stabiele isotopen een 

aanknopingspunt voor een techniek om afbraak aan te tonen. Koolstofverbindingen 

bestaan voornamelijk uit “lichte” 
12

C-isotopen, maar bevatten daarnaast een klein 

percentage aan “zware” 
13

C-isotopen, terwijl gechloreerde verbindingen naast 
35

Cl- ook 
37

Cl-isotopen bevatten. Ook bevatten organische verbindingen voornamelijk het lichte 
1
H-isotoop, maar ook een klein gedeelte aan zwaardere 

2
H-isotopen. Het is bekend dat 

micro-organismen verbindingen met lichte isotopen preferentieel afbreken, waardoor in 

het geval van koolstof de verhouding 
13

C:
12

C (de “δ
13

C-ratio”) van de resterende 

verbinding verandert als gevolg van afbraak (zie figuur 2). Deze verandering wordt 

fractionering genoemd. 

 

 
 

Figuur 2: Verandering van de verhouding 13C:12C in PER als gevolg van biologische afbraak. 
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De koolstof isotopenratio wordt uitgedrukt als δ
13

C, en wordt als volgt berekend: 

 

δ
13

C = (Rs/Rr-1)*1000 

Rs en Rr zijn de 
13

C:
12

C ratio’s van het monster en van een universele 

standaard.  
 

Toenemende δ
13

C waardes wijzen op een toename in de 
13

C:
12

C ratio en deze 

fractionering in het grondwater is een bewijs voor afbraak van de verbinding in het 

grondwater. Er heeft op een locatie afbraak plaatsgevonden als δ
13

C waarden in 

vergelijking met het bronmonster toenemen of als er een toenemende trend langs de 

grondwaterstroombaan wordt waargenomen (Langenhoff en Veld, 2003).  

Als er geen fractionering wordt gevonden, is dit geen bewijs dat afbraak niet optreedt, 

omdat niet alle omzettingsprocessen voor fractionering zorgen. 

 

De tot dusver bekende omzettingsroutes van CKWs leveren fractionering op, zodat met 

isotopen analyses een uitspraak kan worden gedaan over het wel of niet optreden van 

biologische omzetting. Processen zoals verdunning, vervluchtiging en adsorptie hebben 

bij grondwatermetingen in de verzadigde zone geen significante invloed op de δ
 13

C-

ratio. 

 

De omzetting van PER gaat via TRI naar CIS etc. Bij de omzetting van PER zal het 

resterende PER relatief meer 
13

C-PER bevatten, waardoor de isotopenratio (δ 
13

C-ratio) 

van PER stijgt (wordt minder negatief), zie figuur 3. Hierbij wordt TRI gevormd, dat 

hierdoor uit relatief meer 
12

C-TRI bestaat, zodat de isotopenratio van TRI daalt (wordt 

meer negatief).  
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Figuur 3: Een voorbeeld van de isotopenratio van PER en TRI bij de omzetting van PER in TRI, waarbij 

TRI niet verder wordt omgezet. 

Als TRI vervolgens wordt omgezet, zal de isotopenratio van TRI vervolgens stijgen. De 

totale verandering in isotopenratio van de tussenproducten TRI, CIS en VC is 

afhankelijk van twee optredende processen, namelijk de productie en afbraak ervan.  

 

Door gebruik te maken van componentspecifieke, stabiele isotopenanalyses is het 

mogelijk om het percentage afbraak van een verbinding in grondwatermonsters te 

bepalen. Deze methode kijkt specifiek naar de afzonderlijke verbinding en gaat alleen 

uit van de isotopenratio en is hierdoor onafhankelijk van de concentratie van een 

verbinding. Voor de interpretatie over de mate van afbraak moeten analyses worden 

uitgevoerd in één peilbuis in de tijd of in een stroombaan op de locatie.  
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3.4 Moleculaire monitoring  

Bij de afbraak van een verontreiniging zal een verschuiving of verandering van 

bepaalde micro-organismen in de bodem (kunnen) plaatsvinden. Een verhoogde 

aanwezigheid (groei) van bepaalde indicatororganismen duidt op actieve bacteriën en 

verhoogde afbraakcapaciteit in de bodem. 

 

Chloorethenen kunnen door verschillende groepen van micro-organismen gedeeltelijk 

worden omgezet. Van Dehalococcoides spp. is echter bekend dat micro-organismen uit 

deze groep PER volledig kunnen dechloreren via TRI, CIS en VC tot etheen.  

 

 

 

Figuur 4: Werkwijze voor de moleculaire analyses waarbij een gedeelte van het DNA wordt gebruikt om een 

bacterie aan te tonen. 

Met moleculaire analyse technieken zoals “real time-PCR” is Dehalococcoides spp. 

kwantitatief aan te tonen in bodem en grondwatermonsters. Hiervoor wordt 

geanalyseerd op een gedeelte van het DNA van de bacterie, dat specifiek is voor deze 

bacteriesoort (zie figuur 4). Hiermee is aan te tonen of deze bacteriegroep aanwezig is 

in de bodemmonsters en in welke aantallen. Over het algemeen wordt een aantal van 

1.000 gen-kopieën/ml Dehalococcoides spp. bacteriën gehanteerd als ondergrens voor 

een geschikte populatie voor anaërobe reductieve dechlorering van VOCl. 
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4 Resultaten en interpretatie monitoring gedurende de 
stimulatie van de dechlorering 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten en interpretatie weergegeven van de monitoring, 

uitgevoerd in de periode van mei 2006 (nulmeting), waarna begin juni de infiltratie is 

gestart, tot juni 2008. Vooral resultaten van de peilbuizen 35 (bron) en 48 (pluim) op 

een diepte van 9 -10 meter worden in dit hoofdstuk besproken. Het overzicht met alle 

uitgevoerde analyses en analyseresultaten staat in bijlage B. De peilbuizen voor de 

specifieke analyses zijn geselecteerd op locatie (ligging vlakbij de infiltratiepunten) en 

de diepte van de infiltratie.  

4.1 Macrochemie 

Nitraat 

Tijdens de meetrondes zijn in de peilbuizen geen significante nitraatconcentraties 

aangetroffen (<1 mg/l). Gezien deze lage concentraties aan nitraat spelen 

nitraatreducerende processen hier geen rol van betekenis.  

 

Sulfaat  

Op de locatie is max. 100 mg/l sulfaat gemeten, wat betekent dat sulfaat reductie kan 

optreden. Dit is niet gunstig voor de dechloreringsprocessen, omdat er een competitie 

tussen sulfaat en de gechloreerde verbindingen zal optreden voor het aanwezige 

Dissolved Organic Carbon (DOC) dat van nature aanwezig is of is toegevoegd in de 

vorm van elektronendonor.  

 

In de loop van de tijd is de sulfaatconcentratie gedaald, vooral in de bronzone rond 

peilbuis 35. Door de toevoeging van elektronendonor (het infiltraat) is sulfaat reductie 

opgetreden, waardoor de sulfaatconcentratie is gedaald tot detectieniveau. Peilbuizen in 

het diepere grondwater van de pluim (bv peilbuis 48 van 9 tot 10 m -mv) hebben geen 

daling van het sulfaat gehalte laten zien, echter in het freatisch grondwater op een diepte 

van 5 tot 6 m -mv. is dit wel te zien geweest. Infiltratie van het diepere grondwater 

wordt hier belemmerd door de aanwezigheid van een scheidende laag op circa 8 m –mv 

en het infiltratiescherm dat niet is doorgezet tot grotere diepte. 

 

DOC (Dissolved Organic Carbon; Opgelost organisch koolstof) 

Voor biologische reductieve dechloreringsreacties, waarbij de gechloreerde 

koolwaterstoffen als elektronen acceptor dienst doen, is een organische koolstofbron als 

elektronendonor nodig. Indien er voldoende natuurlijke organische componenten in het 

grondwater aanwezig zijn kunnen deze als elektronendonor worden gebruikt. Voor 

succesvolle natuurlijke afbraak van VOCl-verbindingen wordt algemeen verondersteld 

dat er minimaal 20 mg/l DOC beschikbaar moet zijn als koolstofbron en waterstof 

donor.  

 

 



 

 

 

TNO-rapport | 2008-U-R1331/B  13 / 25

0

25

50

75

100

125

150

0 200 400 600 800

tijd (dagen)

D
O

C
 (

m
g

/l
)

peilbuis 35

peilbuis 48

 

Figuur 5: DOC gehaltes in peilbuis 35 (bron) en peilbuis 48 (pluim) van 9 tot 10 m -mv. 

Tijdens de eerste meting in mei 2006 zijn in de 4 bemonsterde peilbuizen DOC-gehaltes 

rond de 20 mg/l gemeten. Dit is een indicatie voor de hoeveelheid organisch koolstof 

die aanwezig is op de locatie en evt. kan dienen als elektronendonor. Omdat niet alle 

organische stof wordt omgezet in waterstof, en geschikt is als elektronendonor, is dit 

slechts een indicatie voor de aanwezigheid van voldoende elektronendonor. Ook kan 

het zo zijn dat het aanwezige DOC wordt omgezet en het vrijgekomen waterstof meteen 

door concurrerende niet dechlorerende bacteriën wordt verbruikt.  

 

Toevoeging van elektronendonor laat vooral in de bronzone (peilbuis 35) een stijging 

van het DOC gehalte zien (figuur 5). Door de infiltratie met acetaat/melkzuur stijgt de 

DOC waarde en wordt de koolstof/elektronendonor limitatie opgeheven. In de pluim 

zijn in het diepere grondwaterde DOC-gehaltes nog niet gestegen, omdat hier geen 

elektronendonor is geïnfiltreerd, in het ondiepe grondwater echter wel (DOCmax 170 

mg/l).  

4.2 Verontreinigingsituatie 

De verontreinigingen en afbraakproducten op de locatie Royaardsplein bestaan 

voornamelijk uit CIS en VC. Omdat van oorsprong de verontreiniging op de locatie uit 

PER heeft bestaan (wasserij), betekent dit dat er natuurlijke afbraakcapaciteit op de 

locatie aanwezig is en aanwezige bacteriën hebben gezorgd voor de omzetting van PER 

naar CIS. Verdere omzetting van CIS is nog niet voldoende opgetreden want zowel CIS 

als VC zijn nog aanwezig. Het is bekend dat de condities die nodig zijn voor de verdere 

omzetting van CIS anders zijn dan de omzetting van PER, o.a. een hogere 

waterstofconcentratie en er zijn minder bacteriën bekend (en aanwezig?) die deze 

omzetting kunnen uitvoeren. 

 

De hoogste concentraties CIS en VC die bij aanvang in 2006 zijn gemeten zijn 

respectievelijk 12.000 en 3.000 µg/l. Uit de concentratiemetingen is te zien dat de 

concentraties aan chloorethenen in de tijd afnemen, vooral in de bron. Dit is voor 

peilbuis 35 (bron) en 48 (pluim) weergegeven in figuur 6. 
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Figuur 6: Concentratieverloop gechloreerde ethenen in de bron en in de pluim in mg/l. 

Aan het concentratieverloop in de bronzone is te zien dat CIS en VC worden omgezet 

naar etheen. Verdere omzetting van etheen naar ethaan vindt niet plaats, want er wordt 

geen ethaan gevormd. De oorzaak van de dalende etheen concentratie is onbekend. 

 

In de pluim wordt CIS omgezet naar VC, waardoor de VC concentratie in eerste 

instantie stijgt. De concentratie VC daalt na verloop van tijd, maar hierbij ontstaat geen 

etheen of ethaan. Het is niet duidelijk of dit komt door stroming op de locatie, waardoor 

“vers” VC in de peilbuis wordt aangetroffen of omdat VC wel wordt omgezet in etheen, 

maar dat het gevormde etheen niet meer in de omgeving van peilbuis 48 aanwezig is. 

Het laatste meetpunt laat zien dat de vorming van VC hoger is dan de afbraak, vandaar 

de stijgende VC concentratie. 

Over de optredende processen (productie, afbraak, verspreiding) kunnen daarom 

stabiele isotopen analyses hierover meer informatie geven. Omdat in de omgeving van 

de locatie een aantal grondwateronttrekkingen zijn geweest, is het erg lastig om alleen 

op basis van concentratiemetingen aan te tonen dat er afbraak heeft plaats gevonden. 

4.3 Dechloreringsgraad 

De concentratie aan chloorethenen kan worden uitgedrukt in een zgn. dechlorerings-

graad. Met de dechloreringsgraad wordt het percentage chloride weergegeven dat van 

de oorspronkelijk verbinding is afgesplitst. In formule vorm ziet dit er als volgt uit, voor 

PER als uitgangsverbinding (concentraties in mol/l): 

 

    ([TCE]+2[∑DCEs]+3[VC]+4[Etheen]+4[Ethaan])       *100% 

4*([PCE]+[TCE]+[∑DCEs]+[VC]+[Etheen]+[Ethaan]) 

 

Concentraties lager dan 0,1 µmol/l worden vanwege hun onbetrouwbaarheid in deze 

berekeningen niet meegenomen. 
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Door de dechloreringsgraad te gebruiken is direct te zien hoe de mate van dechlorering 

in een peilbuis verloopt. Voor deze locatie is de berekening uitgevoerd uitgaande van 

CIS als uitgangsverontreiniging i.p.v. PER. De aangepaste dechloreringsgraad 

uitgaande van CIS ziet er dan als volgt uit: 

 

          ([VC]+2[Etheen]+2[Ethaan])          *100% 

2*([∑DCEs]+[VC]+[Etheen]+[Ethaan]) 

 

In de monitoringsfilters varieert de dechloreringsgraad van 0% (geen CIS afbraak) tot 

100% (volledige omzetting CIS naar etheen en/of ethaan), zie bijlage C.  

De dechloreringsgraad voor een peilbuis in de bron en in de pluim is weergegeven in 

figuur 7. 
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Figuur 7: Dechloreringsgraad (%) in peilbuis 35 (bron) en peilbuis 48 (pluim), waarbij CIS als 

uitgangsverontreiniging is genomen. 

In de bronzone is in peilbuis 35 het effect van de toegevoegde elektronendonor vanaf 

dag 200 te zien en is ruim een half jaar later op dag 400 het aanwezige CIS en VC 

omgezet en is nu alleen etheen en ethaan aanwezig. Vanaf het opstarten van het 

infiltratiesysteem duurt het een tijd voordat het infiltraat bij peilbuis 35 aangekomen 

(zo’n 200 dagen, afhankelijk van de debieten voor onttrekking en infiltratie), wat daar 

zorgt voor een toenemende dechlorering.  

 

In de pluim blijft de dechlorering nog achter t.o.v. de bronzone. De dechloreringsgraad 

varieert tussen de 25 en 50 %, maar is wel licht gestegen t.o.v de uitgangssituatie. De 

concentratie CIS is afgenomen, maar er zijn nog hoge concentraties VC aanwezig. 
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4.4 Waterstof concentraties 

De waterstofconcentraties in de peilbuizen variëren van 0,1 tot 10,2 nM (bijlage D) en 

staan in figuur 8 weergegeven voor de bron en de pluim. 
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Figuur 8: Waterstofconcentraties in peilbuis 35 (bron) en peilbuis 48 (pluim). 

Gedurende de eerste dagen daalt de waterstofconcentratie in de bron en pluim. Doordat 

het systeem is aangelegd en chemische evenwichten zijn verstoord, is waarschijnlijk de 

omzetting van het natuurlijk aanwezige organisch materiaal gestimuleerd. Na de 

meetronde op dag 211 zijn in de bronzone verhoogde waterstofconcentraties 

aangetroffen. Vanaf die tijd zijn waterstofconcentratie van meer dan 1 nM aangetroffen, 

en bij deze verhoogde concentratie zijn de condities gunstig voor dechloreringsreacties 

(zie tabel 2). De verhoogde waterstofconcentraties zijn het gevolg van de infiltratie met 

elektronendonor.  

 

DOC analyses kunnen ook gebruikt worden om na te gaan of er voldoende 

elektronendonor op de locatie is. Waterstof is echter veel specifieker hiervoor, omdat 

waterstof uiteindelijk de verbinding is die direct gebruikt wordt voor de 

dechloreringsreacties. De DOC gehaltes kunnen voldoende hoog zijn, maar dit geeft 

nog niet aan of het als DOC aanwezige koolstof ook geschikt is als elektronendonor. 

Met de waterstofanalyses is op de locatie per peilbuis na te gaan waar de condities voor 

dechlorering wel of niet gunstig zijn en waar stimulerende maatregelen nodig zijn. Op 

deze locatie blijkt dit duidelijk in de pluimzone het geval te zijn. 
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4.5 Componentspecifieke stabiele isotopenanalyses 

Een aantal grondwatermonsters zijn gebruikt voor de analyse van componentspecifieke 

koolstofisotopen van CIS en VC, zie bijlage E en figuur 9. 
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Figuur 9: Isotopenratio’s in peilbuis 35 (bron) en peilbuis 48 (pluim). 

Een stijgende isotopenratio (de verhouding 
13

C:
12

C, ook wel “δ
13

C-ratio” genoemd) 

duidt op microbiële omzetting van de verbinding. Dit is in de bronzone te zien voor 

CIS, de isotopenratio stijgt van -16 ‰ naar 6 ‰. Vervolgens neemt de isotopenratio 

even af, gevolgd door een stijging. Theoretisch gezien kan dit doordat CIS vanuit TRI 

wordt gevormd, maar dat is op de locatie niet waarschijnlijk, want er is geen TRI 

aangetroffen bij de concentratiemetingen. Een andere verklaring is dat “vers” CIS in de 

peilbuis is ingestroomd, wat vanaf dag 500 weer wordt omgezet.  

 

VC laat ook een stijgende waarde zien tot aan dag 400, wat duidt op biologische 

afbraak van VC. Daarna geeft de dalende waarde aan dat er meer CIS naar VC wordt 

omgezet dan de afbraak van VC zelf. Bij het laatste meetpunt op t= 630 gaat het echter 

om lage VC concentraties (< 10 µg/l). 

 

Voor een aantal omzettingsprocessen zijn literatuurgegevens bekend over de maximale 

fractionering als gevolg van omzetting, of is deze voor de locatie in het lab bepaald met 

behulp van afbraakexperimenten. Met deze gegevens en de isotopen analyses aan 

veldmonsters kan een range van de mate van afbraak worden berekend. Hiervoor is het 

wel van belang dat het uitgangsmateriaal nog op de locatie aanwezig is (de 

oorspronkelijke isotopen waarde). Dat is op deze locatie niet het geval, waardoor de 

berekening van de mate van afbraak zijn waarde verliest en teveel onnauwkeurigheden 

bevat.  
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In de pluim is er een stijging te zien gedurende de start van de infiltratie, maar 

vervolgens blijft de isotopenratio nagenoeg constant. Biologische afbraak van CIS of 

VC kan met deze resultaten niet worden aangetoond voor het diepere grondwater in de 

pluim. 

4.6 Moleculaire monitoring  

Moleculaire analyses zijn uitgevoerd om specifiek naar de aanwezigheid van een 

bepaalde bacteriegroep te kijken en de kwantificering hiervan. Voor de afbraak van 

PER geldt dat er meerdere bacteriën zijn die PER gedeeltelijk om kunnen zetten in lager 

gechloreerde verbindingen, o.a. Dehalobacter spp., Desulfitobacterium spp., 

Desulfuromonas spp. Sulfurospirrilum spp., en Dehalococcoides spp. Dehalococcoides 

spp. is echter de enige bekende bacteriegroep die PER volledig kan dechloreren tot het 

onschadelijke etheen. Vandaar dat is geanalyseerd op de aantallen Dehalococcoides spp 

op de locatie. De analyseresultaten van deze kwantitatieve bepaling wordt weergegeven 

als aantal genkopieën/ml en staan weergegeven in bijlage F en figuur 10. 
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Figuur 10: Aantallen Dehalococcoides spp. in peilbuis 35 (bron) en peilbuis 48 (pluim). 

Dehalococcoides spp. wordt vanaf dag 200 in toenemende hoeveelheden aangetroffen 

in de bron tot aan dag 400/500, tot een max. hoeveelheid van 10
6
 genkopieën/ml. Deze 

hoeveelheden Dehalococcoides spp. zijn aanwezig als er een goede dechlorering 

optreedt. Uit de literatuur en onze eigen ervaring blijkt dat bij een hoeveelheid van 

minimaal 1000 genkopieën/ml er dechlorering zal optreden. Na dag 500 neemt het 

aantal bacteriën af, wat erop wijst dat de dechlorering afneemt. Uit de 

concentratiemetingen (fig. 6) blijkt dat er vanaf dag 400 geen CKWs meer in het 

grondwater in deze peilbuis aanwezig zijn, waardoor een groot gedeelte van de bacterie 

populatie afsterft en hun aantal zal afnemen.  

 

Dehalococcoides spp. wordt in de pluim in afnemende concentraties aangetroffen. 

Vanaf het begin zijn er nog lage aantallen aangetoond, maar naarmate de stimulering 

van de bronzone verbetert, verslechtert de conditie voor dechlorering in de pluim. De 

dechlorering neemt af, wat ook zichtbaar is doordat het aantal bacteriën na 500 dagen 

beneden de detectielimiet van 25 tot 50 is. Dit wijst erop dat de eventuele afbraak van 

CKW’s in de pluim vrijwel niet verloopt in de huidige situatie. Het feit dat de bacteriën 

er wel zijn aangetroffen, betekent dat er wel stimulering mogelijk is van dechlorering, 

maar dat op dit moment de condities in het diepere grondwater niet gunstig genoeg zijn. 
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In het ondiepe grondwater van peilbuis 48 is toename tot een hoeveelheid > 10
3
 

genkopieën/ml aangetoond. 
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5 Samenhang tussen de verschillende resultaten 

In dit project zijn meerdere specifieke analyses uitgevoerd met als doel het bepalen van 

het natuurlijke afbraakpotentieel in de uitgangssituatie en het aantonen van de 

mogelijkheden en effectiviteit van stimulering van de afbraak met deze meetmethoden. 

De specifieke analyses zijn waterstofanalyses, componentspecifieke isotopen analyses 

en moleculaire analyses. 

 

Waterstof 

De waterstofanalyses worden in het veld ter plekke uitgevoerd en laten zien op welk 

gedeelte van de locatie de condities op dat moment gunstig zijn voor dechlorering. 

Waterstof is de verbinding die direct gebruikt wordt voor de dechloreringsreacties, 

zodat deze analyse aangeeft of de dechlorering kan verlopen en daardoor veel 

specifieker is dan DOC of vetzuuranalyses. Deze laatste 2 analyses geven niet aan of de 

verbindingen (DOC of vetzuren) ook daadwerkelijk geschikt zijn als elektronendonor. 

Deze verbindingen moeten eerst verder omgezet worden om elektronen te doneren voor 

de dechloreringsreacties. Nagaan of de condities gunstig zijn voor dechlorering is 

vooral van belang om te bepalen of Natuurlijke Afbraak (NA) op een locatie optreedt.  

 

Voor deze locatie speelde het aantonen van NA niet, omdat er bij de veldkarakterisatie 

al voor een gestimuleerde afbraak is gekozen. Wel is met de waterstofanalyses 

aangetoond dat het van nature aanwezig DOC in de pluim niet voldoende is om de 

dechloreringsreacties op gang te houden, ondanks de DOC waarde van 20 mg/l. Na het 

opstarten van de infiltratie daalde de waterstofconcentraties in de pluim onder 1 nM, 

met als gevolg een stagnerende dechlorering (langzaam dalende concentraties CKWs). 

De tijdelijk hogere waterstofconcentratie van meer dan 1 nM is waarschijnlijk het 

gevolg geweest van de aanleg van het infiltratiesysteem en de bijbehorende veranderde 

chemische evenwichten in de bodem. 

 

Op deze locatie is te zien dat een hoge waterstofconcentratie in de peilbuizen correleert 

met een hoge dechloreringsgraad. Op de plaatsen waar de waterstof concentratie laag is, 

is dit gekoppeld aan een minder sterke afname van de concentraties aan CKWs en een 

lage dechloreringsgraad. Optimalisatie van de dechloreringsreacties op de locatie zal 

zich nu moeten richten op het toevoegen van elektronendonor in het pluimgebied om op 

deze manier de dechlorering in de pluim te stimuleren. 

 

Componentspecifieke stabiele isotopen analyses 

Componentspecifieke stabiele isotopen analyses tonen aan of er afbraak van de 

verontreinigingen heeft plaatsgevonden. Voor Natuurlijke Afbraak scenario’s is dit ook 

een bevestiging dat er afbraakpotentieel op de locatie aanwezig is. Voor gestimuleerde 

afbraak is het de bevestiging dat daadwerkelijk afbraak optreedt en de 

concentratiedaling niet het gevolg is van diffusie en verspreiding e.d., waardoor de 

concentraties wel dalen, maar geen werkelijke verwijdering/omzetting optreedt.  

Dit is vooral van belang in het pluimgebied waar de concentraties over het algemeen 

lager zijn dan in de bron en diffusie processen een grotere invloed hebben op de 

concentratie van de verontreinigingen dan in de bron. 

 

Op de locatie Royaardsplein laten de isotopen analyses in de bron zien dat fractionering 

van CIS optreedt. Hierdoor kan worden geconcludeerd dat de afname in concentraties 

CIS daadwerkelijk het gevolg is van afbraak en niet vanwege diffusie etc. Dit geeft aan 
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dat omzetting op de locatie heeft plaats gevonden. Dit correleert met de stijgende 

dechloreringsgraad in de bron. 

Ook in de pluim treedt afname van de CIS concentratie op, maar geven de isotopen 

analyses ook aan dat er nog “vers” CIS instroomt en de afnemende concentraties niet 

het gevolg zijn van afbraak. Dit is niet uit een van de andere uitgevoerde analyse op te 

maken. 

Ook de fluctuerende VC concentraties zijn niet veroorzaakt door biologische omzetting.  

 

Moleculaire analyses 

Op deze locatie is gedurende het eerste half jaar vanuit Unit 1 een mengsel van 

elektronendonor en de in de unit gegroeide  Dehalococcoides spp. zodat hier tevens is 

aan te tonen of en hoe de bacteriën zich over de locatie verspreiden. 

De moleculaire analyses laten inderdaad zien dat een toename van het aantal 

dechlorerende bacteriën te zien is op de plaatsen waar fractionering van CIS en een 

verhoogde waterstof concentratie aanwezig is. Daarnaast geven deze analyses aan dat 

door het starten van de infiltratie het aantal bacteriën in de pluimzone is afgenomen.  

Om in de pluim de dechlorering te stimuleren is toevoeging van elektronendonor nodig, 

want de waterstofmetingen geven aan dat er te weinig waterstof is. Mocht de 

toevoeging van elektronendonor geen stimulatie van de dechlorering geven, dan kunnen 

moleculaire analyses vervolgens aangeven of de toevoeging van bacteriën nodig is. 
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6 Conclusie 

Hieronder worden puntsgewijs de conclusies voor de optredende processen in de bron 

en pluim genoemd. Vervolgens wordt ingegaan op de beantwoording van de 

kennisvragen, zoals deze in de inleiding zijn benoemd.  

 

Processen in de bronzone: 

• De waterstofmetingen in de bronzone geven aan dat de condities gunstig zijn en 
daar treedt ook dechlorering op. 

• De isotopen analyses tonen aan dat er omzetting van CIS naar VC heeft 
plaatsgevonden in de bronzone, omdat fractionering van CIS optreedt. Hierdoor 
kan worden geconcludeerd dat de afname in de CIS concentraties daadwerkelijk het 
gevolg is van afbraak en niet vanwege diffusie etc. Dit geeft aan dat deze omzetting 
op de locatie heeft plaats gevonden, maar nog niet of die ook daadwerkelijk tijdens 
de stimulering met elektronendonor heeft plaatsgevonden of al eerder. 

• Aantonen dat er op dit moment afbraak plaatsvindt, kan door het meten van CKW 
afbrekende bacteriën. Deze zullen in toenemende mate aanwezig zijn als ze ook 
daadwerkelijk actief zijn en CKWs afbreken. Met behulp van moleculaire analyses 
is aangetoond dat een toename van het aantal dechlorerende bacteriën te zien is op 
de plaatsen waar fractionering van CIS en een verhoogde waterstof concentratie 
aanwezig is.  

• Samenvattend kan worden gezegd dat de waterstofmetingen aantonen dat de 
condities gunstig zijn voor dechloreringsreacties, de isotopen analyses laten 
daadwerkelijk zien dat er (ooit) afbraak van CIS heeft plaatsgevonden op de locatie 
en de moleculaire analyses tonen aan dat er nu actief CKW afbrekende bacteriën op 
de locatie aanwezig zijn. 

 

Processen in de pluim: 

• In het diepere grondwater in de pluim (> 9 m –mv.) zijn de waterstofcondities 
langzaam aan het veranderen, maar nog niet zo gunstig als in de bron zone. Dit gaat 
gepaard met niet tot langzaam dalende concentraties CKWs en lage 
waterstofconcentraties, die ongunstig zijn voor dechloreringsreacties. Daarnaast is 
er geen isotopenfractionering aangetoond en zijn slechts lage aantallen 
Dehalococcoides spp. aanwezig. In het freatisch grondwater is wel een positieve 
beïnvloeding van de gestimuleerde afbraak aangetoond. Door de aanwezigheid van 
een scheidende laag op circa 8 m -mv. en een filterstelling van het infiltratiescherm 
tot op deze scheidende laag heeft de geïnfiltreerde elektronendonor het diepere 
grondwater hier niet kunnen bereiken.  

 

Beantwoording van de kennisvragen: 

1.  Hoe kunnen specifieke meetmethoden (waterstofmetingen, stabiele isotopen, 

moleculaire analyses) ondersteunen bij de juiste processturing ten behoeve van een 

zo effectief mogelijke afbraak van CKWs?  

• Waterstofanalyses geven aan dat er in de pluim te weinig elektronendonor is 
omdat er van nature onvoldoende aanwezig is en het toegevoegde infiltraat de 
pluim onvoldoende bereikt. Hierdoor treedt er geen dechlorering op in de 
pluim. Aanpassing van de infiltratie kan zorgen voor volledige dechlorering op 
de locatie. DOC analyses zijn hier niet specifiek genoeg voor, omdat het DOC 
gehalte niet aangeeft of het aanwezige DOC als elektronendonor kan dienen.  

Processturing: infiltratie elektronendonor in diepere pluim nodig door 

aanpassing van de filterstelling van het infiltratiescherm. 
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• Door meerdere grondwateronttrekkingen in de omgeving van de pilot is het erg 
moeilijk om afbraak aan te tonen op basis van alleen concentratiemetingen. 
Isotopenanalyses in de bron en pluim geven aan dat de concentratie afname het 
gevolg is van afbraak en niet van verdunning t.g.v. variërende 
grondwaterstromingen of verdringing als gevolg van de infiltratie. 

Processturing: Afbraak in bron treedt op, geen aanpassing van het infiltratie 

systeem / regime in de bron nodig. 

• De moleculaire analyses geven aan dat er in de pluim wel bacteriën aanwezig 
zijn geweest en in combinatie met de waterstofanalyses is te concluderen dat 
het aanleggen van de juiste condities (bv infiltratie elektronendonor) voor 
verdere dechlorering zal zorgen. Als er gedurende de pilot nooit bacteriën 
waren aangetroffen in de pluim was beënting van de pluim nodig geweest. Dit 
blijkt niet het geval te zijn. 

Processturing: Beënting niet nodig. 

 

2. Welk pakket van monitoringmethoden is optimaal voor ondersteuning van relatief 

goedkope, extensieve, duurzame in situ saneringsmethoden. 

Voor het evalueren van de voortgang van een in situ sanering zijn gegevens 

over de verontreiniging, de afbraakproducten en de redoxchemie nodig. Bij het 

hier beschreven project blijken de daarnaast uitgevoerde specifieke analyses 

aanvullende gegevens op te leveren, die alle drie tot dezelfde conclusie leiden 

en op deze manier de te trekken conclusies versterken.  

 

De specifieke meetmethodes worden afzonderlijk of in onderlinge combinatie 

vooral ingezet in bijzondere situaties. Bijzondere situaties zijn stagnerende 

saneringen, onduidelijke grondwaterstromingen, optreden toxische effecten 

voor bacteriën etc. Welke specifieke meetmethode of pakket van 

monitoringsmethoden het beste worden ingezet, is afhankelijk van de vraag die 

op een locatie speelt.  

 

Op deze locatie was er voldoende DOC (> 20 mg/l), maar was er onvoldoende 

dechlorering. De waterstofmetingen gaven het inzicht dat er onvoldoende 

elektronen donor was, en infiltratie met elektronendonor nodig was. Vanwege 

de variabele grondwaterstroming is het moeilijk om de concentratie analyses 

goed te interpreteren, maar gaven de isotopen analyses inzicht in het al dan niet 

optreden van afbraak. 

 

Voor de processturing van gestimuleerde natuurlijke afbraak op een verontreinigde 

locatie is algemeen gesproken inzicht nodig in een aantal parameters die kunnen 

worden bepaald met de gebruikte specifieke analyses. 

 

1.   Zijn de omgevingscondities gunstig voor dechlorering van de aanwezige 

verontreinigingen? 

Dit kan worden bepaald door het meten van de waterstofconcentraties in het veld. 

Dit geeft direct inzicht in de heersende condities (wel of niet gunstig voor 

dechlorering) en geeft aan of er voldoende elektronendonor aanwezig is.  

Bij onvoldoende waterstof is directe processturing op de locatie mogelijk door 

(extra) elektronendonor te infiltreren. De waterstofmetingen geven vervolgens 

inzicht in de hoeveelheid en locatie van de toe te voegen elektronendonor en de 

effectiviteit hiervan. 
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2.   Is de concentratie afname het gevolg van biologische afbraak? 

Het meten van de isotopen fractionering geeft aan of een concentratieverlaging het 

gevolg is van afbraak of als gevolg van verdunning, adsorptie of transport. 

Daarnaast is het hiermee ook mogelijk om bronnen van verontreiniging te 

achterhalen doordat verschillende bronnen een andere uitgangs isotopenwaarde 

kunnen hebben. 

Processturing is mogelijk doordat de saneringsduur is te voorspellen door het meten 

van fractionering in de tijd of in een stroombaan waarmee vervolgens de 

afbraaksnelheid kan worden bepaald. 

 

3.   Zijn de juiste bacteriën op de locatie aanwezig? 

Zijn de omgevingscondities gunstig voor de dechloreringsreacties, maar geven de 

stabiele isotopen analyses geen uitsluitsel of er afbraak optreedt, dan is het van 

belang om te weten of er voldoende dechloreringscapaciteit oftewel de juiste 

bacteriën aanwezig zijn. Dit kan worden bepaald met moleculaire analyses die een 

specifieke groep van bacteriën detecteert. Het aantonen van een levende populatie 

specifieke bacteriën duidt op afbraak op het moment van onderzoek, op de 

onderzoekslocatie 

Daarnaast kan bij een stagnerende afbraak van de verontreiniging worden bepaald 

of deze veroorzaakt wordt door een gebrek aan (actieve) bacteriën. Indien de 

leefomstandigheden voor deze bacteriën wel geschikt zijn kan in dat geval water 

met een geschikte bacteriepopulatie worden toegevoegd aan het grondwater; 

Nog specifieker is het detecteren van de enzymen die verantwoordelijk zijn voor de 

omzetting van gechloreerde verbindingen. 

Bij onvoldoende dechloreringscapaciteit is processturing vervolgens mogelijk door 

extra bacteriën toe te voegen aan het grondwater op de locatie. 
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 Overzicht meetresultaten biologische in-situ sanering DenHaag TRI PER isotopen analyses

Peilbuis datum temp(°C) H2 (nM) pH Eh (mV) EC O2 DOC Fe II Fe-tot Methaan Ethaan Etheen VC CA trans-DCE cis-DCE 1,1-DCA 1,1-DCE 1,2-DCA 1,1,1-TCA TCE PCE nitraat sulfaat VC 1,2-DCE Dehalococcoides Peilbuis datum
datum temp(°C) H2 (nM) pH Eh (mV) µS/cm (mg/l) (mg/l) (mg/l) (µg/l)  (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (mg/l) (mg/l) (promille) (promille)gen kopien/ml grondwater datum

1 4m 10-mei-06 10.3 6.8 -50 622 29 << << << << << << << << << << << << 1 4m 10-mei-06

7-dec-06 14.8 7.0 -58 297 0.4 24 << << << << << << << << << << << << 7-dec-06

22 5m 10-mei-06 16.2 6.8 67 585 36 << << << << << 10 << << << << 16 78 22 5m 10-mei-06

22-sep-06 20.1 6.7 49 659 0.0 38 << << << << << << << << << << 14 76 22-sep-06

7-dec-06 19.0 7.0 47 330 0.0 39 << << << << << << << << << << 7 61 7-dec-06

26-sep-07 18.6 6.8 260 990 0.0 16 << << << << << << << << << << << 27 26-sep-07

31-jan-08 14.3 6.8 38 672 0.4 57 << << << << << << << << << << << 12

26 5m 10-mei-06 13.3 1.4 7.0 -103 502 213 << << << << << 7 << << << << << 6 2.1E+03 26 5m 10-mei-06

22-sep-06 14.5 0.3 6.8 -101 427 0.0 461 << << << << << 38 << << << << 9 7 9.8E+03 22-sep-06

7-dec-06 13.4 7.4 6.9 -116 210 0.6 3.373 42 << << << << << << << << << << << 2.2E+04 7-dec-06

13-mrt-07 13.5 6.8 -145 1.790 0.1 24.681 32 << << << << << << << << << << << 1.1E+04 13-mrt-07

26-sep-07 13.6 6.7 -44 1.260 0.0 15.988 22 << << << << << << << << << << << 3.0E+01 26-sep-07

31-jan-08 13.6 6.7 -112 1.140 0.6 13.079 21 << << << << << << << << << << << << < 25

30 10m 10-mei-06 16.6 2.6 6.8 -97 638 109 << << 387 << 58 11.759 << 19 << << << << -58.0 -23.0 2.7E+03 30 10m 10-mei-06

22-sep-06 17.4 1.0 6.7 -107 666 0.0 65 << << 155 << 37 5.482 << 9 << << << << -54.8 -22.6 9.8E+03 22-sep-06

7-dec-06 16.3 0.1 6.9 -124 246 0.0 65 << << 279 << 14 2.210 << << << << << << -44.5 -16.9 2.8E+01 7-dec-06

13-mrt-07 16.1 0.8 6.8 -91 1.500 0.1 23 12.3 66 << << 178 << 7 1.088 << << << << << << -46.3 -15.3 1.4E+03 13-mrt-07

21-jun-07 17.4 0.9 6.8 -101 1.050 0.6 42 << << 282 << 7 520 << << << << << << -42.0 -4.1 3.9E+01 21-jun-07

26-sep-07 17.0 0.8 6.7 53 1.070 0.0 22 16 << << 275 << 8 1.070 << << << << << << -42.2 -16.0 3.7E+01 26-sep-07

31-jan-08 14.9 0.1 6.7 -70 920 0.1 21 108 << << 148 << 13 3.530 << << << << << << -47.9 -21.2 <<

31 19m 13-mrt-07 14.7 7.1 -127 1.730 0.1 75 << << << << << << << << << << << << 31 19m 13-mrt-07

31-jan-08 14.3 7.1 -127 1.060 0.6 111 << << 6 << << << << << << << << <<

32 10m 10-mei-06 13.8 7.2 -119 599 38 << << << << << 5 << << << << << << 32 10m 10-mei-06

22-sep-06 14.7 7.0 -114 674 0.0 << << << << << << << << << << << << << 22-sep-06

35 10m 10-mei-06 13.9 1.2 6.9 -107 617 23 8.3 7800 225 15 << 3.021 << 17 1.485 << << << << << << << 25 -23.5 -13.8 8.7E+02 35 10m 10-mei-06

22-sep-06 14.4 0.4 6.8 -109 646 0.0 22 3.3 8400 178 << 36 2.631 << 9 880 << << << << << << << 22 -25.1 -7.6 1.8E+03 22-sep-06

7-dec-06 12.5 0.1 6.8 -111 183 0.4 26 8.4 8400 151 << 47 2.202 << << 1.103 << << << << << << << 26 -23.8 -8.0 7.9E+02 7-dec-06

13-mrt-07 13.2 2.3 6.6 -84 1.970 0.1 138 11.1 2.426 161 209 787 << << 406 << << << << << << << 4 -23.1 -13.3 5.5E+05 13-mrt-07

21-jun-07 14.4 4.3 6.7 -100 1.220 0.1 8.506 437 784 102 << << 91 << << << << << << -8.5 6.2 1.4E+06 21-jun-07

26-sep-07 14.2 1.7 6.7 106 1.290 0.0 57 22.577 452 46 55 << << 98 << << << << << << << << -18.4 -9.0 1.5E+05 26-sep-07

31-jan-08 12.9 0.5 6.6 -76 1.260 0.7 21 25.041 222 12 << << << << << << << << << << 1 << -34.4 4.7E+02

35 16m 10-mei-06 14.3 2.3 6.9 -114 619 29 15.0 14000 464 << << 94 << << << << << << << << << << 21 1.1E+03 35 16m 10-mei-06

22-sep-06 14.6 0.9 6.8 -128 620 0.0 28 17.0 16000 349 << << << << << << << << << << << << 4 28 2.8E+02 22-sep-06

7-dec-06 13.3 0.1 6.9 -135 192 0.0 27 17.0 16000 288 << << 21 << << 8 << << << << << << << 34 1.1E+01 7-dec-06

13-mrt-07 13.1 0.2 6.8 -109 1.780 0.0 23 16.0 382 << << 22 << << << << << << << << << << 21 13-mrt-07

21-jun-07 14.3 0.9 6.9 -122 1.260 0.1 214 << << 18 << << << << << << << << << 21-jun-07

26-sep-07 14.0 1.0 6.7 20 940 0.1 26 192 << << 12 << << << << << << << << << << 36 1.4E+02 26-sep-07

31-jan-08 12.8 0.1 6.8 -105 1.080 0.3 24 81 << << << << << << << << << << << << << 25 <<

37 9m 22-sep-06 14.6 0.2 7.1 -132 485 0.0 46 << << << << << << << << << << << << 1.1E+03 37 9m 22-sep-06

7-dec-06 14.1 7.2 -141 154 0.3 44 << << 57 << << 41 << << << << << << 7-dec-06

13-mrt-07 14.0 7.1 -127 1.610 0.1 21 57 << << 67 << << 45 << << << << << << 13-mrt-07

21-jun-07 14.2 7.1 -144 1.090 0.0 61 << << 260 << << 220 << << << << << << -21.3 -2.1 21-jun-07

26-sep-07 14.5 7.0 111 1.090 0.0 229 << << 317 << << 91 << << << << << << -28.3 12.6 3.0E+01 26-sep-07

31-jan-08 12.4 7.0 -85 947 0.2 19 933 << 18 659 << << 20 << << << << << << -21.8 12.9 <<

37 16m 22-sep-06 14.6 0.1 6.9 -119 538 0.0 493 << << << << 5 1.011 << << << << << << -22.6 2.4E+02 37 16m 22-sep-06

7-dec-06 13.7 7.0 -135 160 0.3 387 << << 335 << << 201 << << << << << << -32.1 -18.3 7-dec-06

13-mrt-07 13.6 6.9 -117 1.750 0.1 30 12.3 343 << << 237 << << 12 << << << << << << -19.4 1.1 13-mrt-07

21-jun-07 14.2 0.2 6.9 -116 1.160 0.0 360 << << 199 << << << << << << << << << << -39.6 21-jun-07

26-sep-07 14.1 1.5 6.8 138 1.080 0.0 23 173 << << 77 << << << << << << << << << -20.5 1.5E+03 26-sep-07

31-jan-08 12.5 0.1 6.7 -95 1.060 0.2 28 77 << << << << << << << << << << << << -18.3 <<

39 5m 7-dec-06 12.6 0.1 7.0 -100 133 0.2 203 << << 29 << << 23 << << << << << << 39 5m 7-dec-06

13-mrt-07 12.7 7.0 -95 983 0.0 367 << << 114 << << 79 << << << << << << 13-mrt-07

21-jun-07 12.2 0.2 7.0 -108 725 0.0 111 << << 33 << << 28 << << << << << << 21-jun-07

26-sep-07 12.5 0.2 7.0 -64 604 0.1 29 387 << << 62 << << 20 << << << << << << << 26-sep-07

19-mei-08 32 22.449 14 << << << << 8 << << << << << << << 3 <<

39 9m 7-dec-06 12.1 0.1 7.3 -145 729 0.4 73 << << 30 << << 845 << << << << << << 39 9m 7-dec-06

13-mrt-07 12.7 7.2 -130 1.420 0.1 85 << << 53 << << 1.257 << << << << << << 4.7E+01 13-mrt-07

21-jun-07 12.4 7.3 -152 972 0.0 132 << << 217 << << 1.879 << << << << << << 2.5E+01 21-jun-07

26-sep-07 12.5 7.0 -83 1.080 0.0 24 << << 161 << << 1.334 << << << << << << -36.7 -20.9 << 26-sep-07

19-mei-08 18 162 << 28 637 << << 2.117 << << << << << << << 1.998 -30.5 -18.7 <<

41 19m 13-mrt-07 13.1 7.3 -136 1.360 0.1 26 << << << << << << << << << << << << 41 19m 13-mrt-07

31-jan-08 11.9 7.0 -80 1.020 0.5 166 << << << << << 42 << << << << << <<

43 10m 10-mei-06 13.7 7.0 -69 570 30 << << << << << << << << << << << << 43 10m 10-mei-06

22-sep-06 14.5 6.9 -97 570 0.1 << << << << << << << << << << << << << 22-sep-06

26-sep-07 14.4 6.9 132 797 0.0 10 << << << << << << << << << << << << 26-sep-07

31-jan-08 12.5 6.8 -78 790 0.3 56 << << << << << << << << << << << << 3.4E+04

46 2m 22-sep-06 11.3 6.1 -42 310 0.0 1.142 << << << << << << << << << << << << 46 2m 22-sep-06

21-jun-07 13.9 0.4 6.2 -68 366 0.2 1.701 << << << << << << << << << << << << 21-jun-07

46 5m (34) 22-sep-06 11.3 0.9 6.1 -99 447 0.0 1.663 68 << 391 << << 199 << << << << << << 2.6E+02 46 5m (34) 22-sep-06

7-dec-06 13.8 0.1 7.0 -95 143 0.5 11 3.8 3600 51 << << 12 << << 18 << << << << << << << 24 2.3E+01 7-dec-06

13-mrt-07 13.5 7.0 -100 1.060 0.2 15 4.2 108 << << 67 << << 68 << << << << << << << 32 << 13-mrt-07

21-jun-07 13.5 0.2 6.0 -105 730 0.1 249 << << 382 << << 531 << << << << << << << 21-jun-07

26-sep-07 13.6 1.9 6.6 -79 1.260 0.2 87 16.911 100 << << << << << << << << << << << << << 26-sep-07

31-jan-08 12.4 0.4 6.8 -80 789 0.2 17 18.757 108 << << << << << << << << << << << 1 8 <<

46 9m (34) 22-sep-06 11.3 0.7 6.1 -132 513 0.0 169 << << 154 << << 1.112 << << << << << << -36.4 -21.2 46 9m (34) 22-sep-06

7-dec-06 13.3 0.1 7.2 -149 153 0.4 14 5.0 4900 187 << << 313 << << 1.138 << << << << << << << 76 -29.9 -3.3 << 7-dec-06

13-mrt-07 13.4 7.2 -133 1.600 0.2 14 4.7 176 << << 310 << << 1.039 << << << << << << << 59 -32.2 -17.2 << 13-mrt-07

21-jun-07 13.7 0.1 7.2 -142 1.170 0.1 198 << << 303 << << 977 << << << << << << << -16.1 21-jun-07

26-sep-07 13.3 0.2 7.0 -114 1.190 0.1 16 122 << << 363 << << 906 << << << << << << << 62 -32.8 -18.7 << 26-sep-07

31-jan-08 12.4 0.1 7.1 -106 1.050 0.7 16 176 << << 267 << << 570 << << << << << << << 90 -32.9 -18.2

47 3m 10-mei-06 14.8 7.1 -46 346 << << << << << << << << << << << << << 47 3m 10-mei-06

22-sep-06 16.3 6.4 92 384 2.3 << << << << << << << << << << << << << 22-sep-06

48 5m 10-mei-06 11.5 3.7 7.3 -84 389 11 0.8 870 49 << << << << << << << << << << << << << 61 << 48 5m 10-mei-06

22-sep-06 15.8 1.8 7.0 -80 464 0.0 29 2.4 2400 168 << << << << << 18 << << << << << << << 67 7.4E+02 22-sep-06

7-dec-06 13.9 10.2 6.7 -160 177 0.4 170 0.7 780 3.353 << 19 47 << << 85 << << << << << << << 2 5.7E+03 7-dec-06

13-mrt-07 12.2 6.8 -83 1.670 0.1 126 1.2 2.469 86 << << << << << << << << << << << << << 7.0E+02 13-mrt-07

21-jun-07 12.9 1.9 6.8 -140 891 0.1 2.696 39 << << << << << << << << << << << 3.9E+03 21-jun-07

26-sep-07 12.4 0.2 6.7 295 765 0.1 26 48 << << << << << << << << << << << << 1 57 1.7E+03 26-sep-07

31-jan-08 10.5 0.1 7.1 -50 486 0.0 11 77 << << << << << << << << << << << << << 63 <<

48 10m 10-mei-06 13.2 3.7 7.1 -121 506 18 5.1 5000 148 << << 828 << 8 2.778 << << << << << << << 94 -39.8 -11.5 1.4E+03 48 10m 10-mei-06

22-sep-06 13.7 1.7 7.1 -128 490 0.0 17 4.9 5600 136 << << 1.361 << 9 2.381 << << << << << << << 79 -26.7 5.3E+03 22-sep-06

7-dec-06 12.8 0.1 7.1 -169 145 0.5 19 5.2 5300 137 << << 2.091 << 9 1.549 << << << << << << << 78 -27.7 0.9 5.1E+01 7-dec-06

13-mrt-07 12.7 7.1 -120 1.560 0.0 20 5.6 164 << << 2.559 << 9 1.241 << << << << << << << 67 -28.7 0.1 << 13-mrt-07

21-jun-07 13.4 1.1 7.1 -119 1.070 0.1 159 << << 2.466 << 9 1.321 << << << << << << 1.4E+01 21-jun-07

26-sep-07 12.0 0.2 6.8 282 1.080 0.1 18 56 << << 994 << 6 1.175 << << << << << << << 93 -30.2 -8.5 << 26-sep-07

31-jan-08 9.8 0.1 7.0 -64 920 0.8 19 181 << 24 1.671 << << 572 << << << << << << << 100 -27.7 4.6 <<

51 15m 13-mrt-07 12.7 7.4 -137 1.530 0.1 14 88 << << 11 << << 142 << << << << << << 51 15m 13-mrt-07

60 10m 10-mei-06 11.5 7.1 -134 507 50 << << 400 << << 114 << << << << << << 60 10m 10-mei-06

22-sep-06 11.8 7.2 -128 445 0.0 37 << << 123 << << 133 << << << << << << 22-sep-06

7-dec-06 11.1 7.2 -141 960 0.3 33 << << 80 << << 94 << << << << << << 7-dec-06

26-sep-07 11.3 7.1 70 970 0.2 42 << << 94 << << 59 << << << << << << 26-sep-07

31-jan-08 10.6 7.0 -79 801 0.2 72 << << 119 << << 40 << << << << << <<

75 19m 13-mrt-07 12.8 7.3 -128 1.400 0.1 51 << << << << << << << << << << << << 75 19m 13-mrt-07

31-jan-08 12.2 7.1 -92 832 0.2 80 << << << << << << << << << << << <<

204 19m 13-mrt-07 13.3 6.8 -105 1.750 0.1 354 << << 27 << << 5 << << << << << << 204 19m 13-mrt-07

21-jun-07 14.4 6.8 -121 1.230 0.1 278 << << 165 << << << << << << << << << 21-jun-07

26-sep-07 13.9 6.9 18 728 0.0 10 156 << << << << << << << << << << << << 26-sep-07

31-jan-08 13.1 6.8 -69 1.110 0.3 24 215 << << 40 << << << << << << << << <<

301 10m 7-dec-06 14.4 6.9 -122 261 0.0 71 << << << << << << << << << << << << 301 10m 7-dec-06

302 9m 22-sep-06 17.1 6.6 -119 801 0.0 1.182 << 144 455 << << 977 << << << << << << 302 9m 22-sep-06

13-mrt-07 15.2 6.7 -98 1.800 0.1 56 13.231 167 260 990 << 6 1.332 << << << << << << 13-mrt-07

21-jun-07 16.5 6.7 -133 1.270 0.1 17.065 506 415 705 << << 1.106 << << << << << << 21-jun-07

26-sep-07 16.5 6.6 28 1.320 0.0 27 24.309 393 639 775 << << 314 << << << << << << 26-sep-07

31-jan-08 16.0 6.5 -89 1.230 0.8 25 22.396 267 246 5 << << << << << << << << <<

<< beneden detectielimiet <<

Detectielimieten 0.2 0.1 8 15 14 3 5 5 5 5 5 10 5 5 5 0.5 0.5 < 50 Detectielimieten:

N.B.  Incidenteel zijn voor enkele CKW's lagere detectielimieten gerealiseerd  
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C Dechloreringsgraad op de locatie 

Dechloreringsgraad (%) in de verschillende filters, waarbij CIS als 

uitgangsverontreiniging is genomen. 

 

 

Tijd (dagen) 0 135 211 307 407 504 631 735 

Peilbuis         

  22, 5-6 m 0               

  26, 5-6 m 0 0 100 100   100 100   

  30, 9-10 m 2 2 8 10 23 14 3   

  31, 19 m             50   

  32, 9-10 m 0               

  35, 9-10 m 38 43 40 65 96 97 100   

  35, 16-17 m 50   40 50 50 50     

  37, 9-10 m     34 35 32 50 52   

  37, 16-17 m   0 36 48 50 50     

  39, 5-6 m     33 35 32 50   85 

  39, 9-10 m     3 3 8 50   18 

  41, 19 m             0   

  43, 9-10 m                 

  46, 2-3 m                 

  46, 5-6 m   51 25 30 26 100 100   

  46, 9-10 m   9 15 16 16 50 21   

  47, 2-3 m                 

  48, 5-6 m   0 46 100 100       

  48, 9-10 m 16 24 34 38 37 28 42   

  51, 15 m       5         

  60, 9-10 m 42 29 28     50 41   

  75, 19 m                 

204, 19 m       45     50   

301, 19 m                 

302, 19 m   39   51 69 87 100   

 



Bijlage 0 | 1/1 
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D Waterstofconcentraties op de locatie 

Waterstofconcentraties (nM) in een aantal peilbuizen. 

 

Tijd (dagen) 0 135 211 307 407 504 631 735 

Peilbuis         

  22, 5-6 m         

  26, 5-6 m 1,4 0,3 7,4      

  30, 9-10 m 2,6 1,0 0,1 0,8 0,9 0,8 0,1  

  31, 19 m         

  32, 9-10 m         

  35, 9-10 m 1,2 0,4 0,1 2,3 4,3 1,7 0,5  

  35, 16-17 m 2,3 0,9 0,1 0,2 0,9 1,0 0,1  

  37, 9-10 m  0,2       

  37, 16-17 m  0,1   0,2 1,5 0,1  

  39, 5-6 m   0,1  0,2 0,2   

  39, 9-10 m   0,1      

  41, 19 m         

  43, 9-10 m         

  46, 2-3 m     0,4    

  46, 5-6 m  0,9 0,1  0,2 1,9 0,4  

  46, 9-10 m  0,7 0,1  0,1 0,2 0,1  

  47, 2-3 m         

  48, 5-6 m 3,7 1,8 10,2  1,9 0,2 0,1  

  48, 9-10 m 3,7 1,7 0,1  1,1 0,2 0,1  

  51, 15 m         

  60, 9-10 m         

  75, 19 m         

204, 19 m         

301, 19 m         

302, 19 m         

 

 



Bijlage E | 1/1 
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E Componentspecifieke stabiele isotopen ratio’s op de 
locatie 

Componentspecifieke stabiele isotopen ratio’s (‰) in een aantal peilbuizen. 

 

Tijd (dagen) 0 135 211 307 407 504 631 735 

         

Peilbuis CIS isotopen ratio’s 

  30, 9-10 m -23,0 -22,6 -16,9 -15,3 -4,1 -16,0 -21,2 -23,0 

  35, 9-10 m -13,8 -7,6 -8,0 -13,3 6,2 -9,0  -13,8 

  37, 9-10 m     -2,1 12,6 12,9  

  37, 16-17 m  -22,6 -18,3 1,1 -39,6    

  39, 9-10 m      -20,9   

  46, 9-10 m  -21,2 -3,3 -17,2 -16,1 -18,7 -18,2  

  48, 9-10 m -11,5 << 0,9  0,1 -8,5 4,6 -11,5 

 VC isotopen ratio’s 

  30, 9-10 m -58,0 -54,8 -44,5 -46,3 -42,0 -42,2 -47,9 -58,0 

  35, 9-10 m -23,5 -25,1 -23,8 -23,1 -8,5 -18,4 -34,4 -23,5 

  37, 9-10 m     -21,3 -28,3 -21,8  

  37, 16-17 m  << -32,1 -19,4 << -20,5 -18,3  

  39, 9-10 m      -36,7   

  46, 9-10 m  -36,4 -29,9 -32,2 << -32,8 -32,9  

  48, 9-10 m -39,8 -26,7 -27,7  -28,7 -30,2 -27,7 -39,8 

 

 



Bijlage F | 1/1 
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F Aantallen Dehalococcoides ethenogenes spp. 

Dehalococcoides ethenogens spp. (genkopiën/ml) in een aantal peilbuizen. 

 

Tijd (dagen) 0 135 211 307 407 504 631 

Peilbuis        

  22, 5-6 m        

  26, 5-6 m 2,1E+03 9,8E+03 2,2E+04 1,1E+04   3,0E+01 0,0E+00 

  30, 9-10 m 2,7E+03 9,8E+03 2,8E+01 1,4E+03 3,9E+01 3,7E+01 0,0E+00 

  31, 19 m               

  32, 9-10 m               

  35, 9-10 m 8,7E+02 1,8E+03 7,9E+02 5,5E+05 1,4E+06 1,5E+05 4,7E+02 

  35, 16-17 m 1,1E+03 2,8E+02 1,1E+01     1,4E+02 0,0E+00 

  37, 9-10 m   1,1E+03       3,0E+01 0,0E+00 

  37, 16-17 m   2,4E+02       1,5E+03 0,0E+00 

  39, 5-6 m     0,0E+00     0,0E+00   

  39, 9-10 m     0,0E+00 4,7E+01 2,5E+01 0,0E+00   

  41, 19 m               

  43, 9-10 m           0,0E+00 3,4E+04 

  46, 2-3 m               

  46, 5-6 m   2,6E+02 2,3E+01       0,0E+00 

  46, 9-10 m   0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 6,1E+00 0,0E+00   

  47, 2-3 m               

  48, 5-6 m 0,0E+00 7,4E+02 5,7E+03 7,0E+02 3,9E+03 1,7E+03 0,0E+00 

  48, 9-10 m 1,4E+03 5,3E+03 5,1E+01 7,2E+00 1,4E+01 1,0E+00 1,0E+00 

  51, 15 m        

  60, 9-10 m        

  75, 19 m        

204, 19 m        

301, 19 m        

302, 19 m        

 

 

 


