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Naam en adres opdrachtgever: 

 

Jansen de Jong Infra BV 

Oude Trambaan 29 Herten 

Naam contactpersoon: 

 

De heer W. Ramakers 

Tel. 0653227474 

Milieukundige verificatie: 

 

Cicom Milieu BV 

Handelsweg 16d Tynaarlo 

Aanneemsom (excl. BTW): 

 

€ 109.825,00 

Datum opdracht: 

 

26 januari 2011 

Datum oplevering 

 

Actieve fase voorjaar 2011 

Passieve fase 2016 

Veiligheidsklasse: 

 

2T 

Beschrijving van het werk: 

Op deze locatie aan de Americaanse weg te Horst (Limburg) is als 

gevolg van de bedrijfsactiviteiten van een voormalige champignon-

kwekerij de bodem sterk verontreinigd met pentachloorfenol (PCP). 

Voor de aanpak van deze bodemverontreiniging is door Econsul-

tancy B.V. een saneringsplan opgesteld, waarop door het bevoegd 

gezag de provincie Limburg een beschikking is afgegeven. 

 

Ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie voor woning-

bouw, is door de firma Jansen de Jong, in oktober 2009 de grond-

sanering uitgevoerd. Uit het actualisatie onderzoek, uitgevoerd 

door Aelmans Eco, is toen vastgesteld dat het grondwater op de 

locatie nog sterk verontreinigd was over een oppervlak van 750 m2, 

waarbij concentraties tot 36.000 µg/l aan PCP zijn aangetoond bij 

een zuurgraad van pH = 11. 

 

Aan de hand van bodemmonsters van de locatie is in eigen beheer 

door NTP Milieu een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Op 

laboratoriumschaal is de haalbaarheid van de voorgenomen 

saneringsvariant onderzocht gebaseerd op chemische oxidatie van 

de verontreiniging met Fentons reagens. Aan de hand van de 

positieve resultaten van het laboratoriumonderzoek is het 

saneringssysteem gedimensioneerd en ter goedkeuring 

voorgelegd aan het bevoegd gezag de provincie Limburg. 

 

In januari 2011 is gestart met de ondergrondse aanleg van het 

saneringssysteem. In totaal zijn 40 injectiefilters aangebracht, 

verdeeld over een drietal diepten. De filters zijn met separate 

leidingen aangesloten op de volautomatische ISCO-unit van NTP 

Milieu, waarmee voor ieder afzonderlijk injectiepunt op een 

gereguleerde en veilige wijze gedurende 24 uur per dag en 7 

dagen per week de benodigde chemicaliën in de bodem zijn 

gebracht. Het systeem is aangelegd en ten uitvoer gebracht binnen 

de nieuwbouwwijk van het plan Douven, in directe nabijheid van 

recent opgeleverde woningen.  

 

In totaal is in een periode van 2 maal 2 weken verspreid over de 

periode februari en maart een hoeveelheid gestabiliseerd 

Fenton’s reagens geïnjecteerd in kleine afwisselende volume-

eenheden van 33 m3 waterstofperoxide en bijbehorende 

ijzerkatalysator. De resultaten na de eerste en tweede 

injectieronde gaven een totale verwijderingsefficiëntie te zien van 

meer dan 99% tot zelfs 100 %, waarbij alle waarden onder de 

interventiewaarde zijn teruggebracht (< 3 µg/l). Na uitvoering van 

de injectieronden is overgegaan naar de passieve fase, waarin 

middels monitoring de stabiliteit van de restverontreiniging in het 

grondwater wordt vastgesteld. 

 

In onderstaande figuur is de concentratie-afname van PCP in het 

grondwater weergegeven voor enkele peilbuizen. Gelijktijdig met 

deze afname is de toename van de redoxpotentiaal weergegeven 

als gevolg van de uitgevoerde ISCO. 

 

 

De sanering van de grondwaterverontreiniging met pentachloor-

fenol is door NTP Milieu uitgevoerd onder het certificaat BRL 

SIKB 7000 protocol 7002 “Uitvoering van landbodemsaneringen 
met in-situ methoden”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

NTP Milieu Enschede,  

de heer G.B.J. Borggreve / A.J.W. Smits 

Tel. 053 4614905 

ISCO sanering Americaanseweg Horst
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