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1. INLEIDING 

 
1.1. Opdrachtverlening 

 
In opdracht van de heer R. Tjassens van de gemeente Den Haag 
(opdrachtbevestiging d.d. 12 april 2007, ordernummer 257069) is, conform de 
offerte 2007.3010/4723 d.d. 6 april 2007, een saneringsplan opgesteld voor de 
locatie Boreelstraat/Frederik Hendriklaan te Den Haag (locatiecode 5710025). 
 

1.2. Achtergrondinformatie 

 

Uit bodemonderzoek is gebleken dat zich op de locatie een bodemverontreiniging 
met gechloreerde ethenen bevindt bestaande uit een grote 
grondwaterverontreiniging en een kleine grondverontreiniging. De verontreiniging 
heeft zich vanaf de bronlocaties naar het zuidwesten verspreid richting het 
Afvoerkanaal. De tussenwaardecontour van de grondwaterverontreiniging is 
weergegeven in de figuur in bijlage 1. Het bevoegd gezag heeft beschikt dat het 
één geval van bodemverontreiniging betreft, waarvoor spoedige sanering 
noodzakelijk is (24 januari 2007, kenmerk ES 5710025; de beschikking is 
opgenomen in bijlage 2). Een saneringsplan dient voorgelegd te worden voor 31 
juli 2008 en de sanering dient uiterlijk 31 januari 2009 aan te vangen. 
 

1.3. Doelstelling van het project 

 
Dit plan beschrijft de sanering van de verontreiniging gebaseerd op het TCE-
concept. Met deze techniek wordt de verontreiniging vergaand verwijderd. De 
resterende verontreiniging voldoet aan de criteria voor trede drie op de 
saneringsladder: er wordt binnen 30 jaar een stabiele eindsituatie bereikt. 
Dit plan omvat zowel de actieve fase waarin het bovengrondse TCE-systeem op de 
locatie aanwezig is, als de passieve fase. Deze passieve fase omvat de periode 
waarin de verontreiniging snel afgebroken wordt, maar ook de monitoring van de 
daaropvolgende periode, waarin wordt nagegaan in hoeverre de stabiele 
eindsituatie bereikt is. 
 

1.4. Leeswijzer 

 
In hoofdstuk 2 wordt de locatie in detail beschreven. Hierbij wordt ingegaan op de 
aard en verspreiding van de verontreiniging, het bodemgebruik, geologische en 
geohydrologische aspecten van de bodem. In hoofdstuk 3 wordt de 
saneringsdoelstelling vastgesteld en wordt een afweging van de saneringstechniek 
gegeven. De uitkomsten van aanvullend historisch en bodemtechnisch onderzoek 
worden in hoofdstuk 4 behandeld. Het ontwerp van de sanering wordt gegeven in 
hoofdstuk 5. Hierin wordt aangegeven welke ontwerpvariant is gekozen en op 
welke manier dit op de locatie wordt gerealiseerd. Aspecten met betrekking tot de 
uitvoering van het plan worden besproken in hoofdstuk 6. Het plan wordt 
samengevat in hoofdstuk 7. 
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2. LOCATIEBESCHRIJVING 

 

2.1. Uitgevoerd onderzoek 

 
De verontreinigingssituatie is onderzocht in een drietal onderzoeken: 

� Nader Bodemonderzoek CKW-verontreiniging aan de Boreelstraat 15 e.o. 
te Den Haag. Tebodin, 5 november 2002. Documentnummer 3412001; 

� Saneringsonderzoek Boreelstraat 15 e.o. te Den Haag, Locatiecode 
5710025. Royal Haskoning 1 april 2004. Projectnummer 9p5153; 

� Historisch en Veldonderzoek Fredrik Hendriklaan, Locatiecode 5710025. 
Royal Haskoning, 12 juli 2006. Projectnummer 9R9820. 

 
2.2. Bronlocaties 

 
De verontreiniging wordt verondersteld afkomstig te zijn van de chemische 
wasserijen aan de Boreelstraat 15 en de Frederik Hendriklaan 254. De wasserij aan 
de Boreelstraat 15 is in 1980 opgeheven, de verontreiniging afkomstig van deze 
locatie is daarom historisch. De wasserij aan de Frederik Hendriklaan 254 is nog in 
bedrijf. Er is geen informatie beschikbaar over de datum van het ontstaan van de 
verontreiniging. 
 

2.3. Ligging van de locatie 

 
De locatie Boreelstraat/Frederik Hendriklaan bevindt zich in het Statenkwartier in 
het stadsdeel Scheveningen in Den Haag. De regionale ligging is weergegeven in 
figuur 1.  
 

 
Figuur 1: Regionale ligging plangebied 
 

 
Bioclear b.v. 
Projectcode 2007.3010 September 2007 



LOCATIEBESCHRIJVING      3

De lokale ligging van de locatie is aangegeven in bijlage 1. Betrokken kadastrale 
percelen zijn vermeld in de beschikking van het bevoegd gezag (bijlage 2). Deze 
percelen zijn gelegen aan  de Frederik Hendriklaan, Boreelstraat, Van 
Slingelandtstraat, Van Beverningkstraat, Van Boetzelaerlaan, Jacob 
Cabelliaustraat, Van Lumeystraat en de Kranenburgweg. 
 

2.4. Aard van de locatie 

 
De locatie bevindt zich in stedelijk gebied. Het betreft een woonwijk van 
aaneengesloten woonhuizen met tuinen aan de achterzijde. De woonhuizen sluiten 
de tuinen vrijwel geheel in. In de meeste gevallen staat de gevel direct aan de 
stoep, alleen in de Van Beverninckstraat ten noorden van de Boreelstraat hebben 
de huizen een kleine voortuin. Onderzoek in het gemeentelijk bouwarchief  geeft 
aan dat alle panden op de locatie zijn gefundeerd op staal en dat soms een kelder 
aanwezig is tot circa 3 m-mv. Nabij de straathoeken bevindt zich doorgaans een 
(bemuurde) doorgang naar de achtertuin van het hoekpand. De Frederik 
Hendriklaan is een winkelstraat. In de middenberm van de Van Boetzelaerlaan 
bevindt zich een trambaan en een brede groenstrook. Het afvoerkanaal heeft vrij 
steile oevers. Het waterpeil in het kanaal hangt samen met het grondwaterpeil en 
bevindt zich circa 4 meter beneden straatniveau. 
 

2.5. Verontreinigingssituatie 

 
De verontreiniging bestaat (oorspronkelijk) uit tetrachlooretheen (PER) dat als 
oplosmiddel in de chemische wasserijen is gebruikt. Als gevolg van biologische 
omzettingen is een deel van de PER omgezet in trichlooretheen (TRI) en 
dichlooretheen (hoofdzakelijk CIS). Er is geen vinylchloride (VC) aangetroffen. 
 

2.5.1. Grondverontreiniging 

Onder de achterplaats van Frederik Hendriklaan 254 bevindt zich 
grondverontreiniging van PER in concentraties boven de interventiewaarde. Deze 
verontreiniging bevindt zich op circa 1,5 m-mv tot de grondwaterspiegel op 4 m-
mv. Het gaat om een verontreiniging met een geschat volume van 30 m3 en een 
oppervlak van 12 m2. Omdat het volume grond groter is dan 25 m3 betreft het een 
ernstig geval van bodemverontreiniging. Op de plaats van de verontreiniging 
bevindt zich een grote (monumentale) boom. 
 

2.5.2. Grondwaterverontreiniging 

De streefwaardecontour voor grondwaterverontreiniging met PER, TRI en CIS 
omvat een bodemvolume van circa 550.000 m3 verspreid over een oppervlak van 
naar schatting 50.000 m2. De interventiewaardecontour omvat circa 71.000 m3 
verspreid over een oppervlakte van circa 15.000 m2. Uit het eerder uitgevoerde 
onderzoek is een tussenwaardecontour geconstrueerd. Deze contour omvat een 
bodemvolume van circa 110.000 m3 verspreid over een oppervlakte van 27.000 
m2. Een kaart met de ligging van de T-contour is opgenomen in bijlage 1. 
 
De verontreiniging heeft zich verspreid in een vrij smalle pluim vanaf de 
bronlocaties naar het zuidwesten richting Afvoerkanaal. In de diepte bevindt de 
grootste vracht (I- en 10*I-contouren) zich in het gebied van circa 6 tot 10 m-mv. 
De streefwaardecontour strekt zich op diverse plekken uit tot circa 20 m-mv. 
Lokaal komen min of meer geïsoleerde interventiewaardeoverschrijdingen voor. De 
verspreiding in zuidelijke richting langs de as van de Van Beverninckstraat is 
opmerkelijk; een verklaring hiervoor wordt in het uitgevoerde onderzoek niet 
gegeven. 
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2.6. Opbouw van de ondergrond 

 
De ondergrond op de locatie bestaat tot circa 20 m-mv uit zand. Daaronder 
bevindt zich het Hollandveen. De zandlaag bevat op een diepte van 11-12 m-mv 
enige (zeer) dunne en vermoedelijk onderbroken veen- en leemlaagjes, die een 
slechter doorlatende laag vormen (‘waterremmende laag’). Aan de noordwestkant 
van de locatie zijn ook ondieper enkele dunne veenlagen aangetroffen. Deze 
veenlagen bevinden zich buiten de verontreinigingscontouren. 
 

2.7. Geohydrologie 

 
Het grondwater bevindt zich doorgaans op circa 4 m-mv. In de omgeving bevinden 
zich vier monitoringspunten van het gemeentelijk grondwatermeetnet. De locaties 
van deze peilbuizen zijn weergegeven in figuur 2. Het verloop van de 
grondwaterstanden in deze peilbuizen over de afgelopen zeven jaar is opgenomen 
in figuur 3. De gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand in deze peilbuizen is 
weergegeven in tabel 1. De gebruikte gegevens zijn ontleend aan het Digitaal 
Grondwaterloket van de gemeente Den Haag 
(http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=38319). 
 

 

 
Figuur 2: Nummering en locaties van de peilbuizen van het gemeentelijk  
grondwatermeetnet in de nabijheid van de projectlocatie met indicatieve ligging 
van de verontreinigingspluim (donkerblauw). 
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Figuur 3: Verloop van de grondwaterstand in de peilbuizen van het gemeentelijk 
grondwatermeetnet. 
 
 
Tabel 1: Gemiddeld hoogste (ghg) en laagste (glg) grondwaterstand voor de 
peilbuizen van het gemeentelijk grondwatermeetnet over de periode 1-1-2000 t/m 
31-12-2006. 
 
Peilbuis ghg glg 

 tov NAP tov NAP 

   
CP0014 1,55 1,14 
CP0284 0,69 0,45 
CP0290 0,52 0,24 
CP0291 0,99 0,49 

 
De grondwaterstromingsrichting is vastgesteld op zuidwestelijk, richting 
Afvoerkanaal. Dit komt overeen met de verspreidingsrichting van de 
verontreiniging. De doorlatendheid van de bodem is met de formule van Ernst 
bepaald aan de hand van korrelgrootteverdelingen berekend op 15,3-23,5 m/dag 
(Tebodin 2002). Toepassing van de formule van Seelheim op dezelfde zandfracties 
levert doorlatendheden op van 5 tot 20 meter per dag. Slug tests uitgevoerd door 
Bioclear (2 mei 2007) leverden geen aanvullende informatie op: rising head tests 
waren niet uitvoerbaar vanwege een te hoge doorlatendheid, resultaten van falling 
head tests suggereren dat het filter van de peilbuis de uitkomsten sterk 
beïnvloedde. 
 
Op basis van het verhang en de gemiddelde doorlatendheid berekend met de 
formule van Ernst is de grondwaterstromingssnelheid berekend op 29,2 meter per 
jaar. 

 

 
Bioclear b.v. 
Projectcode 2007.3010 September 2007 



LOCATIEBESCHRIJVING      6

2.8. Samenstelling van het grondwater 

 
Tijdens eerder uitgevoerd onderzoek zijn in het grondwater hoge concentraties 
sulfaat (100-140 mg/l) en chloride (61-120 mg/l) gemeten. Daarnaast is lokaal 
nitraat aangetroffen tot 5,8 mg/l en is zuurstof gemeten tot 1,8 mg/l. Aanvullende 
metingen door Bioclear (2 mei 2007) bevestigen het voorkomen van zuurstof in 
het grondwater in concentraties tot 3 mg/l. De bemonsterde peilbuizen en 
gemeten concentraties zijn weergegeven in tabel 2. Hierin zijn ook de waarden van 
de overige gemeten parameters opgenomen. 
 
Tabel 2: Meetresultaten bemonstering van 2 mei 2007. 
 
peilbuis  103 404-1 602 502-2 

      
filterstelling m-mv 5,0-6,0 4,0-5,0 8,0-9,0 13-14 
      
grondwaterniveau m-mv 3,85 3,87 4,67 3,98 
pH  7,6 7,2 7,5 7,4 
temperatuur ºC 13,2 14,9 15,1 15,6 
zuurstofconcentratie mg/l 3,0 1,1 1,0 0,2 
geleidbaarheid �S/m 550 690 930 1060 
 
 

2.9. Natuurlijke afbraak 

 
In het grondwater is zowel TRI als CIS vastgesteld. Dit geeft aan dat gedeeltelijke 
afbraak van PER is opgetreden en mogelijk nog steeds optreedt. De afwezigheid 
van VC, etheen en ethaan in het grondwater geeft aan dat volledige afbraak niet 
of tenminste niet noemenswaardig optreedt: de afbraak stagneert bij CIS. 
 
De aanwezigheid van met name sulfaat, maar ook van zuurstof en (lokaal nitraat) 
belemmert een volledige afbraak van de verontreiniging. 
 
Het voorkomen van het organisme Dehalococcoides ethenogenes dat PER volledig 
kan omzetten in onschadelijke verbindingen is op de locatie onderzocht. Er zijn drie 
monsters verzameld op de locatie en geanalyseerd op de aanwezigheid van dit 
organisme. In twee gevallen zijn geen aantallen aangetroffen boven de 
detectiegrens. In peilbuis 502 is het organisme in licht verhoogde aantallen 
gemeten. De gevonden aantallen zijn opgenomen in tabel 3. 
 
Tabel 3: Aangetroffen aantallen Dehalococcoides ethenogenes 
 
Peilbuis Filterstelling som VOCl aantallen D.e. 

 m-mv μg/l per ml 
103 5,0-6,0 16 < 1,3 * 102 
502 13-14 5,8 5,1 * 104 
602 8,0-9,0 470 < 1,3 * 102 

 
Samengevat zijn de omstandigheden voor volledige afbraak van de verontreiniging 
ongunstig en treedt dit hooguit lokaal in beperkte mate op. Voor het overige treedt 
enige onvolledige afbraak van PER op die stagneert bij CIS.

 
Bioclear b.v. 
Projectcode 2007.3010 September 2007 



AFWEGING VAN DE TECHNIEK EN SANERINGSDOELSTELLING      7

 
3. AFWEGING VAN DE TECHNIEK EN SANERINGSDOELSTELLING 

 
3.1. Afweging van de techniek 

 
Door de opdrachtgever is verzocht een saneringsplan uit te werken op basis van 
het TCE-concept. Er is geen saneringsonderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat dit 
de meest geschikte saneringstechniek is. Het is daarom raadzaam deze 
overweging in kort bestek wel te maken en onderdeel te laten zijn van het 
saneringsplan. Hierbij wordt in ogenschouw genomen dat andere technieken 
mogelijk een betere oplossing bieden voor de locatie. De opdrachtgever wordt 
nauw bij deze afweging betrokken. 
 
Het betreft een (binnen-)stedelijke locatie met een relatief groot grondoppervlak. 
De bovengrond is dicht bebouwd. De openbare ruimte wordt intensief gebruikt 
voor met name verkeersdoeleinden. In de ondiepe ondergrond is een omvangrijke 
infrastructuur van kabels en leidingen aanwezig. Het aantal punten van waaruit de 
ondergrond bereikt kan worden is daarom klein. Dit houdt in dat 
saneringstechnieken gebaseerd op een dicht grid van injectie- of 
ontrekkingspunten niet toepasbaar is. Alleen technieken waarin volstaan kan 
worden met een beperkt aantal ‘toegangen’ tot de verontreiniging zijn op de 
locatie inzetbaar. Dit zijn er twee: pump&treat en het TCE-concept. Het TCE-
concept heeft als voordeel ten opzichte van pump&treat dat de aanwezigheid van 
een bovengrondse installatie relatief kort is (typisch maanden in plaats van jaren). 
Daarnaast is toepassing van het TCE-concept doorgaans goedkoper dan 
pump&treat. 
 

3.1.1. Grondwatersanering met het TCE-concept 

Het TCE-concept is ontwikkeld om in goed doorlatende bodems, waar van nature 
de omstandigheden minder gunstig zijn voor natuurlijke afbraak, de volledige 
afbraak van gechloreerde oplosmiddelen in het grondwater te stimuleren. Uit de 
praktijk is gebleken dat de micro-organismen die zorg dragen voor de volledige 
afbraak van PER niet altijd in de bodem aanwezig zijn. Doorgaans is dit het gevolg 
van ongunstige redoxomstandigheden, zoals een te hoog sulfaatgehalte van het 
grondwater, door een gebrek aan natuurlijk organisch materiaal (koolstofbron), of 
beide. 
 
Het TCE-concept is gebaseerd op een combinatie van het gunstig maken van de 
omstandigheden in de ondergrond en het bovengronds stimuleren van de groei van 
het gewenste micro-organisme. Dit wordt gedaan door grondwater van de locatie 
op te pompen, door een kweekreactor te leiden, van koolstofbron te voorzien en te 
herinfiltreren. Op deze manier kan in enkele maanden tot een jaar een omvangrijk 
gebied geschikt gemaakt worden voor gestimuleerde biologische afbraak. Na het 
beëindigen van de infiltratie loopt het afbraakproces nog lange tijd door: het doel 
van de techniek is om de ondergrondse afbraakprocessen op te starten en te laten 
verlopen.  
 
Na deze start kan de bovengrondse installatie verwijderd worden en wordt het 
ondergrondse proces gemonitoord aan de hand van peilbuizen.  
Het TCE-concept is een techniek die in ruimte en tijd relatief weinig beslag legt op 
de bovengrond en is vanuit dat oogpunt een geschikte techniek voor de locatie. 
Bovendien zijn met het TCE concept lage restconcentraties haalbaar (T-waarde).  
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3.1.2. Toepasbaarheid en uitvoerbaarheid TCE-concept 

De lokale situatie komt overeen met die waarvoor het TCE-concept is ontwikkeld: 
het grondwater is weinig gereduceerd (hoog sulfaatgehalte), de doorlatendheid van 
de bodem is goed en het geschikte organisme is niet overal aangetroffen. Dit geeft 
aan dat het TCE-concept geschikt is als uitgangspunt voor de sanering. 
 
Voor toepassing van het TCE-concept moet daarnaast aan een aantal voorwaarden 
voldaan worden:  
 
- Het grondwater moet geschikt gemaakt kunnen worden voor biologische 

afbraak door gereduceerde omstandigheden te creëren. De sulfaatconcentraties 
in het grondwater zijn een belangrijke belemmering voor de vorming van 
omstandigheden die gunstig zijn voor de volledige biologische afbraak van de 
verontreiniging. Om dit te bereiken moet al het sulfaat (en nitraat) verwijderd 
worden. Dit gebeurt door de te injecteren hoeveelheid koolstofbron goed te 
dimensioneren; 
 

- De aanwezigheid van zuurstof is nadelig om dezelfde reden als de aanwezigheid 
van sulfaat, maar tevens omdat dit kan leiden tot verstopping van de 
infiltratiefilters. Bij het ontwerp moet met dit aspect voldoende rekening 
gehouden worden; 
 

- De infrastructuur van de bovengrond en de ondiepe ondergrond moet ruimte 
bieden voor het (tijdelijk) aanbrengen van de benodigde installaties. Tijdens een 
bezoek aan de locatie is vastgesteld dat er een beperkt aantal geschikte 
opstelplaatsen is. Uit de KLIC-melding blijkt dat er veel kabels en leidingen in 
het gebied aanwezig zijn. Het systeemontwerp wordt hier op aangepast; 
 

- De activiteiten mogen geen schade toebrengen aan de aanwezige 
infrastructuur. Omdat grondwater onttrokken en geïnfiltreerd wordt, zullen er 
lokaal dalingen en stijgingen van de grondwaterspiegel optreden. De dienst DSO 
stelt eisen aan de maximale zetting. De onttrekkings- en infiltratiedebieten 
worden aangepast aan deze eisen. Dit vertaalt zich uiteindelijk door in de duur 
van de actieve fase van de sanering. 

 
Er zijn geen factoren die toepassing of uitvoering van het TCE-concept 
belemmeren, maar uit bovenstaande opsomming blijkt dat bij het ontwerp met een 
aantal locatiespecifieke aspecten rekening gehouden moet worden. 
 

3.1.3. Sanering van de locatie 

Vastgesteld is dat het TCE-concept de meest geschikte techniek voor de sanering 
van de verontreiniging op de locatie Boreelstraat/Frederik Hendriklaan en dat deze 
techniek op de locatie toepasbaar is als in het ontwerp rekening gehouden wordt 
met een aantal locatiespecifieke aspecten. In dit saneringsplan wordt daarom een 
sanering uitgewerkt op basis van deze techniek. Als faalscenario wordt een 
pump&treat-variant uitgewerkt. 
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3.2. Saneringsdoelstelling 

 
3.2.1. Algemeen 

Voor de bepaling van de saneringsdoelstelling is gebruik gemaakt van “Van 
Trechter naar Zeef”, waarin de overheid richting heeft gegeven aan het 
afwegingsproces voor de saneringsdoelstelling. Hierin zijn ten aanzien van de 
mobiele verontreiniging de volgende uitgangspunten opgenomen, die van 
toepassing zijn op de locatie: 
  
� Bron en pluim worden zoveel mogelijk verwijderd, met als doel de actieve 

nazorg zoveel mogelijk te beperken; 
� Doel van de sanering is het bereiken van een stabiele eindsituatie; 
� Dit doel wordt binnen 30 jaar bereikt; 
� Er worden ijkmomenten ingebouwd om gedurende de sanering het verloop te 

kunnen volgen, indien nodig bij te sturen en om de stabiele eindsituatie vast 
te stellen.  

 
In het rapport “Afweging voor de aanpak van mobiele grondwaterverontreiniging in 
de ondergrond” is het begrip stabiele eindsituatie nader ingevuld. Een stabiele 
eindsituatie is omschreven als een situatie waarbij de eindconcentratie zich heeft 
gestabiliseerd en waarbij er zonder actieve zorgmaatregelen: 
 
� Geen verdere verspreiding van verontreiniging optreedt; 
� Geen risico’s (humaan of ecologisch) zijn; 
� Geen kwetsbare objecten worden bedreigd; 
� Geen verstoring van de stabiele eindsituatie optreedt door voorzienbare 

ontwikkelingen.  
 
Afhankelijk van de omvang van de restverontreiniging zijn er gradaties van een 
stabiele eindsituatie mogelijk, die zijn weergegeven op een saneringsladder (zie 
figuur 4). Welke trede van de saneringsladder wordt bereikt wordt op de 
ijkmomenten tijdens de sanering bepaald, waarbij ernaar wordt gestreefd trede 1 
te bereiken.  
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Figuur 4.  De saneringsladder  
 
Bij de afweging van de saneringstechnieken staat de afweging tussen het volledig 
verwijderen van de verontreiniging en het bereiken van een stabiele eindsituatie 
centraal.  
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De mogelijke saneringsvarianten dienen tegen elkaar afgewogen te worden op 
basis van kosten, positieve en negatieve effecten (kosteneffectiviteit, zoals 
verwoord in het rapport “Van trechter naar zeef”). Kosteneffectiviteit wordt 
bepaald door de mate waarin de risico’s van de verontreiniging worden 
weggenomen ten opzichte van de benodigde financiële inspanning. 
 

3.2.2. Afweging van de saneringsdoelstelling 

In het saneringsonderzoek voor de Boreelstraat (Royal Haskoning, 1 april 2004) is 
een afweging gemaakt van de haalbaarheid van saneringsdoelstellingen zoals in de 
saneringsladder onderscheiden. Een trede 1 sanering –multifunctioneel- vergt een 
dermate hoge extra investering, dat in dat onderzoek geconcludeerd is dat dit geen 
haalbare optie is. Een trede 2 sanering staat een restverontreiniging toe, maar dit 
moet beperkt zijn tot een volume van maximaal 10.000 m3 grondwater. Bij een 
trede 3 sanering vervalt de volume-eis. 
 
Indien gekozen wordt voor een trede 2 sanering, dan dient 540.000 m3 gesaneerd 
te worden tot beneden S-waarde en 10.000 m3 tot beneden T-waarde. Dit houdt 
in dat in meer dan 98% van het verspreidingsgebied de verontreiniging volledig 
(tot beneden S-waarde) verwijderd moet worden. Voor trede 3 moet naar 
schatting maximaal 110.000 m3 gesaneerd worden tot beneden tussenwaarde. 
 
De mogelijkheid om met het TCE-concept overal de streefwaarde te halen wordt 
niet uitgesloten, maar is technisch een grote uitdaging. Om dit doel te halen is een 
eerste vereiste dat het hele gebied binnen de S-contour gesaneerd wordt. 
Daarnaast moet het hele bodemvolume bereikt worden.  
 
Voorzover bekend bestaat de ondergrond in het hele gebied uit zand, maar de 
aanwezigheid van voorkeursstromingskanalen en lokale slechtdoorlatende lagen als 
leemlenzen en veenlaagjes die niet gevonden zijn in het bodemonderzoek kunnen 
er toe leiden dat de techniek niet overal even effectief is, wat leidt tot het 
achterblijven van een restverontreiniging van onbekende omvang. Er bestaat 
daarom het risico op een restverontreiniging waarvan het volume groter kan zijn 
dan 10.000 m3. De omvang van dit risico hangt samen met de omvang van het te 
saneren gebied: in een groter gebied is een grotere restverontreiniging te 
verwachten dan in een kleiner gebied. Het is op voorhand niet te garanderen dat in 
dit geval binnen de hele S-contour het totaalvolume van de restverontreiniging 
kleiner is dan 10.000 m3. 
Het te saneren volume binnen de S-contour is vele malen groter dan het gebied 
binnen de verwachte T-contour. Omdat de kosten van de sanering voornamelijk 
bepaald worden door het te behandelen volume en niet door de 
verontreinigingsconcentratie, brengt een trede 2 sanering een forse 
kostenverhoging met zich mee. Op basis van eerdere ervaringen met de techniek 
wordt ingeschat dat sanering te realiseren is voor een eenheidsprijs in de orde van 
4-8 €/m3. Een trede 3 sanering gericht op de T-contour kost circa € 440.000-
880.000. Sanering van de hele S-contour kost vermoedelijk € 1.700.000-
2.800.000. 
 
Sanering op trede 2 levert een zeer beperkte extra vrachtverwijdering op. Het gaat 
om een extra vrachtverwijdering van minder dan 3 kg PER. Alhoewel de gebruikte 
techniek weinig energie en grondstoffen gebruikt, zal het milieurendement van 
deze extra inspanning laag zijn. Hieruit volgt dat de extra kosten verbonden aan 
het halen van trede 2 niet opwegen tegen het beperkte extra milieurendement. 
Voorgesteld wordt daarom in het saneringsplan uit te gaan van een sanering op 
trede 3: een stabiele eindsituatie met een restverontreiniging groter dan 10.000 
m3.  
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3.2.3. Stabiele eindsituatie 

De voorgestelde aanpak houdt in dat het gebied binnen de tussenwaardecontour 
actief gesaneerd wordt en dat het gebied tussen tussenwaardecontour en 
streefwaardecontour niet actief behandeld wordt. Omdat het ontwerp van de 
sanering er op gericht is het gebied binnen de tussenwaardecontour zo volledig 
mogelijk te saneren, zal tevens een deel van het aangrenzende deel van het gebied 
binnen de streefwaardecontour behandeld worden. 
 
Door de sanering wordt het overgrote deel van de verontreinigingsvracht 
weggenomen. Daarmee verdwijnt de drijvende kracht achter verdere uitbreiding 
van de verontreiniging. Er resteert een grote restverontreiniging (volume > 10.000 
m3) waarin de concentratie teruggebracht is tot beneden de tussenwaarde. De 
stabiliteit van de restverontreiniging wordt vastgesteld door tenminste vijf jaar te 
monitoren. Voor de details van de monitoring wordt verwezen naar paragraaf 4.4.  
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4. UITWERKING VAN DE SANERING 

 
4.1. Sanering van de grondverontreiniging 

 
In de tuin van Frederik Hendriklaan bevindt zich een grondverontreiniging. De te 
verwijderen vracht is naar schatting maximaal 65 g PER. Grondverontreinigingen 
worden doorgaans ontgraven. De verontreiniging bevindt zich achter een rij hoge 
panden en op de verontreiniging bevindt zich een grote boom. Ontgraving is 
technisch lastig uit te voeren en de kosten zijn hoog. Voorgesteld wordt deze 
verontreiniging te verwijderen door deze uit te spoelen naar het grondwater en 
daar te behandelen met de grondwatersanering. 
 
Voor het doorspoelen van de bodem wordt een kleine installatie aangebracht die 
ter plekke grondwater onttrekt en dit middels filters of drains in de onverzadigde 
zone herinfiltreert. Hier wordt een dosering van koolstofbron en micro-organismen 
gerealiseerd, om ter plekke de afbraak te stimuleren. Het infiltratiesysteem wordt 
ondiep aangebracht, om ook de ondiepe verontreiniging (vanaf 0,7 m-mv) te 
behandelen. Op deze wijze wordt de aanwezige grondverontreiniging verwijderd en 
wordt de aanwezige PER afgebroken tot onschadelijke producten. 
 
De hoogste gemeten concentratie verontreiniging is 1,4 mg/kgds PER. De 
verontreiniging bevindt zich vanaf 1,8 m-mv tot aan de grondwaterspiegel (circa 4 
m-mv). Omdat het organisch stofgehalte laag is (doorgaans <0,5%), zijn de te 
hanteren interventie- en streefwaarden –en daarmee tevens de tussenwaarden- 
verlaagd ten opzichte van de nominale waarde. Voor de locatie geldt voor PER een 
interventiewaarde van 0,8 mg/kgds; de tussenwaarde is 0,4 mg/kgds. 
 
Op basis van de maximale verontreinigingsconcentratie, het maximale gemeten 
organisch stofgehalte (1,5%) en de te hanteren tussenwaarde is de 
doorspoelfactor berekend op 17. Dit houdt in dat de bodem zeventien maal 
doorspoeld moet worden (met water) om het verontreinigingsniveau terug te 
brengen tot de tussenwaarde. Omdat zowel de verontreinigingsconcentraties, als 
het organisch stofgehalte doorgaans lager is, is de berekende doorspoelfactor een 
worst case scenario. 
 
Om het te saneren bodemvolume voldoende te doorspoelen, is circa 160 m3 water 
nodig. Met een kleine installatie (50 l/u) wordt dit in vier maanden gehaald. 
Vanwege het kleine onttrekkingsdebiet en de lokale herinfiltratie worden geen 
noemenswaardige effecten op de grondwaterhuishouding verwacht. 
 
Het effect van het doorspoelen wordt na afloop gecontroleerd aan de hand van 
grondmonsters. Aan de hand van de analyseresultaten wordt vastgesteld of de 
saneringsdoelstelling (tussenwaarde) gehaald is. Mocht uit de analyse blijken dat 
de doelstelling nog niet is gehaald, dan wordt het doorspoelen hervat voor een 
periode waarvan de lengte bepaald wordt aan de hand van de bepaalde 
verontreinigingsconcentraties. 
 
Bij de aanleg van het systeem vrijkomende grond wordt getoetst en afgevoerd 
naar een erkend verwerker. Voor de tussentijdse opslag –tussen toetsing en 
verwerking- wordt een depot ingericht. 
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4.2. Saneringsaanpak van de grondwaterverontreiniging 

 
4.2.1 Saneringsconcept 

Voor de sanering van de grondwaterverontreiniging wordt gebruik gemaakt van in-
situ sanering gebaseerd op anaërobe biologische afbraak van de gechloreerde 
koolwaterstoffen – ook wel reductieve dechlorering genoemd - middels het TCE-
concept.  
 
De oorspronkelijke verontreiniging  (PER) wordt daarbij stapsgewijs omgezet in de 
onschadelijke afbraakproducten etheen, ethaan en methaan. De omzetting tot aan 
etheen is weergegeven in figuur 5.  

PER TRI C-DCE VC etheenPER TRI C-DCE VC etheen

Figuur 5. Anaërobe biologische afbraak van PER en TRI (reductieve dechlorering) 
 
Het TCE-concept is een intensieve biologische saneringstechniek die specifiek is 
ontwikkeld voor behandeling van PER of TRI pluimen op locaties waar van nature 
geen volledige biologische afbraak volgens figuur 5 optreedt. Het optreden van het 
afbraakproces is afhankelijk van de aanwezigheid van een specifieke bacterie: 
Dehalococcoides ethenogenes. Voor zover op dit moment bekend is dit het enige 
organisme dat in staat is PER en TRI volledig af te breken.  
 
Uit op de locatie Boreelstraat/Frederik Hendriklaan uitgevoerde analyses op 
Dehalococcoides ethenogenes is gebleken dat dit organisme van nature in één van 
de drie bemonsterde peilbuizen aanwezig is. Echter, de natuurlijke omstandigheden 
voor volledige afbraak zijn niet erg gunstig en uit de gegevens blijkt ook dat tot op 
heden niet of geen afbraak van CIS tot VC en etheen en ethaan is waargenomen.  
 
Met het TCE-concept kan volledige afbraak op de hele locatie tot stand worden 
gebracht door het gebruik van een bovengrondse bioreactor, waarin de geschikte 
bacterie (Dehalococcoides) wordt gekweekt. Grondwater van de locatie wordt 
opgepompt en vervolgens door de reactor geleid. Het behandelde water (het 
effluent van de reactor) bevat geschikte bacteriën die in staat zijn PER snel om te 
zetten in onschadelijk etheen. Dit water wordt in de bodem van de verontreinigde 
locatie geïnfiltreerd. Op deze manier wordt afbraakcapaciteit in de bodem 
aangebracht. De reactor wordt slechts tijdelijk ingezet. Na verwijdering van de 
reactor loopt de afbraak van de verontreiniging in de bodem door, hetgeen leidt tot 
het gewenste saneringsresultaat. Een schematische weergave van het TCE-
concept is weergegeven in figuur 6. 
 
Het TCE-concept gebruikt de bodem als reactorvat. Gebaseerd op de eerder 
gegeven overweging is dit van de weinige uitvoerbare saneringstechnieken de 
meest kosteneffectieve variant. Hierbij worden niet de grenzen van het geval van 
bodemsanering overschreden. Wel wordt het systeem zodanig gedimensioneerd, 
dat tenminste het hele gebied ingesloten door de tussenwaardecontour gebruikt 
wordt en een deel van het direct aangrenzende gebied. Naar schatting zal in dit 
geval een bodemvolume van 130.000 m3 functioneren als reactorvat. De 
betreffende percelen zijn beperkt tot de lijst van kadastrale percelen vermeld in de 
beschikking op ernst en spoedeisendheid (zie bijlage 2). Niet alle percelen zullen in 
het proces betrokken zijn.  
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Naar schatting zullen na uiterlijk vier jaar na aanvang van de eerste infiltratiefase 
(zie paragraaf 4.3) de reacties aflopen en houdt de bodem op te functioneren als 
reactorvat. 
 

Figuur 6. Schematische weergave van het TCE concept  
 
 

4.2.2.  Uitvoering en fasering van de sanering 

De sanering valt uiteen in twee fasen:  
 
Fase 1 (actieve fase): Inbrengen van koolstofbron en biomassa door onttrekking en 
infiltratie, tijdsduur 16 maanden.  
 

Fase 2 (passieve fase): Monitoren van de voortgang van de afbraak en bereiken 
stabiele eindsituatie, tijdsduur 24 maanden.     
 
Toelichting actieve fase 

Het doel van de actieve fase is, om de benodigde koolstofbron en biomassa binnen 
de gehele tussenwaardecontour van het geval aan te brengen. Als gevolg van het 
infiltreren van met biomassa en koolstofbron verrijkt grondwater zullen twee 
belangrijke processen optreden:    
 
� Als gevolg van de toediening van de koolstofbronnen treedt reductie van het 

grondwater op. De natuurlijke redoxconditie in de bodem verandert in de 
benodigde methanogene condities. Dit gebeurt door het biologisch verbruiken 
van het natuurlijke reservoir aan zuurstof, nitraat, ijzer (III) en sulfaat in de 
bodem. Dit relatief snelle proces wordt gevolgd door meting van de zuurstof, 
nitraat en sulfaatconcentraties in het grondwater, onttrekkingswater en 
infiltratiewater en door meting van de redoxpotentiaal (indicatieve meting);  
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� Als gevolg van de bovenstaande reductiestap worden de condities geschikt 
gemaakt voor biologische dechlorering. Na het optreden van de reductie zullen 
de dechloreringsprocessen op gang komen. De in de bodem gebrachte 
dechlorerende bacteriën gaan groeien en zetten daarbij de verontreiniging om. 
De concentraties oorspronkelijk product (PER) nemen af en de concentraties 
van de intermediaire producten (cis-1,2-dichlooretheen en vinylchloride) en de 
onschadelijke eindproducten (etheen en ethaan) nemen toe. Na verloop van 
tijd nemen ook de concentraties intermediaire producten af en verdwijnt de 
verontreiniging.   

 
Na afloop van de actieve fase dient aan de volgende criteria te worden voldaan:  
 
a. Er dienen geschikte redoxomstandigheden in de bodem aanwezig te zijn 

(sulfaatreducerende tot methanogene condities; sulfaat is volledig verwijderd); 
b. Er dient voldoende koolstofbron in de bodem aanwezig te zijn voor afbraak 

van de resterende verontreiniging; 
c. Er dient een geschikte en actieve bacteriepopulatie aanwezig te zijn.  
 
Als aan bovenstaande randvoorwaarden is voldaan, dan kan in de passieve fase 
volledige afbraak van de resterende verontreiniging verwacht worden.  
 
Tijdens de actieve fase en bij afronding van de actieve fase wordt geverifieerd of 
de bodem in voldoende mate is voorzien van koolstofbron en biomassa en of de 
gewenste reductie van het grondwater is opgetreden. Als de monitoringsresultaten 
daartoe aanleiding geven, wordt tussentijds de onttrekkings- en infiltratiestrategie 
aangepast. Dit kan door:  
 
1. aanpassing van de onttrekkings- en/of infiltratiedebieten;  
2. aanpassing van de doseringen; 
3. in extreme gevallen het bijplaatsen of verplaatsen van enkele putten.  
 
Bovendien wordt tijdens de actieve fase het functioneren van de bioreactor 
intensief (via telemetrie) gevolgd. Tijdens de infiltratie worden on-line metingen 
uitgevoerd op pH, redoxpotentiaal en zuurstof. De pH van de bioreactor en het 
grondwater mag niet te laag worden (typisch pH > 6), omdat de biologische 
dechloreringsprocessen dan niet meer optimaal verlopen. De metingen van de 
redoxpotentiaal en zuurstof dienen ter controle op de anaërobie. Het 
infiltratiewater dient ten allen tijde strikt anaëroob gehouden te worden, om 
putverstoppingen te voorkomen. Het infiltratiesysteem schakelt automatisch uit als 
er onverhoopt zuurstof in het infiltratiewater aanwezig is. Omdat er enig zuurstof 
in het onttrekkingswater aanwezig is, zullen aanvullende maatregelen getroffen 
worden om dit zuurstof te verwijderen. 
 
Naast deze telemetrische on-line monitoring, worden regelmatig controles 
uitgevoerd op de werking van het bioreactor systeem (controle op de aantallen 
Dehalococcoides Ethenogenes in het infiltratiewater) en wordt het infiltratiewater 
gecontroleerd op de afwezigheid van zwevende stof.  
 
Het ontwerp voor de actieve fase is beschreven in paragraaf 4.3.  
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Toelichting passieve fase 

De passieve fase heeft als doel de voortgang van de biologische afbraakprocessen 
te volgen en te bepalen of de saneringsdoelstelling gehaald is. Gedurende deze 
fase wordt tot 24 maanden na beëindiging van de actieve fase (40 maanden na de 
start van de actieve fase) middels monitoring gecontroleerd of de sanering volgens 
plan verloopt. Als dit niet het geval is, kan worden besloten om de afbraak 
(plaatselijk) aanvullend te stimuleren. Het monitoringsprogramma met ijkmomenten 
is uitgewerkt en weergegeven in paragraaf 4.4.    
 

4.3.  Ontwerp actieve fase grondwatersanering 

 

4.3.1.  Dimensionering van het onttrekkings- en infiltratiesysteem  

Met behulp van geohydrologische modellering (Modflow/MT3D)  is een ontwerp 
gemaakt van het onttrekkings- en infiltratiesysteem. De uitgangspunten bij het 
ontwerp waren: 
 
1. De concentraties VOCl binnen de tussenwaardecontour worden actief 

aangepakt; de restconcentratie daarbuiten wordt niet actief aangepakt, maar 
kan wel enige positieve invloed ondervinden van de onttrekking en infiltratie 
binnen de T-contour; 

2. De debieten en plaats van de infiltratiefilters worden zodanig gekozen dat in 
een korte tijd een optimaal rendement wordt gehaald en minimale hinder 
optreedt voor omwonenden; 

3. Doelstelling van het onttrekkings- en infiltratiesysteem is het aanbrengen van 
voldoende koolstofbron en van voldoende dechlorerende bacteriën; 

4. Het onttrekkingsfilter mag niet droogvallen.  
 
Op basis van deze uitgangspunten is gekozen voor een gefaseerde aanpak, waarbij 
de infiltratie- en onttrekkingsfilters allemaal in de openbare weg geplaatst worden 
en de pluim in zes opeenvolgende stappen wordt voorzien van koolstofbron en 
micro-organismen. Na afronding van de eerste fase, worden de onttrekkingsputten 
van fase 1 gebruikt als infiltratieputten voor fase 2. Deze functieverschuiving 
wordt ook in de daaropvolgende fasen toegepast, waardoor in totaal 55 putten 
geplaatst moeten worden. Alle putten worden daarbij eerst als onttrekkingsput en 
in de daaropvolgende fase als infiltratieput gebruikt; het aantal putten wordt 
zodoende zo klein mogelijk gehouden. De fasering van de grondwatersanering is 
weergegeven in tabel 4. 
 
Tabel 4. Fasering van de grondwatersanering 
Fase Infiltratie Onttrekking start (d) eind (d) 
     
1 Frederik Hendriklaan Van Slingelandtstraat 0 90 
2 Van Slingelandtstraat Van Beverningkstraat 90 180 
3 Van Beverningkstraat Van Boetzelaerlaan (noordoostzijde) 180 270 
4 Van Boetzelaerlaan (noordoostzijde) Van Boetzelaerlaan (zuidwestzijde) 270 360 
5 Van Boetzelaerlaan (zuidwestzijde) Van Lumeystraat 360 420 
6a Van Lumeystraat Kranenburgweg 420 480 
6b Van Beverningkstraat (ondiep) Van Beverningkstraat (diep) 420 480 
     

 
De onttrekkingsputten hebben een onderlinge afstand van circa 10 meter. Van het 
onttrokken grondwater wordt circa 1 m3/uur door de bioreactor geleidt. Het 
effluent van de bioreactor wordt weer gemengd met het restant en voorafgaand 
aan infiltratie via twee filterstappen gefiltreerd. Op dit infiltratiewater wordt 
discontinue en geautomatiseerd koolstofbron gedoseerd. Het infiltratiewater wordt 
vervolgens verdeeld over de infiltratieputten. 
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Alle onttrekkings- en infiltratieputten worden in de openbare weg geplaatst. 
Hiermee wordt voorkomen dat technisch lastige constructies gemaakt moeten 
worden met persingen of gestuurde boringen onder woonhuizen door en wordt de 
overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt. Wel zal er lokaal gebruik 
gemaakt worden van persingen of gestuurde boringen om te voorkomen dat 
doorgaande routes opengebroken moeten worden. Het gaat hierbij met name om 
die gelegenheden waarbij de trambaan en de rijbanen van de Van Boetzelaerlaan 
gekruist worden.  
Voor het overige wordt voor het leidingwerk gebruik gemaakt van gegraven 
sleuven, zodat optimaal rekening gehouden kan worden met de aanwezige 
ondergrondse infrastructuur. 
 
De onttrekking en infiltratie worden gescheiden uitgevoerd boven en onder de 
‘waterremmende’ tussenlaag op 11-12 m-mv om nadelige effecten van deze laag 
op de sanering te voorkomen. Er worden boven (‘ondiep’) en onder (‘diep’) deze 
laag filters geplaatst op 6 tot 11, respectievelijk 12 tot 16 m-mv. Bij de aanleg van 
het systeem vrijkomende grond wordt getoetst en afgevoerd naar een erkend 
verwerker. Tussentijds wordt de grond opgelsagen in een depot. Het aantal 
onttrekkings- en infiltratiefilters per fase en de bijbehorende debieten zijn 
weergegeven in tabel 5. In de eerste fase is geen infiltratie in het diepe 
grondwater ter hoogte van de Frederik Hendriklaan opgenomen, omdat hier geen 
verontreiniging is aangetroffen en omdat de mogelijk aanwezige stroomopwaartse 
verontreiniging in het diepe grondwater vanaf de van Slingelandtstraat bereikt 
wordt door stroomopwaartse verspreiding van koolstofbron in genoemde straat 
(zie modelresultaten bijlage 5). 
 
Tabel 5. Filterconfiguratie voor de grondwatersanering 
Fase  Infiltratiefilters Onttrekkingsfilters 
  aantal debiet (m3/d) per 

filter 
aantal debiet (m3/d) per 

filter 
ondiep 6 6 1 
diep 0 

36 
0 

36 

ondiep 6 6 2 
diep 4 

24 
4 

24 

ondiep 6 6 3 
diep 4 

24 
4 

24 

ondiep 6 6 4 
diep 4 

24 
0 

40 

ondiep 6 6 5 
diep 0 

36 
0 

36 

ondiep 6 3 6a 
diep 0 

21 
0 

48 (maximale debiet) 

ondiep 6 0 6b 
diep 0 

21 
1 

48 (maximale debiet) 

      

 
Op basis van lokale geohydrologische gegevens is een modelschematisatie 
gemaakt. De ondergrond is opgedeeld in zeven lagen (tabel 6). Met behulp van de 
modelcode MODFLOW zijn geohydrologische berekeningen uitgevoerd. Hiermee 
zijn de effecten van de onttrekking en de infiltratie op de grondwaterstand 
berekend. Uit deze berekeningen volgt dat de maximale grondwaterstandverlaging 
ter plekke van de onttrekking en de maximale verhoging ter plekke van de 
infiltratie -0,8 m respectievelijk +0,8 m ten opzichte van de normale 
grondwaterstand bedragen. In bijlage 4 zijn de isohypsenpatronen opgenomen van 
de opeenvolgende fasen van de grondwatersanering. Hierin zijn tevens de locaties 
van de infiltratie- en onttrekkingsfilters opgenomen. 
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Tabel 6. Schematisatie van de ondergrond ten behoeve van de modelberekeningen 
Laag Diepte (m-mv) Doorlatendheid (m/d) Karakterisatie 

    

    
1 0,0 - 4,5 10 onverzadigde zone 
2 4,5 - 8,5 10 ‘ondiepe’ grondwatersanering 
3 8,5 – 11 10 ‘ondiepe’ grondwatersanering 
4 11 – 12 0,003 ‘waterremmende’ tussenlaag 
5 12 – 16 10 ‘diepe’ grondwatersanering 
6 16 – 21 10 ‘diepe’ grondwatersanering 
7 21 – 22 0,001 basisveen (Hollandveen) 
8 >22 15 eerste watervoerende pakket 
    

 
Op de locatie bevinden zich diverse kelders. Het grondwater op de locatie bevindt 
zich doorgaans op 3,5 tot 4 m-mv. Uit bouwtekeningen blijkt dat aanwezige 
kelders zich tot circa 2 m-mv kunnen komen en zich aan de achterzijde van de 
panden bevinden. Infiltratie vindt plaats aan de voorzijde van de panden. Op basis 
van de isohypsen is af te leiden dat de grondwaterstandverhoging ter plaatse van 
de kelders nergens meer bedraagt dan 50 cm. Om deze reden wordt wateroverlast 
uitgesloten geacht. Om na te gaan of de werkwijze zettingsrisico’s tot gevolg 
heeft, zijn door Geoconsult Noord te Groningen zettingsberekeningen uitgevoerd. 
Het rapport van deze berekeningen is toegevoegd in bijlage 3.  
 
Vastgesteld is dat bij genoemde grondwaterstandverlaging de zetting maximaal 
1,5 mm bedraagt en dat deze zeer gelijkmatig is ter hoogte van het maaiveld. Op 
basis hiervan wordt gesteld dat de voorgenomen werkwijze geen risico’s met zich 
meebrengt voor de aanwezige bebouwing. 

 

4.3.2.  Chemicaliën en tijd benodigd voor beënting en toediening koolstofbron 

Modellering verspreiding koolstofbron 
De dosering van de koolstofbron is gedimensioneerd aan de hand van modellering 
met het programma MT3D. Daarbij is aangenomen dat de koolstofbron verbruikt 
wordt met een halfwaardetijd van 70 dagen. De resultaten van de modellering van 
de verspreiding van koolstofbron zijn weergegeven in bijlage 5. Ter illustratie is in 
figuur 7 de ontwikkeling van de koolstofbronconcentratie aan het einde van 
infiltratiefasen 1, 2 en 3 opgenomen.  
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Figuur 7. Verspreiding van koolstofbron aan het eind van fase 1 (boven), fase 2 
(midden) en fase 3 (onder) (contour afgesneden bij 25 mg/l aan TOC); de omvang 
van het gekleurde gebied kan beschouwd worden als het invloedgebied van de 
sanering. 
 
Dit geeft tevens een indicatie van de te verwachten ontwikkeling van de 
koolstofbronconcentratie in de tijd, omdat met elke volgende fase voorgaande 
fasen 90 dagen ‘ouder’ worden. Te zien is dat de koolstofbronconcentratie in fase 
1 na fase 2 al weer duidelijk afneemt en na 180 verder is afgenomen. In bijlage 5 
is te zien dat 270 dagen na het beëindigen van de infiltratie in fase 1 de 
koolstofbron gedaald is tot beneden 25 mg/l (de concentratie waarop de weergave 
is begrensd). 
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Koolstofbronverbruik bodem 
In totaal dient in ieder geval voor het gehele te behandelen gedeelte van de pluim 
voldoende koolstofbron te worden toegediend voor reductie van alle aanwezig 
sulfaat, nitraat en aanwezige VOCl. De maximale sulfaatconcentratie is 
maatgevend voor de hoeveelheid koolstofbron benodigd voor het bereiken van de 
benodigde gereduceerde omstandigheden; de maximale 
verontreinigingconcentratie is maatgevend voor de benodigde koolstofbron voor de 
afbraak van de verontreiniging.  
 
Over het geheel genomen is het overgrote deel (96%) van de koolstofbron nodig 
voor het creëren van gereduceerde omstandigheden. Uitgaande van een te 
behandelen volume van 110.000 m3 grondwater, is voor volledige behandeling 
minimaal 4.000 kg zuiver lactaat benodigd.  
 
Uitgangspunt voor de sanering is een te infiltreren concentratie koolstofbron van 
200 mg TOC/l. Per stap wordt gedurende 90 dagen geïnfiltreerd met 10 m3/u. Dit 
betekent een totaal koolstofbronverbruik van 97 ton. Hiermee wordt een ongeveer 
vijfvoudige overmaat toegediend. Modelberekeningen voorspellen dat hiermee een 
voldoende dekking van het te behandelen gebied met koolstofbron wordt bereikt. 
 
Type koolstofbron 
Als koolstofbron wordt voorgesteld om een mengsel van natriumacetaat en 
melkzuur (lactaat) te gebruiken, zowel voor toepassing in de bioreactoren als voor 
infiltratie in de bodem. Alhoewel dit een vrij kostbaar mengsel is, zijn er geen 
goedkopere geschikte koolstofbronnen beschikbaar. Daarnaast zijn nog de 
nutriënten ammoniumchloride en natriumtripolyfosfaat benodigd. In tabel 7 is een 
overzicht gegeven van de totaal benodigde hoeveelheid chemicaliën.  
  
Tabel 7. Benodigde chemicaliën  
Parameter Waarde 

  
Dosering bioreactor  

koolstofbron Acetaat / melkzuur 
Verbruik acetaat 8 kg NaAcetaat /dag 
Verbruik melkzuur 6 l melkzuur / dag 
Nutriënten Ammoniumchloride / natriumtripolyfosfaat 
Max. verbruik ammoniumchloride 1 kg /dag 
Max. verbruik natriumtripolyfosfaat 0,7 kg /dag 
  
Dosering bodem   

koolstofbron Acetaat / melkzuur 
Verbruik acetaat 114 kg NaAcetaat /dag 
Verbruik melkzuur 71 l melkzuur /dag 
Nutriënten Ammoniumchloride / natriumtripolyfosfaat 
Max. verbruik ammoniumchloride 8,1 kg /dag 
Max. verbruik natriumtripolyfosfaat 4,2 kg /dag 
  
Zuurstofverwijdering  
natriumbisulfiet max 3 kg/dag 
  

 
 
Wijze van dosering 
Voorgesteld wordt om de infiltratie continue uit te voeren en de infiltratie van 
koolstofbron en nutriënten pulsgewijs te doseren. Continue infiltratie van 
voedingsstoffen verhoogt namelijk de kans op dichtgroeien (verstopping) van de 
infiltratiefilters. Pulsgewijze dosering kan plaatsvinden door dagelijks een 
kortdurende en geautomatiseerde dosering uit te voeren op het infiltratiewater.    
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Zuurstofverwijdering 
Het grondwater op de locatie bevat zuurstof. Dit moet voor infiltratie verwijderd 
worden om dichtgroeien van de filters te voorkomen. Het voornemen is om het 
zuurstof te verwijderen door dosering van bisulfiet.Theoretisch is voor de hele 
sanering minder dan 1000 kg bisulfiet nodig. Toediening van bisulfiet leidt tot een 
lichte toename van het sulfaatgehalte van het infiltratiewater. Deze toename is 
maximaal 10% en resulteert in een extra vraag naar koolstofbron. De berekende 
hoeveelheid koolstofbron is voldoende overmaat om de extra gevormde sulfaat te 
verwijderen. Toediening van bisulfiet is in combinatie met het TCE-concept nog 
niet eerder beproefd, maar er worden geen grote risico’s voorzien. Indien nodig 
wordt een andere techniek gebruikt.  

 

4.3.3.   Tijd benodigd voor totale grondwatersanering 

Met behulp van geohydrologische modellering is vastgesteld dat de actieve fase 
voor het beënten en toedienen van koolstofbron circa 480 dagen in beslag zal 
nemen. Dit is de tijd die benodigd is om alle zes infiltratiestappen opeenvolgend uit 
te voeren. Na deze fase is de bioreactor niet langer benodigd. 
 
Vanwege de relatief lage restconcentraties aan VOCl op het overgrote deel van de 
locatie wordt verwacht dat na de actieve fase van 480 dagen geen herdosering 
van koolstofbron meer nodig zal zijn. Het is echter verstandig om de mogelijkheid 
te houden om nogmaals koolstofbron te doseren via het onttrekkings- en 
infiltratiesysteem.    
 
Na de actieve infiltratiefase zal reeds een aanzienlijk saneringsrendement geboekt 
zijn. Verwacht wordt dat na deze fase nog maximaal twee jaar benodigd is voor de 
afbraakprocessen om de verontreiniging af te breken. Dit houdt in dat circa 
drieënhalf jaar na aanvang van de eerste infiltratiestap de afbraak in het hele 
gebied afloopt en dat na deze termijn in het hele infiltratiegebied de tussenwaarde 
gehaald is. 

 
4.4.  Monitoring & ijkmomenten 

 
4.4.1. Algemeen 

De monitoring is opgebouwd uit een nulmonitoring voorafgaand aan de sanering, 
monitoring tijdens elke infiltratiestap (actieve fase) en monitoring van de 
ontwikkeling van de verontreiniging na de actieve fase. Na sanering wordt 
gedurende vijf jaar gemonitoord om de stabiele eindsituatie vast te stellen. 
 
Omdat het actieve deel van de sanering gefaseerd uitgevoerd gaat worden, wordt 
verwacht dat het monitoringsprogramma, met name waar het het actieve deel 
betreft, in de loop van de sanering vereenvoudigd kan worden. Dit kan inhouden 
dat bijvoorbeeld een tussentijdse monitoringsronde tijdens een infiltratiefase komt 
te vervallen, of dat specifieke analyses, zoals bijvoorbeeld op nitraat achterwege 
gelaten worden. Hiermee is in de beschrijving geen rekening gehouden. 
 
Ten behoeve van de monitoring dienen in het te behandelen gedeelte 
monitoringspeilbuizen bijgeplaatst te worden. Ook dient nagegaan te worden of de 
peilbuizen geselecteerd voor de diverse monitoringen nog beschikbaar zijn. Indien 
nodig worden peilbuizen herplaatst. 
 
De peilbuisselectie van de actieve fase is voor elke infiltratiefase afgestemd op de 
peilbuisselectie van de nul- en eindmonitoring, zodanig dat tijdens elke 
infiltratiefase tenminste twee peilbuizen uit de puilbuisselectie voor de nul- en 
eindmonitoring bemonsterd worden.  
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Hierdoor wordt een aparte nulmonitoring voorafgaand aan elke infiltratiestap 
overbodig en wordt met minimale inspanning een zo lang mogelijke geschiedenis 
per peilbuis opgebouwd, wat bevorderlijk is voor de beoordeling van de 
ontwikkeling van de sanering en de verontreinigingssituatie. 
 
Na afronding van de monitoringsperiode wordt overgegaan op nazorg. Hiervoor 
wordt een plan opgesteld dat ter beoordeling aan het bevoegd gezag wordt 
voorgelegd en waarin wordt ingegaan op aspecten als het gebruik van de bodem 
als reactorvat en de restverontreiniging. 
 

4.4.2. Nulmonitoring 

Voorafgaand aan de sanering wordt een nulmonitoring uitgevoerd om de 
uitgangssituatie vast te leggen. Hierbij wordt gemonitoord op de 
verontreinigingsituatie; de peilbuizen binnen de tussenwaardecontour worden 
tevens beoordeeld op de grondwaterkarakteristieken die van belang zijn voor de 
beoordeling van het afbraakproces zoals sulfaatconcentratie, pH en 
redoxpotentiaal. Een volledig overzicht van de te meten parameters is opgenomen 
in tabel 10. 
 

4.4.3. Monitoring van de actieve fase 

Tijdens de sanering is monitoring van het grondwater benodigd. In de actieve fase 
zal deze monitoring intensief zijn. Intensieve monitoring van het grondwater is 
nodig om na te gaan of het proces verloopt conform verwachting en na te gaan of 
bijsturing nodig is. In de passieve fase is de monitoring laagfrequent. Deze 
monitoring dient om na te gaan of de sanering volgens plan verloopt en of de 
saneringsdoelstelling gehaald wordt. Elke infiltratiestap heeft een eigen 
monitoringsschema. 
  
In tabel 8 is het monitoringsprogramma voor de actieve fase van een infiltratiestap 
weergegeven. De analyses voor het grondwater worden steeds op acht 
monitoringspeilbuizen uitgevoerd (met uitzondering van fase 6). Het aantal 
monitoringsrondes is drie voor alle fasen. Tijdens elke ronde worden alle peilbuizen 
bemonsterd op de parameters vermeld in tabel 8, met uitzondering van de 
analyses op dechlorerende biomassa, verontreiniging en methaan/etheen/ethaan 
deze worden in ronde 4 uitgevoerd, de meting op dechlorerende biomassa slechts 
op 2 peilbuizen. De peilbuisselectie voor de actieve fase is opgenomen in bijlage 6, 
de ligging van deze peilbuizen ten opzichte van de infiltratie- en onttrekkingsputten 
is weergegeven in kaarten per fase opgenomen in bijlage 8. Deze selectie voorziet 
in de plaatsing van vijf nieuwe peilbuizen. 
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Tabel 8. Monitoringsprogramma per fase voor de actieve fase 
     

 Ronde 1 2 3 

 Tijdstip (weken) fase 90 dagen 3 8 13 

 Tijdstip (weken) fase 60 dagen 2 6 9 

 IJkmoment    1 

     

Parameter Doelstelling     
     
Grondwater (meting op 8 peilbuizen)     
PER, TRI, CIS, VC Voortgang sanering   * 
Etheen, ethaan Optreden afbraak    * 
TOC Verspreiding koolstofbron * * * 
Dechlorerende 
biomassa 

Verspreiding bacteriën   *2 

Sulfaat Ontwikkeling redoxchemie * * * 
On-line analyses1 Kwaliteit monstername, anaërobie, 

redoxpotentiaal 
* * * 

     
Infiltratiewater     
PER, TRI, CIS, VC Check functioneren bioreactor * * * 
Etheen, ethaan Check functioneren bioreactor * * * 
Dechlorerende 
biomassa 

Check functioneren bioreactor * * * 

Zwevende stof 
(visueel; incl. foto) 

Check kwaliteit infiltratiewater * * * 

Sulfaat Ontwikkeling redoxchemie * * * 
On-line analyses1 Kwaliteit monstername, anaërobie, 

redoxpotentiaal 
* * * 

     
Onttrekkingswater     
PER, TRI, CIS, VC Kwaliteit onttrokken water * * * 
Etheen, ethaan Check afbraakprocessen * * * 
Sulfaat Ontwikkeling redoxchemie * * * 
On-line analyses1 Kwaliteit monstername, anaërobie, 

redoxpotentiaal 
* * * 

  
1:  Metingen op zuurstof, redoxpotentiaal, geleidbaarheid, temperatuur, pH 
2:  Uitvoering op 2 peilbuizen  
 

Op grond van de tussentijdse resultaten van de monitoring wordt nagegaan of 
bijsturing van het systeem nodig is. Bij het eerste ijkmoment na elke deelfase 
wordt getoetst of:  
 
A. Geschikte redoxomstandigheden in de bodem aanwezig zijn 

(sulfaatconcentraties < 20 mg/l) danwel dat er tenminste voldoende 
koolstofbron aanwezig is voor volledige reductie van nog aanwezig sulfaat, te 
berekenen volgens het protocol in bijlage 9; 

B. Voldoende koolstofbron in de bodem aanwezig is voor afbraak van de 
resterende verontreiniging. Het protocol voor berekening van minimale 
concentratie TOC is opgenomen in bijlage 9;  

C.    Een geschikte en actieve dechlorerende bacteriepopulatie aanwezig is 
(aanwezigheid van Dehalococcoides sp. aan te tonen middels de PCR 
techniek). 

 
Wanneer niet aan deze criteria wordt voldaan, dan wordt de actieve infiltratiefase 
verlengd (optimalisatie). 
 
Na toediening van de micro-organismen en de koolstofbron, dan wordt de 
onttrekking en infiltratie voor de betreffende infiltratiefase gestaakt. 
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4.4.4. Monitoring tijdens de passieve fase en bereiken stabiele eindsituatie 

Na afronding van de laatste infiltratiefase gaat voor het hele gebied de passieve 
fase in. In deze fase dient de verontreiniging afgebroken te worden tot 
concentraties beneden de tussenwaarde en moet de stabiele eindsituatie bereikt 
worden. 
 
Bobel definieert de stabiele eindsitutie op basis van de ligging van de 
streefwaardecontour. De streefwaardecontour is in dit geval verondersteld en 
beschikt op basis van zeer lage concentratieniveau’s, doorgaans minder dan een 
tiende van de tussenwaarde.De stabiele eindsituatie wordt daarom hier 
gedefinieerd als het bereiken van de tussenwaarde in het actief gestimuleerde deel 
in combinatie met de vaststelling dat in het omliggende gebied geen trendmatige 
toename van de verontreinigingsconcentratie optreedt tijdens de 
monitoringsperiode, waarbij de initiële concentratie zeer laag is, typisch minder 
dan een tiende van de tussenwaarde.  
 
De monitoring valt uiteen in twee doelen: monitoring van de sanering en 
monitoring van het gebruik van de bodem als reactorvat. Beide aspecten worden 
bewaakt door twee sets peilbuizen: 
 
1. Monitoring van veertien peilbuizen in het actieve deel van de sanering binnen 

de T-contour van de sanering: controle op de vordering van de sanering en het 
verloop van de relevante bodemprocessen; 

2. Monitoring op zestien peilbuizen gericht op het vaststellen van de stabiele 
eindsituatie aan de begrenzing van de verontreiniging: meting op overschrijding 
van het initiële niveau van de verontreiniging; meting op verspreiding van 
koolstofbron als begrenzing van het als reactorvat gebruikte deel van de 
bodem.  

 
Als in een periode van vijf jaar na afloop van de passieve fase van de sanering in 
de eerste groep peilbuizen geen overschrijding van de tussenwaarde en in de 
tweede groep geen verhoging van de concentratie wordt geconstateerd, dan is de 
stabiele eindsituatie vastgesteld. 
 
Gemeten concentraties koolstofbron in alle peilbuizen worden vergeleken met 
concentraties verkregen uit simulaties. Aan de hand hiervan kan worden 
vastgesteld hoe goed het infiltratieproces verloopt en wat de grenzen zijn van het 
gebied dat als reactorvat gebruikt wordt. 
 
De peilbuisselectie is opgenomen in tabel 9. In deze selectie is één peilbuis 
opgenomen waarin de gemeten concentratie CIS hoger is dan een tiende van de 
tussenwaarde. Voor het overige zijn alle gemeten concentraties lager dan 1 μg/l. 
Tevens is voorzien in twee nieuw te plaatsen peilbuizen aan de westzijde van het 
Afvoerknaal om verspreiding in stroomafwaartse richting te monitoren. 
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Tabel 9. Peilbuisselectie voor monitoring passieve fase 
peilbuisnummer filterstelling verontreinigingsconcentratie locatie 

 m-mv μg/l  

  PER CIS  

     
Binnen T-contour     
1203 5,0 - 6,0 490 5 fase 1 
708 8,0 – 9,0 11.000 5 fase 1 
804 6,5 – 7,5 2.400 17 fase 1 
301 8,0 – 9,0 2.100 7 fase 2 
401-3 13 – 14 9.400 7 fase 2 
102 7,3 – 8,3 48 1 fase 2 
502-1 8,0 – 9,0 2.300 21 fase 3 
404-3 13 – 14 2 97 fase 3 
601 8,0 – 9,0 37 450 fase 4 
813 9,0 – 10,0 6 660 fase 5 
704 7,6 – 8,6 23 97 fase 5 
602-1 8,0 – 9,0 470 420 fase 6a 
205-1 7,0 – 8,0 54 6 fase 6b 
402-1 7,0 – 8,0 400 24 fase 6b 
     
Monitoring stabiele eindsituatie 

814 9,0 – 10 <0,1 0,2 fase 6a 
702 8,0 – 9,0 <0,1 <0,5 fase 4 
nieuw te plaatsen 1406 8,0 – 9,0   fase 2 
605-2 13 – 14 0,1 <0,1 fase 2 
1101 5,0 – 6,0 <0,1 0,2 fase 1 
1106 4,5 – 5,5 <0,1 <0,1 fase 1 
801 8,0 – 9,0 <0,1 <0,1 fase 1 
505-2 10 – 11 <0,1 0,4 fase 2 
808 7,0 – 8,0 0,2 0,2 fase 6b 
603 8,0 – 9,0 <0,1 0.2 fase 4 
nieuw te plaatsen 1407 9,0 – 10   fase 6a 
307-2 13 - 14 0,2 4,4 fase 3 
401-5 19,5 – 20,5 0,1 0,1 fase 2 
707 10,5 – 11,5 0,4 0,6 westoever Afvoerkanaal 
nieuw te plaatsen 1408 10 – 11   westoever Afvoerkanaal 
nieuw te plaatsen 1409 10 – 11   westoever Afvoerkanaal 
     

Tijdens de passieve fase wordt gemonitoord volgens tabel 10. 
 
Tabel 10. Monitoring passieve fase  
          
 Ronde 0 4 5 6 7 8 9 10 

 Tijdstip (jaren na actieve fase 

sanering) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 IJkmoment    2     3 

          
Parameter Doelstelling          
          
Grondwater binnen actief behandelde gebied (14 pb)      
PER, TRI, CIS, 
VC 

Voortgang sanering * * * * * * * * 

Etheen, ethaan Optreden afbraak   * *      
TOC Verspreiding koolstofbron * * *      
Sulfaat Ontwikkeling redoxchemie * * *      
On-line 
analyses1 

Kwaliteit monstername, 
anaërobie, redoxpotentiaal 

* * *      

      
Grondwater tussen S- en T-contour (12 pb)      
PER, TRI, CIS, 
VC 

Controle verspreiding / 
stabiliteit vd pluim 

* * * * * * * * 

  
1:  Metingen op zuurstof, redoxpotentiaal, geleidbaarheid, temperatuur, pH 
2:  Uitvoering op 2 peilbuizen 
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Tijdens ijkmoment 2 wordt nagegaan of:  
 

- de afbraakprocessen nog steeds verlopen;  
- of de omstandigheden voor afbraak nog optimaal zijn 

(redoxomstandigheden en aanwezigheid organisch koolstof); 
- of verspreiding van de verontreiniging in stroomafwaartse richting 

optreedt; 
- of bijsturende maatregelen benodigd zijn en zo ja, welke. 

 
Samengevat dient het tweede ijkmoment om na te gaan of al in een vroeg stadium 
aanvullende maatregelen getroffen dienen te worden om de sanering te 
optimaliseren. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het lokaal toedienen 
van extra koolstofbron. Per geval wordt nagegaan welke maatregel het meest 
kosteneffectief is. Maatgevend voor de beoordeling of aanvullende maatregel 
noodzakelijk zijn, is de modelmatige prognose van de veronreinigingsconcentratie. 
Figuur 8 geeft schematisch de te volgen werkwijze weer: indien de sanering 
volgens plan verloopt, dan daalt de verontreinigingsconcentratie volgens een 
patroon dat links van de groene lijn ligt; tussen beide lijnen in worden 
optimalisaties uitgevoerd indien zinvol geacht; rechts van de rode lijn treedt het 
faalscenario in werking, mits wordt aangetoond dat dit kosteneffectief is. Als op 
enig eerder moment blijkt dat de biologische variant disfunctioneert of onverwacht 
minder effectief is, kan eventueel al in een vroeger stadium tot overgang naar het 
faalscenario worden besloten, als blijkt dat dat kosteneffectief is.  
 

Prognose concentratieverloop VOCl totaal 
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Figuur 8. Schematische weergave van het werkgebied van de sanering. 
 
IJkmoment 3 beoogt de afronding van de sanering en de overgang naar nazorg 
vast te stellen. Om deze reden wordt de invulling van de tiende monitoringsronde 
in overleg met het bevoegd gezag Wbb vastgesteld. De sanering wordt als 
afgerond beschouwd als de peilbuizen binnen het actief behandelde gebied en in 
de omliggende monitoringsfilters voldoen aan de tussenwaarde voor PER, TRI, CIS 
en VC. Een overzicht van het tijdpad van de sanering, inclusief rapportage- en 
ijkmomenten is opgenomen in bijlage 7. 
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Als deze doelstelling niet behaald wordt vindt verlenging van de monitoring plaats 
met maximaal vijf jaar, mits is aangetoond dat biologische afbraak nog steeds 
optreedt. Als na deze vijf jaar de saneringsdoelstelling evenmin is gehaald, treedt 
het faalscenario in werking, voorzover is aangetoond dat dit kosteneffectief is.  
 

4.5.  Faalrisico’s biologische variant 

  

Het belangrijkste faalrisico bij de voorgestelde variant is het niet behalen van de 
gestelde concentratiedoelstelling in het actief te saneren gebied. Op grond van 
huidige ervaringen op andere locaties wordt ingeschat dat de tussenwaarde met 
biologisch dechlorering op deze locatie haalbaar is, ook aangezien potentieel 
naleverende lagen (veen en/of klei) afwezig zijn op deze locatie.  
 
De te behalen saneringsdoelstelling is zeer scherp, met name voor CIS en VC 
(respectievelijk 10 en 2,5 �g/l). Wanneer aan de gestelde eisen met betrekking tot 
actieve dechlorering voldaan is (methanogene condities, voldoende koolstofbron 
en een geschikte bacteriepopulatie), dan is deze saneringsdoelstelling op grond van 
de huidige kennis en ervaringen echter haalbaar. Factoren die specifiek voor deze 
locatie de haalbaarheid van de biologische afbraak negatief zouden kunnen 
beïnvloeden zijn niet bekend. Het faalrisico van de variant wordt op grond van 
deze overwegingen ingeschat op maximaal 10 procent.  
 
Het is wel goed mogelijk dat de sanering in praktijk (iets) anders zal moeten 
worden uitgevoerd of gedimensioneerd als op grond van de momenteel bekende 
gegevens aangenomen.  
 
Hierbij kan gedacht worden aan afwijkingen van de verontreinigingscontour, van 
de verontreinigingsconcentraties of van de doorlatendheid van de bodem. Door 
deze zaken wordt de aanpak echter niet fundamenteel gewijzigd, maar kunnen wel 
wijzigingen noodzakelijk zijn, zoals het veranderen van de doseringen, van de 
debieten en eventueel het bijplaatsen of verplaatsen van putten. Bij sterke 
afwijkingen kan hierdoor de saneringsduur worden beïnvloed.   
 
De verwijderingstechniek van het in het grondwater aanwezige zuurstof vereist 
nog uitwerking. Alhoewel de voorgestelde techniek een bekende en beproefde 
methode is om zuurstof te verwijderen, is deze nog niet eerder in samenhang met 
het TCE-concept uitgevoerd. Diverse andere technieken zijn eveneens beschikbaar, 
maar zijn wat duurder in uitvoering. Er wordt op dit punt geen reëel afbreukrisico 
voorzien. 
 
Er wordt geen aanvullende actie ondernomen op het voorkomen van uitstroom van 
verontreiniging naar het bedreigde object, meer specifiek het Afvoerkanaal. Met de 
te treffen maatregelen wordt het overgrote deel van de vracht verwijderd en wordt 
een zeer laag concentratieniveau van restverontreiniging bereikt. Afstroom van 
restverontreiniging naar het bedreigde object zal gepaard gaan met afstroom van 
die verbindingen die voor gunstige omstandigheden voor verdere afbraak van de 
verontreiniging zorgdragen. De risico’s voor het bedreigde object worden daarom 
nihil geacht. Aanvullende maatregelen voor bescherming van het bedreigde object 
–zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een persluchtinjectiescherm in combinatie 
met een bodemluchtextractiesysteem- worden daarom als niet kosteneffectief 
beschouwd. 
 
Van doorslaggevend belang voor het behalen van het saneringsresultaat is het 
uitvoeren van gedegen procesmonitoring, met name tijdens de actieve fase, op 
grond waarvan tijdige bijsturing kan plaatsvinden.  
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4.6.  Faalscenario 

 
Als blijkt dat het gestelde doel niet binnen de verwachte saneringsduur kan 
worden bereikt, dan treedt het faalscenario in werking. Het faalscenario voor deze 
variant bestaat uit het uitvoeren van een Pump&Treat sanering. Als het falen van 
deze biologische variant veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van puur product 
(hetgeen zeer onwaarschijnlijk is), dan is pump& treat geen geschikt faalscenario 
en dienen intensieve maatregelen als electroreclamatie of chemische oxidatie te 
worden genomen.  
 
Bij uitvoering van pump&treat is herinfiltratie nodig. Zonder herinfiltratie moet met 
zulke lage debieten onttrokken worden, dat dit geen haalbare variant is. Mede met 
het oog op de aanzienlijk langere saneringsduur wordt voorgesteld met een 
onttrekkings- en infiltratiescenario te werken als voor de biologische variant om 
overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. 
 
Het water wordt bovengronds gezuiverd en vervolgens geïnfiltreerd. De totale 
saneringsduur wordt bepaald door de duur van de grondwatersanering. 
 
Bij uitvoering van het faalscenario kan gebruik worden gemaakt van de putten die 
voor de biologische variant zijn geplaatst. Het precieze infiltratieschema wordt 
bepaald aan de hand van de benodigde behandeling: het kan voorkomen dat de 
ene infiltratiestap wel het gewenste resultaat levert en een andere niet. 
 
De tijdsduur die benodigd zal zijn voor het bereiken van de tussenwaarde middels 
het faalscenario is sterk afhankelijk van het behaalde concentratieniveau middels 
de biologische sanering. Derhalve kan deze op voorhand niet worden ingeschat. 
 
Als uitgangspunt wordt genomen dat, afhankelijk van de omstandigheden, zal 
worden onttrokken en geïnfiltreerd met een debiet van 0,5 tot 1 m3/u per filter 
gedurende vijf jaar. 
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5. MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING 

 

5.1. Directievoering en milieukundige begeleiding  

 

Tijdens de uitvoering van de sanering is de directie namens de opdrachtgever 
verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van het saneringsproces en 
controleert het functioneren van onder andere de milieukundige begeleider en de 
aannemer. De invulling van taken en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever, 
de directie en de aannemer zijn weergegeven in de uniforme administratieve 
voorwaarden (UAV). 
  
Tijdens de uitvoering van de sanering wordt door de milieukundige begeleider 
toezicht gehouden op de werkzaamheden. De milieukundig begeleider heeft als 
taak erop toe te zien dat de werkzaamheden conform saneringsplan worden 
uitgevoerd. De taken van de milieukundig begeleider zijn omschreven in het VKB 
protocol 6002 betreffende landbodemsanering met in-situ methoden. De taken van 
de uitvoerder van de sanering zijn omschreven in het SIKB protocol 7002 
betreffende landbodemsanering met in-situ methoden.  
 
De taken van de milieukundig begeleider behelzen: 
 
� Toezicht of de sanering volgens het saneringsplan en de uitwerking hiervan in 

het bestek/kwaliteitsplan wordt uitgevoerd;  
� Aansturen van de bodemsaneringswerkzaamheden, zoals het aangeven van de 

aanleg van het onttrekkings- en infiltratiesysteem; 
� Aangeven aan de directie van de mogelijkheden om bij te sturen indien 

afwijkingen worden gesignaleerd; 
� Vastleggen van de uitgevoerde werkzaamheden en vastleggen van de 

eventuele afwijkingen in de vorm van een revisieplan; 
� Verslaglegging over de werkzaamheden als onderdeel van de 

evaluatierapportage. Het adviseren over de grondwateronttrekking en infiltartie 
en het verrichten van tussentijdse controlemetingen aan peilbuizen, influent- 
en effluent van de bioreactor; 

� Stijghoogtemetingen; 
� Uitvoering van periodieke controlemetingen in kruipruimtes / kelders; 
� Bijhouden van al de verzamelde gegevens in een logboek en rapportages; 
� Rapporteren aan de directie van alle afwijkingen; 
� Rapportage van de verzamelde gegevens. 

 
 

5.2.  Evaluatie van de sanering  

 
Na de afronding van de sanering wordt het resultaat geëvalueerd door een 
onafhankelijke partij. De resultaten worden opgenomen in een evaluatierapport en 
overlegd aan het bevoegd gezag ter goedkeuring. In de evaluatie wordt aandacht 
besteed aan het verloop van de sanering (processturing) en de resultaten van de 
eindcontrole worden in een milieukundige verificatie verwerkt. 
 
Het evaluatierapport wordt opgesteld conform VKB protocol 6002. De rapportage 
van het verloop van de sanering betreft gegevens uit de uitwerking van het 
saneringsplan (bestek of kwaliteitsplan), het revisieplan en het logboek. In de 
milieukundige verificatie wordt de resultaten van de eindcontrole verwerkt, zijnde 
het verificatieplan, de monsterneming (aantal monsters en analyses met de 
diepte), een beoordeling van de analyseresultaten van het grondwater en 
waargenomen bijzonderheden in het veld of administratie.  
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5.3. Veiligheid 

 
Bij de aanleg van het onttrekkings- en infiltratiesysteeem moet rekening worden 
gehouden met een risicoklasse 3T/1F. Als gevolg van deze risicoklasse moeten bij 
de werkzaamheden maatregelen worden getroffen conform het Arbo-
informatieblad AI-22. 
 
Tijdens de biologische sanering dienen controlemetingen te worden uitgevoerd in  
kruipruimtes en/of kelders van woningen. Daartoe dienen een aantal maatgevende 
woningen geselecteerd te worden. Voorgesteld wordt om controlemetingen uit te 
voeren in zeven nader te selecteren woningen en deze metingen in het eerste jaar 
vier maal uit te voeren. Vervolgens vinden jaarlijkse controlemetingen plaats, 
totdat de sanering is afgerond. Meting dient plaats te vinden op PER, TRI, CIS en 
VC. Wanneer concentraties boven de TCL worden aangetroffen dienen direct 
actieve maatregelen te worden getroffen (actieve ventilatie van de betreffende 
kruipruimtes / kelders) ter voorkoming van humane risico’s.  
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6. ORGANISATIE VAN DE SANERING 

 
6.1. Betrokken instanties 

 
Bij de uitvoering van de sanering zijn de volgende partijen betrokken (tabel 11): 
 
Tabel 11.  Overzicht betrokken partijen en instanties  
  

betrokkenen Gegevens 

  

  
Opdrachtgever en eindgebruiker Gemeente Den Haag 

Dienst Stadsbeheer, Stedelijke structuren 
Postbus 12651 
2500 DP Den Haag  
contactpersoon: dhr. R. Tjassens 

  
Bevoegd gezag Gemeente Den Haag  

Dienst Stadsbeheer 
Postbus 12651 
2500 DP Den Haag 
contactpersoon: Mw. A. Schreur 

  
Directievoering Nog niet bekend 
  
Milieukundige begeleiding Nog niet bekend 
  
Aannemer Nog niet bekend 
  
Belanghebbende Gemeente Den Haag stadsdeelkantoor Scheveningen 

Scheveningseweg 303 
2584 AA Den Haag 
telefoon (070) 353 5600 
contactpersoon: dhr C. Kottelaar, wegbeheerder 

  

 
 

6.2. Vergunningen en meldingen 

 
In tabel 12 is een overzicht opgenomen van alle benodigde vergunningen en 
meldingen die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van de sanering. 
 
Tabel 12.  Overzicht benodigde vergunningen en meldingen 
   

vergunning/melding bevoegd gezag Aanvrager 

   

Beschikking op het saneringsplan in het 
kader van de Wbb 

Gemeente Den Haag, DSB Milieu en 
vergunningen 

opdrachtgever 

APV art. 6, opbreekvergunning gemeente Den Haag, stadsdeel 
Scheveningen 

Bioclear b.v. 

KLIC melding Kabels en leidingen informatiecentrum aannemer 
Vergunning in het kader van 
Lozingenbesluit Wvo 

Hoogheemraadschap Delfland opdrachtgever 

Melding voorzieningen en installaties in 
het kader van Wm 

gemeente Den Haag Bioclear b.v. 

Bouwvergunning in het kader van 
Bouwbesluit/Woningwet 

gemeente Den Haag opdrachtgever 

Vergunning voor het onttrekken van 
grondwater in het kader van de Gww 

provincie Zuid-Holland Bioclear b.v. 

Toestemming lozingspunt gemeente Den Haag, stadsdeel 
Scheveningen 

aannemer 

Beschikking op het nazorgplan in het 
kader van de Wbb 

Gemeente Den Haag, DSB Milieu en 
vergunningen 

opdrachtgever 

Beschikking op het saneringsresultaat in 
het kader avn de Wbb 

Gemeente Den Haag, DSB Milieu en 
vergunningen 

opdrachtgever 

   

 
Om de kans op schade aan het leidingwerk te minimaliseren dient de aannemer die 
het leidingwerk aanbrengt zich bij KLIC te laten registreren als leidingbeheerder.
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Bijlage 1.  Ligging van de locatie en ligging tussenwaardecontour 

    van de grondwaterverontreiniging 
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Bijlage 2.  Kadastrale gegevens 
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Bijlage 3.  Rapport zettingsberekeningen 
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Bijlage 4.  Isohypsenpatronen fasering grondwatersanering 
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Bijlage 5.  Resultaten modellering verspreiding koolstofbron 
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Bijlage 6.  Monitoringsplan actieve fase 

 

peilbuis filterstelling fase
m-mv 1 2 3 4 5 6a 6

S1203 4,5 - 5,5
S1003-2 7,0 - 8,0
S1308-1 7,0 - 8,0
708 7,0 - 8,0
802 7,0 - 8,0
605-1 7,0 - 8,0
804 5,5 - 6,5
805 7,0 - 8,0
401-3 12 - 13
200 7,0 - 8,0
709 7,0 - 8,0
300-3 11 - 12
102 7,3 - 8,3
309-1 5,0 - 6,0
202A 6,5 - 7,5
307-1 8,0 - 9,0
403 8,0 - 9,0
404-3 12 - 13
810 7,0 - 8,0
603 7,0 - 8,0
502-1 7,0 - 8,0
nieuw 7,0 - 8,0
nieuw 7,0 - 8,0
503 7,0 - 8,0
601 7,0 - 8,0
nieuw 7,0 - 8,0
704 6,6 - 7,6
nieuw 8,0 - 9,0
823 8,0 - 9,0
813 8,0 - 9,0
nieuw 8,0 - 9,0
705 8,0 - 9,0
706 8,0 - 9,0
814 8,0 - 9,0
205-1 6,0 - 7,0
305-1 8,0 - 9,0
402-1 6,0 - 7,0
305-2 12 - 13

 peilbuis gebruikt voor monitoring aan infiltratiezijde

 peilbuis gebruikt voor monitoring in het middengebied

 peilbuis gebruikt voor monitoring aan onttrekkingszijde

b
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Bijlage 7.  Tijdspad sanering 

 

 

maand
actieve fase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
2
3
4
5

6a
6b

maand
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

passieve fase

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
monitoring

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

looptijd
rapportagemoment
ijkmoment (tevens rapportagemoment)
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Bijlage 8.  Peilbuiskaarten actieve fase per infiltratiefase 
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Bijlage 9.  Protocol berekening minimaal benodigde hoeveelheid TOC 
 
Berekening benodigde hoeveelheid koolstofbron 
Op basis van de hoeveelheid electronacceptoren in het grondwater wordt berekend 
hoeveel koolstofbron (als TOC) minimaal benodigd is voor de volledige afbraak van 
de aanwezige gechloreerde verontreinigingen en de alternatieve 
electronacceptoren (nitraat en sulfaat).  
 
In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel van de verschillende 
electronacceptor kan worden afgebroken (gereduceerd) met 1 mg/l TOC.  
 
Tabel A. Overzicht benodigde koolstofbron voor reductie verschillende 
electronacceptoren 
 

Electronacceptor Af te breken met 1 mg/l 

TOC (in mg/l) 

Af te breken met 1 

mg/l TOC (in mg/l), 

na correctie voor 

hechting 

   

NO3 4,1 4,1 

SO4 4,0 4,0 

PER 6,9 0,9 

TRI 7,3 2,6 

(cis+trans)-DCE 8,1 5,3 

VC 10,4 9,9 

   

 

 
 

 


