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cost-effective, extensive, in-situ remediation technologies at six contaminated sites.cost-effective, extensive, in-situ remediation technologies at six contaminated sites.cost-effective, extensive, in-situ remediation technologies at six contaminated sites.cost-effective, extensive, in-situ remediation technologies at six contaminated sites.
The assessment of natural attenuation tetrachloroethene at a site should at least be based on the following criteria:The assessment of natural attenuation tetrachloroethene at a site should at least be based on the following criteria:The assessment of natural attenuation tetrachloroethene at a site should at least be based on the following criteria:The assessment of natural attenuation tetrachloroethene at a site should at least be based on the following criteria:
1.1.1.1. The occurrence of degradation products at the site.The occurrence of degradation products at the site.The occurrence of degradation products at the site.The occurrence of degradation products at the site.
2.2.2.2. The existence of favorable redox conditions.The existence of favorable redox conditions.The existence of favorable redox conditions.The existence of favorable redox conditions.
3.3.3.3. The availability of enough organic material.The availability of enough organic material.The availability of enough organic material.The availability of enough organic material.
4.4.4.4. An assessment of the geology and of the groundwater flow to estimate the risk of spreading of the contamination.An assessment of the geology and of the groundwater flow to estimate the risk of spreading of the contamination.An assessment of the geology and of the groundwater flow to estimate the risk of spreading of the contamination.An assessment of the geology and of the groundwater flow to estimate the risk of spreading of the contamination.

The conclusions of phase 1 of this project are as follows:The conclusions of phase 1 of this project are as follows:The conclusions of phase 1 of this project are as follows:The conclusions of phase 1 of this project are as follows:
1.1.1.1. The occurrence of degradation products is insufficiently established, although degradation occurs at all sites.The occurrence of degradation products is insufficiently established, although degradation occurs at all sites.The occurrence of degradation products is insufficiently established, although degradation occurs at all sites.The occurrence of degradation products is insufficiently established, although degradation occurs at all sites.
2.2.2.2. The redox conditions are insufficiently characterized at all sitesThe redox conditions are insufficiently characterized at all sitesThe redox conditions are insufficiently characterized at all sitesThe redox conditions are insufficiently characterized at all sites
3.3.3.3. Fuel to drive reductive dechlorination is present at all sites but not established in a systematic way.Fuel to drive reductive dechlorination is present at all sites but not established in a systematic way.Fuel to drive reductive dechlorination is present at all sites but not established in a systematic way.Fuel to drive reductive dechlorination is present at all sites but not established in a systematic way.
4.4.4.4. One site is suitable to carry out a flow path analysis.One site is suitable to carry out a flow path analysis.One site is suitable to carry out a flow path analysis.One site is suitable to carry out a flow path analysis.
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VoorVoorVoorVoor    veelveelveelveel    textielreinigingsbedrijventextielreinigingsbedrijventextielreinigingsbedrijventextielreinigingsbedrijven    metmetmetmet    eeneeneeneen    VOCl-verontreinigingVOCl-verontreinigingVOCl-verontreinigingVOCl-verontreiniging    isisisis    eeneeneeneen    patstellingpatstellingpatstellingpatstelling    ontstaanontstaanontstaanontstaan    tentententen    aanzienaanzienaanzienaanzien    vanvanvanvan
dededede    saneringsaneringsaneringsanering    vanvanvanvan    dededede    bodembodembodembodem    enenenen    hethethethet    grondwater.grondwater.grondwater.grondwater.    DeDeDeDe    kostenkostenkostenkosten    vanvanvanvan    dededede    nunununu    gangbaregangbaregangbaregangbare    sanering/beheersingsvariantensanering/beheersingsvariantensanering/beheersingsvariantensanering/beheersingsvarianten
zijnzijnzijnzijn    inininin    veelveelveelveel    gevallengevallengevallengevallen    nietnietnietniet    opopopop    tetetete    brengenbrengenbrengenbrengen    doordoordoordoor    dededede    bedrijven,bedrijven,bedrijven,bedrijven,    metmetmetmet    alsalsalsals    resultaatresultaatresultaatresultaat    datdatdatdat    dededede    daadwerkelijkedaadwerkelijkedaadwerkelijkedaadwerkelijke    aanpakaanpakaanpakaanpak    vanvanvanvan
dededede    problemenproblemenproblemenproblemen    stagnestagnestagnestagneert. Het gevolg is niet alleen een steeds verdergaande, soms niet volledig in kaartert. Het gevolg is niet alleen een steeds verdergaande, soms niet volledig in kaartert. Het gevolg is niet alleen een steeds verdergaande, soms niet volledig in kaartert. Het gevolg is niet alleen een steeds verdergaande, soms niet volledig in kaart
gebrachte,gebrachte,gebrachte,gebrachte,    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    vanvanvanvan    dededede    verontreiniging,verontreiniging,verontreiniging,verontreiniging,    maarmaarmaarmaar    ookookookook    beperkingenbeperkingenbeperkingenbeperkingen    tentententen    aanzienaanzienaanzienaanzien    vanvanvanvan    verkoop,verkoop,verkoop,verkoop,    verbouwingverbouwingverbouwingverbouwing
enenenen/of uitbreiding. Er is daarom dringend behoefte aan een andere, goedkopere, maar nog steeds/of uitbreiding. Er is daarom dringend behoefte aan een andere, goedkopere, maar nog steeds/of uitbreiding. Er is daarom dringend behoefte aan een andere, goedkopere, maar nog steeds/of uitbreiding. Er is daarom dringend behoefte aan een andere, goedkopere, maar nog steeds
milieuhygiënisch verantwoorde manier van omgaan met dit type verontreinigingssituaties.milieuhygiënisch verantwoorde manier van omgaan met dit type verontreinigingssituaties.milieuhygiënisch verantwoorde manier van omgaan met dit type verontreinigingssituaties.milieuhygiënisch verantwoorde manier van omgaan met dit type verontreinigingssituaties.

DitDitDitDit    projectprojectprojectproject    isisisis    eeneeneeneen    eersteeersteeersteeerste    aanzetaanzetaanzetaanzet    voor het zoekenvoor het zoekenvoor het zoekenvoor het zoeken    naarnaarnaarnaar    eeneeneeneen    oplossingoplossingoplossingoplossing    voorvoorvoorvoor    ditditditdit    probleem.probleem.probleem.probleem.    NagegaanNagegaanNagegaanNagegaan    wordtwordtwordtwordt    ofofofof
hethethethet    mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk    isisisis    omomomom    opopopop    basisbasisbasisbasis    vanvanvanvan    intrinsiekeintrinsiekeintrinsiekeintrinsieke    processenprocessenprocessenprocessen    enenenen    andereandereandereandere    extensieveextensieveextensieveextensieve    methodenmethodenmethodenmethoden    eeneeneeneen    beheersingsvari-beheersingsvari-beheersingsvari-beheersingsvari-
antantantant    tetetete    ontwikkelingen,ontwikkelingen,ontwikkelingen,ontwikkelingen,    diediediedie    enerzijdsenerzijdsenerzijdsenerzijds    dededede    risico'srisico'srisico'srisico's    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    minimaliseertminimaliseertminimaliseertminimaliseert    enenenen    anderzijdsanderzijdsanderzijdsanderzijds    kankankankan    leidenleidenleidenleiden
tot opheffing van de huidige beperkingen ten aanzien van bijvoorbeeld verkoop en verbouwing.tot opheffing van de huidige beperkingen ten aanzien van bijvoorbeeld verkoop en verbouwing.tot opheffing van de huidige beperkingen ten aanzien van bijvoorbeeld verkoop en verbouwing.tot opheffing van de huidige beperkingen ten aanzien van bijvoorbeeld verkoop en verbouwing.

In dit rapport worden de resultaten van fase 1In dit rapport worden de resultaten van fase 1In dit rapport worden de resultaten van fase 1In dit rapport worden de resultaten van fase 1    weergegeven.weergegeven.weergegeven.weergegeven.    InInInIn    dezedezedezedeze    eerste fase is op grond van de reedseerste fase is op grond van de reedseerste fase is op grond van de reedseerste fase is op grond van de reeds
aanwezigeaanwezigeaanwezigeaanwezige    enenenen    dededede    nognognognog    ontbrekendeontbrekendeontbrekendeontbrekende    gegevensgegevensgegevensgegevens    voorvoorvoorvoor    allealleallealle    zeszeszeszes    deelnemendedeelnemendedeelnemendedeelnemende    locatieslocatieslocatieslocaties    eeneeneeneen    hypothesehypothesehypothesehypothese    gesteld,gesteld,gesteld,gesteld,    diediediedie
metmetmetmet    behulpbehulpbehulpbehulp    vanvanvanvan    eeneeneeneen    aanvullendaanvullendaanvullendaanvullend    meetplanmeetplanmeetplanmeetplan    inininin    fasefasefasefase    2222    enenenen    3333    zzzzaaaallll    wordenwordenwordenworden    getoetst.getoetst.getoetst.getoetst.    DeDeDeDe    resultatenresultatenresultatenresultaten    vanvanvanvan    fasefasefasefase    2222    enenenen
3 worden begin 1998 gerapporteerd.3 worden begin 1998 gerapporteerd.3 worden begin 1998 gerapporteerd.3 worden begin 1998 gerapporteerd.
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HoofdstukHoofdstukHoofdstukHoofdstuk 5555 BESCHRIJVING VAN DE ZES LOCATIESBESCHRIJVING VAN DE ZES LOCATIESBESCHRIJVING VAN DE ZES LOCATIESBESCHRIJVING VAN DE ZES LOCATIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 11 11 11
5.15.15.15.1 De Zwaan te ValkenswaardDe Zwaan te ValkenswaardDe Zwaan te ValkenswaardDe Zwaan te Valkenswaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 11 11 11
5.25.25.25.2 Nic Lamme te Nederhorst den BergNic Lamme te Nederhorst den BergNic Lamme te Nederhorst den BergNic Lamme te Nederhorst den Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 18 18 18
5.35.35.35.3 Hoograven te MontfoortHoograven te MontfoortHoograven te MontfoortHoograven te Montfoort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 24 24 24
5.45.45.45.4 Neproma te ArnhemNeproma te ArnhemNeproma te ArnhemNeproma te Arnhem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 35 35 35
5.55.55.55.5 Newasco Wasserij Van Houten te HeemstedeNewasco Wasserij Van Houten te HeemstedeNewasco Wasserij Van Houten te HeemstedeNewasco Wasserij Van Houten te Heemstede . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  43 43 43 43
5.65.65.65.6 HOVO-De Maas te RotterdamHOVO-De Maas te RotterdamHOVO-De Maas te RotterdamHOVO-De Maas te Rotterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 47 47 47





vvvv

SAMENVATTINGSAMENVATTINGSAMENVATTINGSAMENVATTING

Intrinsieke biodegradatie en bioreactieve schermen bij bodemverontreinigingIntrinsieke biodegradatie en bioreactieve schermen bij bodemverontreinigingIntrinsieke biodegradatie en bioreactieve schermen bij bodemverontreinigingIntrinsieke biodegradatie en bioreactieve schermen bij bodemverontreiniging
bij textielreinigingsbedrijvenbij textielreinigingsbedrijvenbij textielreinigingsbedrijvenbij textielreinigingsbedrijven

OpOpOpOp    veelveelveelveel    locatieslocatieslocatieslocaties    vanvanvanvan    textielreinigingsbedrijventextielreinigingsbedrijventextielreinigingsbedrijventextielreinigingsbedrijven    isisisis    inininin    hethethethet    verledenverledenverledenverleden    eeneeneeneen    bodemverontreinigingbodemverontreinigingbodemverontreinigingbodemverontreiniging    metmetmetmet    PERPERPERPER    ofofofof    TRITRITRITRI
ontstaan. De meeste van deze bedrijven kunnen de kosten van sanering niet opbrengen.ontstaan. De meeste van deze bedrijven kunnen de kosten van sanering niet opbrengen.ontstaan. De meeste van deze bedrijven kunnen de kosten van sanering niet opbrengen.ontstaan. De meeste van deze bedrijven kunnen de kosten van sanering niet opbrengen.
Het doel van dit NOBIS-projectHet doel van dit NOBIS-projectHet doel van dit NOBIS-projectHet doel van dit NOBIS-project    isisisis    hethethethet    inschatteninschatteninschatteninschatten    vanvanvanvan    mogelijkhedenmogelijkhedenmogelijkhedenmogelijkheden    omomomom    door middel van kosten-effectievedoor middel van kosten-effectievedoor middel van kosten-effectievedoor middel van kosten-effectieve
extensieveextensieveextensieveextensieve    inininin    situsitusitusitu    maatregelenmaatregelenmaatregelenmaatregelen    hethethethet    verspreidingsrisicoverspreidingsrisicoverspreidingsrisicoverspreidingsrisico    vanvanvanvan    dededede    inininin    dededede    bodembodembodembodem    enenenen    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    aanwezigeaanwezigeaanwezigeaanwezige
chloorkoolwaterstoffen afdoende te beperken op zes locaties.chloorkoolwaterstoffen afdoende te beperken op zes locaties.chloorkoolwaterstoffen afdoende te beperken op zes locaties.chloorkoolwaterstoffen afdoende te beperken op zes locaties.

AllereerstAllereerstAllereerstAllereerst    wordtwordtwordtwordt    onderzochtonderzochtonderzochtonderzocht    inininin    hoeverrehoeverrehoeverrehoeverre    natuurlijkenatuurlijkenatuurlijkenatuurlijke    afbraakafbraakafbraakafbraak    eeneeneeneen    rolrolrolrol    speeltspeeltspeeltspeelt    bijbijbijbij    hethethethet    inperkeninperkeninperkeninperken    vanvanvanvan    dededede    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding
van de verontreiniging.van de verontreiniging.van de verontreiniging.van de verontreiniging.    DeDeDeDe    beoordelingbeoordelingbeoordelingbeoordeling    van natuurlijke afbraak van PER en TRI moet daarbij in ieder gevalvan natuurlijke afbraak van PER en TRI moet daarbij in ieder gevalvan natuurlijke afbraak van PER en TRI moet daarbij in ieder gevalvan natuurlijke afbraak van PER en TRI moet daarbij in ieder geval
zijn gebaseerd op de volgende criteria:zijn gebaseerd op de volgende criteria:zijn gebaseerd op de volgende criteria:zijn gebaseerd op de volgende criteria:
1.1.1.1. De aanwezigheid van afbraakproducten.De aanwezigheid van afbraakproducten.De aanwezigheid van afbraakproducten.De aanwezigheid van afbraakproducten.
2.2.2.2. DeDeDeDe    aanwezigheidaanwezigheidaanwezigheidaanwezigheid    vanvanvanvan    zoneszoneszoneszones    metmetmetmet    gunstigegunstigegunstigegunstige    redoxconditiesredoxconditiesredoxconditiesredoxcondities    voorvoorvoorvoor    dededede    volledigevolledigevolledigevolledige    natuurlijkenatuurlijkenatuurlijkenatuurlijke    afbraakafbraakafbraakafbraak    vanvanvanvan    PER.PER.PER.PER.
3.3.3.3. DeDeDeDe    beschikbaarheidbeschikbaarheidbeschikbaarheidbeschikbaarheid    vanvanvanvan    voldovoldovoldovoldoende organisch materiaal. De intrinsieke afbraak van PER heeft alleen plaatsende organisch materiaal. De intrinsieke afbraak van PER heeft alleen plaatsende organisch materiaal. De intrinsieke afbraak van PER heeft alleen plaatsende organisch materiaal. De intrinsieke afbraak van PER heeft alleen plaats

inininin    aanwezigheidaanwezigheidaanwezigheidaanwezigheid    vanvanvanvan    voldoendevoldoendevoldoendevoldoende    brandstof.brandstof.brandstof.brandstof.    OnderOnderOnderOnder    zuurstoflozezuurstoflozezuurstoflozezuurstofloze    omstandighedenomstandighedenomstandighedenomstandigheden    kankankankan    PERPERPERPER    voorvoorvoorvoor    bacteriënbacteriënbacteriënbacteriën
dededede    rolrolrolrol    vanvanvanvan    zuurstofzuurstofzuurstofzuurstof    bijbijbijbij    dededede    verbrandingverbrandingverbrandingverbranding    vanvanvanvan    organischeorganischeorganischeorganische    componentencomponentencomponentencomponenten    (o.a.(o.a.(o.a.(o.a.    suikers,suikers,suikers,suikers,    maarmaarmaarmaar    ookookookook    mineralemineralemineraleminerale    olieolieolieolie
eeeen BTEX) vervullen. Een snelle intrinsieke afbraak van PER vereist daarom de aanwezigheid vann BTEX) vervullen. Een snelle intrinsieke afbraak van PER vereist daarom de aanwezigheid vann BTEX) vervullen. Een snelle intrinsieke afbraak van PER vereist daarom de aanwezigheid vann BTEX) vervullen. Een snelle intrinsieke afbraak van PER vereist daarom de aanwezigheid van
organische verbindingen.organische verbindingen.organische verbindingen.organische verbindingen.

4.4.4.4. HetHetHetHet    optredenoptredenoptredenoptreden    vanvanvanvan    grondwgrondwgrondwgrondwaterstroming, om het risico van horizontale verspreiding van de verontreiniging-aterstroming, om het risico van horizontale verspreiding van de verontreiniging-aterstroming, om het risico van horizontale verspreiding van de verontreiniging-aterstroming, om het risico van horizontale verspreiding van de verontreiniging-
en in te schatten.en in te schatten.en in te schatten.en in te schatten.

DaarnaDaarnaDaarnaDaarna    wordtwordtwordtwordt    bekekenbekekenbekekenbekeken    ofofofof    doordoordoordoor    hethethethet    stimulerenstimulerenstimulerenstimuleren    vanvanvanvan    dededede    intrinsiekeintrinsiekeintrinsiekeintrinsieke    afbraakafbraakafbraakafbraak    ofofofof    doordoordoordoor    hethethethet    insinsinsinstalleren vantalleren vantalleren vantalleren van
bioschermen mogelijk een oplossing wordt gevonden.bioschermen mogelijk een oplossing wordt gevonden.bioschermen mogelijk een oplossing wordt gevonden.bioschermen mogelijk een oplossing wordt gevonden.

Het onderzoek in dit project wordt uitgevoerd in 3 fasen:Het onderzoek in dit project wordt uitgevoerd in 3 fasen:Het onderzoek in dit project wordt uitgevoerd in 3 fasen:Het onderzoek in dit project wordt uitgevoerd in 3 fasen:
1.1.1.1. een historische analyse van elke locatie;een historische analyse van elke locatie;een historische analyse van elke locatie;een historische analyse van elke locatie;
2.2.2.2. aanvullende metingen voor de beoordeling van natuurlijke afbraak;aanvullende metingen voor de beoordeling van natuurlijke afbraak;aanvullende metingen voor de beoordeling van natuurlijke afbraak;aanvullende metingen voor de beoordeling van natuurlijke afbraak;
3.3.3.3. het opstellen van een "plan van aanpak" voor elke locatie.het opstellen van een "plan van aanpak" voor elke locatie.het opstellen van een "plan van aanpak" voor elke locatie.het opstellen van een "plan van aanpak" voor elke locatie.

In dit rapport worden de resultaten van fase 1 weergegeven. De conclusies zijn:In dit rapport worden de resultaten van fase 1 weergegeven. De conclusies zijn:In dit rapport worden de resultaten van fase 1 weergegeven. De conclusies zijn:In dit rapport worden de resultaten van fase 1 weergegeven. De conclusies zijn:
1.1.1.1. Het voorkomen van afbraakproducten is onvoldoende in kaart gebracht, alhoewel er sprake is vanHet voorkomen van afbraakproducten is onvoldoende in kaart gebracht, alhoewel er sprake is vanHet voorkomen van afbraakproducten is onvoldoende in kaart gebracht, alhoewel er sprake is vanHet voorkomen van afbraakproducten is onvoldoende in kaart gebracht, alhoewel er sprake is van

natuurlijke afbraak op alle locaties.natuurlijke afbraak op alle locaties.natuurlijke afbraak op alle locaties.natuurlijke afbraak op alle locaties.
2. De redoxcondities zijn bij geen van de locaties in voldoende mate vastgesteld.2. De redoxcondities zijn bij geen van de locaties in voldoende mate vastgesteld.2. De redoxcondities zijn bij geen van de locaties in voldoende mate vastgesteld.2. De redoxcondities zijn bij geen van de locaties in voldoende mate vastgesteld.
3.3.3.3. BrandstofBrandstofBrandstofBrandstof    voorvoorvoorvoor    rererereductieve dechlorering is aanwezig op alle locaties, maar nog onvoldoende in kaartductieve dechlorering is aanwezig op alle locaties, maar nog onvoldoende in kaartductieve dechlorering is aanwezig op alle locaties, maar nog onvoldoende in kaartductieve dechlorering is aanwezig op alle locaties, maar nog onvoldoende in kaart

gebracht.gebracht.gebracht.gebracht.
4.4.4.4. EénEénEénEén    locatielocatielocatielocatie    isisisis    geschiktgeschiktgeschiktgeschikt    voorvoorvoorvoor    hethethethet    uitvoerenuitvoerenuitvoerenuitvoeren    vanvanvanvan    eeneeneeneen    stroombaananalyse, waarbijstroombaananalyse, waarbijstroombaananalyse, waarbijstroombaananalyse, waarbij    dededede    afbraakafbraakafbraakafbraak    vanvanvanvan    PERPERPERPER    enenenen

dededede    productieproductieproductieproductie    vanvanvanvan    afbraakproductenafbraakproductenafbraakproductenafbraakproducten    kankankankan    wordenwordenwordenworden    beoordeeld.beoordeeld.beoordeeld.beoordeeld.    DezeDezeDezeDeze    analyseanalyseanalyseanalyse    isisisis    nietnietnietniet    mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk    voorvoorvoorvoor    dededede    andereandereandereandere
vijf locaties vanwege de volgende redenen:vijf locaties vanwege de volgende redenen:vijf locaties vanwege de volgende redenen:vijf locaties vanwege de volgende redenen:
a.a.a.a. de onmogelijkheid voor het traceren van de bronnen vanwege de complexe geologie;de onmogelijkheid voor het traceren van de bronnen vanwege de complexe geologie;de onmogelijkheid voor het traceren van de bronnen vanwege de complexe geologie;de onmogelijkheid voor het traceren van de bronnen vanwege de complexe geologie;
b.b.b.b. de afwezigheid van natuurlijke grondwaterstroming;de afwezigheid van natuurlijke grondwaterstroming;de afwezigheid van natuurlijke grondwaterstroming;de afwezigheid van natuurlijke grondwaterstroming;
c.c.c.c. de verstoring van het stromingspatroon door grootschalige onttrekkingen.de verstoring van het stromingspatroon door grootschalige onttrekkingen.de verstoring van het stromingspatroon door grootschalige onttrekkingen.de verstoring van het stromingspatroon door grootschalige onttrekkingen.

De resultaten van fase 2 en 3 worden gerapporteerd in februari 1998.De resultaten van fase 2 en 3 worden gerapporteerd in februari 1998.De resultaten van fase 2 en 3 worden gerapporteerd in februari 1998.De resultaten van fase 2 en 3 worden gerapporteerd in februari 1998.
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SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY

Intrinsic biodegradation and bioscreens for remediation of soil at laundryIntrinsic biodegradation and bioscreens for remediation of soil at laundryIntrinsic biodegradation and bioscreens for remediation of soil at laundryIntrinsic biodegradation and bioscreens for remediation of soil at laundry
sitessitessitessites

ManyManyManyMany    sitessitessitessites    ofofofof    laundrieslaundrieslaundrieslaundries    specializedspecializedspecializedspecialized    inininin    drydrydrydry    cleaningcleaningcleaningcleaning    areareareare    contaminatedcontaminatedcontaminatedcontaminated    withwithwithwith    tetra-tetra-tetra-tetra-    andandandand    trichloroethene.trichloroethene.trichloroethene.trichloroethene.    MostMostMostMost
ofofofof    thesethesethesethese    laundrieslaundrieslaundrieslaundries    areareareare    notnotnotnot    ableableableable    totototo    bearbearbearbear    thethethethe    clean-upclean-upclean-upclean-up    costs.costs.costs.costs.    TheTheTheThe    objectiveobjectiveobjectiveobjective    ofofofof    thethethethe    currentcurrentcurrentcurrent    studystudystudystudy    isisisis    totototo    investigateinvestigateinvestigateinvestigate
thethethethe    possibilitiespossibilitiespossibilitiespossibilities    totototo    containcontaincontaincontain    suchsuchsuchsuch    contaminationscontaminationscontaminationscontaminations    bybybyby    tttthe application of cost-effective, extensive, in-situhe application of cost-effective, extensive, in-situhe application of cost-effective, extensive, in-situhe application of cost-effective, extensive, in-situ
remediation technologies at six contaminated sites.remediation technologies at six contaminated sites.remediation technologies at six contaminated sites.remediation technologies at six contaminated sites.

First,First,First,First,    thethethethe    effectivenesseffectivenesseffectivenesseffectiveness    ofofofof    naturalnaturalnaturalnatural    degradationdegradationdegradationdegradation    processesprocessesprocessesprocesses    (natural(natural(natural(natural    attenuation)attenuation)attenuation)attenuation)    totototo    preventpreventpreventprevent    thethethethe    pollutionpollutionpollutionpollution    fromfromfromfrom
furtherfurtherfurtherfurther    spreadingspreadingspreadingspreading    isisisis    to beto beto beto be    evaluated.evaluated.evaluated.evaluated.    TheTheTheThe    assessmentassessmentassessmentassessment    ofofofof    naturalnaturalnaturalnatural    attenuationattenuationattenuationattenuation    ofofofof    tetrachloroethenetetrachloroethenetetrachloroethenetetrachloroethene    atatatat    aaaa    sitesitesitesite
should at least be based on the following criteria:should at least be based on the following criteria:should at least be based on the following criteria:should at least be based on the following criteria:
1.1.1.1. The occurrence of degradation products at the site.The occurrence of degradation products at the site.The occurrence of degradation products at the site.The occurrence of degradation products at the site.
2.2.2.2. TheTheTheThe    existenceexistenceexistenceexistence    ofofofof    favorablefavorablefavorablefavorable    reducedreducedreducedreduced    conditionsconditionsconditionsconditions    totototo    drivedrivedrivedrive    initialinitialinitialinitial    dechlorinationdechlorinationdechlorinationdechlorination    andandandand    thethethethe    existenceexistenceexistenceexistence    ofofofof    favorablefavorablefavorablefavorable

redox conditions to carry on the degradation to a complete dechlorination.redox conditions to carry on the degradation to a complete dechlorination.redox conditions to carry on the degradation to a complete dechlorination.redox conditions to carry on the degradation to a complete dechlorination.
3.3.3.3. TheTheTheThe    availabilityavailabilityavailabilityavailability    ofofofof    enoughenoughenoughenough    organicorganicorganicorganic    materialmaterialmaterialmaterial    (co-contaminants(co-contaminants(co-contaminants(co-contaminants    likelikelikelike    BTEXBTEXBTEXBTEX    andandandand    mineralmineralmineralmineral    oiloiloiloil    orororor    naturalnaturalnaturalnatural    organicorganicorganicorganic

material) to "fuel" reductive dechlorination.material) to "fuel" reductive dechlorination.material) to "fuel" reductive dechlorination.material) to "fuel" reductive dechlorination.
4.4.4.4. AnAnAnAn    assessmentassessmentassessmentassessment    ofofofof    thethethethe    geologygeologygeologygeology and of the groundwater flow to estimate the risk of spreading of the and of the groundwater flow to estimate the risk of spreading of the and of the groundwater flow to estimate the risk of spreading of the and of the groundwater flow to estimate the risk of spreading of the

contamination.contamination.contamination.contamination.

Then,Then,Then,Then,    thethethethe    needneedneedneed    totototo    stimulatestimulatestimulatestimulate    thethethethe    naturalnaturalnaturalnatural    degradationdegradationdegradationdegradation    processesprocessesprocessesprocesses    in-situin-situin-situin-situ    orororor    viaviaviavia    thethethethe    installationinstallationinstallationinstallation    ofofofof    aaaa    biologicallybiologicallybiologicallybiologically
reactive zone, will be evaluated.reactive zone, will be evaluated.reactive zone, will be evaluated.reactive zone, will be evaluated.

The research in the current project is carried out in 3 phases:The research in the current project is carried out in 3 phases:The research in the current project is carried out in 3 phases:The research in the current project is carried out in 3 phases:
1.1.1.1.  a historical analysis of each site; a historical analysis of each site; a historical analysis of each site; a historical analysis of each site;
2.2.2.2.  additional measurements to complete the assessment of natural attenuation; additional measurements to complete the assessment of natural attenuation; additional measurements to complete the assessment of natural attenuation; additional measurements to complete the assessment of natural attenuation;
3.3.3.3.  the formulation of a remediation set-up for each site. the formulation of a remediation set-up for each site. the formulation of a remediation set-up for each site. the formulation of a remediation set-up for each site.

The results of the historical analyses are presented in this report. The conclusions are as follows:The results of the historical analyses are presented in this report. The conclusions are as follows:The results of the historical analyses are presented in this report. The conclusions are as follows:The results of the historical analyses are presented in this report. The conclusions are as follows:
1.1.1.1. TheTheTheThe    occurrenceoccurrenceoccurrenceoccurrence    ofofofof    degradationdegradationdegradationdegradation    productsproductsproductsproducts    isisisis    insufficientlyinsufficientlyinsufficientlyinsufficiently    established,established,established,established,    althalthalthalthough degradation - via reductiveough degradation - via reductiveough degradation - via reductiveough degradation - via reductive

dechlorination - occurs at all sites.dechlorination - occurs at all sites.dechlorination - occurs at all sites.dechlorination - occurs at all sites.
2.2.2.2. The redox conditions are insufficiently characterized at all sites.The redox conditions are insufficiently characterized at all sites.The redox conditions are insufficiently characterized at all sites.The redox conditions are insufficiently characterized at all sites.
3.3.3.3. Fuel to drive reductive dechlorination is present at all sites but not established in a systematic way.Fuel to drive reductive dechlorination is present at all sites but not established in a systematic way.Fuel to drive reductive dechlorination is present at all sites but not established in a systematic way.Fuel to drive reductive dechlorination is present at all sites but not established in a systematic way.
4.4.4.4. OneOneOneOne    sitesitesitesite    isisisis    suitablesuitablesuitablesuitable    totototo    carrycarrycarrycarry    outoutoutout    aaaa    flowflowflowflow    pathpathpathpath    analysis,analysis,analysis,analysis,    inininin    whichwhichwhichwhich    thethethethe    degradationdegradationdegradationdegradation    ofofofof    tetrachloroethenetetrachloroethenetetrachloroethenetetrachloroethene    andandandand

the production and degradation of intermediatesthe production and degradation of intermediatesthe production and degradation of intermediatesthe production and degradation of intermediates    cancancancan    bebebebe    assessed.assessed.assessed.assessed.    SuchSuchSuchSuch    anananan    analysisanalysisanalysisanalysis    isisisis    not possible atnot possible atnot possible atnot possible at
the other sites, for a variety of reasons, including:the other sites, for a variety of reasons, including:the other sites, for a variety of reasons, including:the other sites, for a variety of reasons, including:
a.a.a.a. the impossibility to localize the source due to the complex geology at one site;the impossibility to localize the source due to the complex geology at one site;the impossibility to localize the source due to the complex geology at one site;the impossibility to localize the source due to the complex geology at one site;
b.b.b.b. the absence of natural groundwater flow;the absence of natural groundwater flow;the absence of natural groundwater flow;the absence of natural groundwater flow;
c.c.c.c. thethethethe    disturbancedisturbancedisturbancedisturbance    ofofofof    thethethethe    flowflowflowflow    patternpatternpatternpattern    duedueduedue    totototo    thethethethe    presencepresencepresencepresence    ofofofof    hydrologicalhydrologicalhydrologicalhydrological    containmentcontainmentcontainmentcontainment    systemssystemssystemssystems    orororor    largelargelargelarge

drinking water wells.drinking water wells.drinking water wells.drinking water wells.

The results of phase 2 and 3 will be reported february 1998.The results of phase 2 and 3 will be reported february 1998.The results of phase 2 and 3 will be reported february 1998.The results of phase 2 and 3 will be reported february 1998.
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HOOFDSTUK 1HOOFDSTUK 1HOOFDSTUK 1HOOFDSTUK 1

INLEIDINGINLEIDINGINLEIDINGINLEIDING

HetHetHetHet    doeldoeldoeldoel    vanvanvanvan    ditditditdit    projectprojectprojectproject    isisisis    hethethethet    inschatteninschatteninschatteninschatten    vanvanvanvan    mogelijkhedenmogelijkhedenmogelijkhedenmogelijkheden    omomomom    doordoordoordoor    middelmiddelmiddelmiddel    vanvanvanvan    kosten-effectievekosten-effectievekosten-effectievekosten-effectieve    extensieveextensieveextensieveextensieve
inininin    situsitusitusitu    maatregelenmaatregelenmaatregelenmaatregelen    hethethethet    risicorisicorisicorisico    vanvanvanvan    inininin    dededede    bodembodembodembodem    enenenen    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    voorkomendevoorkomendevoorkomendevoorkomende    chloorkoolwaterstoffenchloorkoolwaterstoffenchloorkoolwaterstoffenchloorkoolwaterstoffen    (VOCl)(VOCl)(VOCl)(VOCl)
op textielreinigingslocaties afdoende te beperken. Erop textielreinigingslocaties afdoende te beperken. Erop textielreinigingslocaties afdoende te beperken. Erop textielreinigingslocaties afdoende te beperken. Er    zijnzijnzijnzijn    zeszeszeszes    locaties in het onderzoek betrokken. Op dezelocaties in het onderzoek betrokken. Op dezelocaties in het onderzoek betrokken. Op dezelocaties in het onderzoek betrokken. Op deze
locatieslocatieslocatieslocaties    wordtwordtwordtwordt    dededede    potentiëlepotentiëlepotentiëlepotentiële bijdrage aan de reductie van het verspreidingsrisico door biologische en bijdrage aan de reductie van het verspreidingsrisico door biologische en bijdrage aan de reductie van het verspreidingsrisico door biologische en bijdrage aan de reductie van het verspreidingsrisico door biologische en
biologisch-chemische processen onderzocht. Daarbij wordt gekeken naar:biologisch-chemische processen onderzocht. Daarbij wordt gekeken naar:biologisch-chemische processen onderzocht. Daarbij wordt gekeken naar:biologisch-chemische processen onderzocht. Daarbij wordt gekeken naar:
1.1.1.1. het optreden van natuurlijke (intrinsieke) (bio)degradatie;het optreden van natuurlijke (intrinsieke) (bio)degradatie;het optreden van natuurlijke (intrinsieke) (bio)degradatie;het optreden van natuurlijke (intrinsieke) (bio)degradatie;
2.2.2.2. de toepassing van reactieve zones (geactiveerde in situ bioschermen).de toepassing van reactieve zones (geactiveerde in situ bioschermen).de toepassing van reactieve zones (geactiveerde in situ bioschermen).de toepassing van reactieve zones (geactiveerde in situ bioschermen).

GedurendeGedurendeGedurendeGedurende    fasefasefasefase    1111    vanvanvanvan    hethethethet    projectprojectprojectproject    isisisis    eeneeneeneen    historischehistorischehistorischehistorische    analyseanalyseanalyseanalyse    vanvanvanvan    dededede    zes locaties gemaakt. Op basiszes locaties gemaakt. Op basiszes locaties gemaakt. Op basiszes locaties gemaakt. Op basis    vanvanvanvan    dededede
bestaande gegevens is een hypothesebestaande gegevens is een hypothesebestaande gegevens is een hypothesebestaande gegevens is een hypothese    gesteldgesteldgesteldgesteld    overoveroverover    hethethethet    welwelwelwel    ofofofof    nietnietnietniet    optreden van intrinsieke biodegradatie.optreden van intrinsieke biodegradatie.optreden van intrinsieke biodegradatie.optreden van intrinsieke biodegradatie.
VervolgensVervolgensVervolgensVervolgens    isisisis    perperperper    locatielocatielocatielocatie    eeneeneeneen    aanvullendaanvullendaanvullendaanvullend    meetplanmeetplanmeetplanmeetplan    opgesteldopgesteldopgesteldopgesteld    omomomom    dededede    matematematemate    vanvanvanvan    dechloreringdechloreringdechloreringdechlorering    vanvanvanvan    PER/TRIPER/TRIPER/TRIPER/TRI    enenenen
afbraakproducten vast te stellen. In dit rapport worden de resultaten van fase 1 gerapporteerd.afbraakproducten vast te stellen. In dit rapport worden de resultaten van fase 1 gerapporteerd.afbraakproducten vast te stellen. In dit rapport worden de resultaten van fase 1 gerapporteerd.afbraakproducten vast te stellen. In dit rapport worden de resultaten van fase 1 gerapporteerd.
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HOOFDSTUK 2HOOFDSTUK 2HOOFDSTUK 2HOOFDSTUK 2

AANPAKAANPAKAANPAKAANPAK

ZoalsZoalsZoalsZoals    verwacht,verwacht,verwacht,verwacht,    is er een groot verschil in de gedetailleerdheid van de beschikbare informatie vooris er een groot verschil in de gedetailleerdheid van de beschikbare informatie vooris er een groot verschil in de gedetailleerdheid van de beschikbare informatie vooris er een groot verschil in de gedetailleerdheid van de beschikbare informatie voor    dededede    zeszeszeszes
locaties.locaties.locaties.locaties.    AfhankelijkAfhankelijkAfhankelijkAfhankelijk    vanvanvanvan    dededede    kwaliteitkwaliteitkwaliteitkwaliteit    vanvanvanvan    dededede    informatieinformatieinformatieinformatie    enenenen    vanvanvanvan    dededede    omstandighedenomstandighedenomstandighedenomstandigheden    terterterter    plaatseplaatseplaatseplaatse    isisisis    voorvoorvoorvoor    iedereiedereiedereiedere
locatielocatielocatielocatie    eeneeneeneen    perspectiefperspectiefperspectiefperspectief    weergegevenweergegevenweergegevenweergegeven    overoveroverover    hoehoehoehoe    hethethethet    planplanplanplan    vanvanvanvan    aanpakaanpakaanpakaanpak    erererer    uiteindelijkuiteindelijkuiteindelijkuiteindelijk    zouzouzouzou    kunnenkunnenkunnenkunnen    gaangaangaangaan    uitzien.uitzien.uitzien.uitzien.
Daarbij is een systematiek gehanteerd die is weerspiegeld in de inhoudsopgave voor iedere locatie:Daarbij is een systematiek gehanteerd die is weerspiegeld in de inhoudsopgave voor iedere locatie:Daarbij is een systematiek gehanteerd die is weerspiegeld in de inhoudsopgave voor iedere locatie:Daarbij is een systematiek gehanteerd die is weerspiegeld in de inhoudsopgave voor iedere locatie:

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen
InInInIn    eeneeneeneen    algemenealgemenealgemenealgemene    paragraafparagraafparagraafparagraaf    isisisis    dededede    historiehistoriehistoriehistorie    vanvanvanvan    dededede    locatielocatielocatielocatie    beschrevenbeschrevenbeschrevenbeschreven    enenenen    wordtwordtwordtwordt    weergweergweergweergegeven hoe deegeven hoe deegeven hoe deegeven hoe de
verontreiverontreiverontreiverontreiniging is ontstaan. Veelal wordt ook reeds informatie verschaft over de bron(nen) van deniging is ontstaan. Veelal wordt ook reeds informatie verschaft over de bron(nen) van deniging is ontstaan. Veelal wordt ook reeds informatie verschaft over de bron(nen) van deniging is ontstaan. Veelal wordt ook reeds informatie verschaft over de bron(nen) van de
verontreiniging.verontreiniging.verontreiniging.verontreiniging.

Geohydrologische en geochemische situatieGeohydrologische en geochemische situatieGeohydrologische en geochemische situatieGeohydrologische en geochemische situatie
InInInIn    dezedezedezedeze    paragraafparagraafparagraafparagraaf    wordtwordtwordtwordt    ingegaaningegaaningegaaningegaan    opopopop    dededede    samenstellingsamenstellingsamenstellingsamenstelling    vanvanvanvan    dededede    ondergrondondergrondondergrondondergrond    enenenen    wordtwordtwordtwordt    ----    voorvoorvoorvoor    zoverzoverzoverzover    mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk    ----
dededede    richtingrichtingrichtingrichting    enenenen    ssssnelheid van de grondwaterstroming gepresenteerd. De geohydrologische situatie is eennelheid van de grondwaterstroming gepresenteerd. De geohydrologische situatie is eennelheid van de grondwaterstroming gepresenteerd. De geohydrologische situatie is eennelheid van de grondwaterstroming gepresenteerd. De geohydrologische situatie is een
essentiëleessentiëleessentiëleessentiële    randvoorwaarderandvoorwaarderandvoorwaarderandvoorwaarde voor de beoordeling van afbraakprocessen in de ondergrond. De grondwaterstro- voor de beoordeling van afbraakprocessen in de ondergrond. De grondwaterstro- voor de beoordeling van afbraakprocessen in de ondergrond. De grondwaterstro- voor de beoordeling van afbraakprocessen in de ondergrond. De grondwaterstro-
mingmingmingming    bepaaltbepaaltbepaaltbepaalt    bovendienbovendienbovendienbovendien    inininin    sterkesterkesterkesterke    matematematemate    inininin    hoeverrehoeverrehoeverrehoeverre    erererer    sprakesprakesprakesprake    isisisis    vanvanvanvan    eeneeneeneen    verspreidingsrisico.verspreidingsrisico.verspreidingsrisico.verspreidingsrisico.    InInInIn    verbandverbandverbandverband    metmetmetmet
dededede    mogelijkheidmogelijkheidmogelijkheidmogelijkheid    eeneeneeneen    stroombaananalysestroombaananalysestroombaananalysestroombaananalyse uit te voeren, is gelet op de mate van homogeniteit van de uit te voeren, is gelet op de mate van homogeniteit van de uit te voeren, is gelet op de mate van homogeniteit van de uit te voeren, is gelet op de mate van homogeniteit van de
ondergrondondergrondondergrondondergrond    enenenen    dededede    mogelijkheidmogelijkheidmogelijkheidmogelijkheid    eeneeneeneen    stroombaanstroombaanstroombaanstroombaan    tetetete    identificeren.identificeren.identificeren.identificeren.    DitDitDitDit    bleekbleekbleekbleek    uiteindelijkuiteindelijkuiteindelijkuiteindelijk    alleenalleenalleenalleen    opopopop    dededede    Neproma-Neproma-Neproma-Neproma-
locatie mogelijk.locatie mogelijk.locatie mogelijk.locatie mogelijk.

OokOokOokOok    dededede    geochemischegeochemischegeochemischegeochemische    sisisisituatie heeft een grote invloed op de afbraakprocessen in de ondergrond. In sterktuatie heeft een grote invloed op de afbraakprocessen in de ondergrond. In sterktuatie heeft een grote invloed op de afbraakprocessen in de ondergrond. In sterktuatie heeft een grote invloed op de afbraakprocessen in de ondergrond. In sterk
gereduceerd,gereduceerd,gereduceerd,gereduceerd,    zuuzuuzuuzuurstofloos grondwater is er een grote kans dat chloorkoolwaterstoffen in een natuurlijkrstofloos grondwater is er een grote kans dat chloorkoolwaterstoffen in een natuurlijkrstofloos grondwater is er een grote kans dat chloorkoolwaterstoffen in een natuurlijkrstofloos grondwater is er een grote kans dat chloorkoolwaterstoffen in een natuurlijk
procesprocesprocesproces    wordenwordenwordenworden    afgebrokenafgebrokenafgebrokenafgebroken    doordoordoordoor    eeneeneeneen    stapsgewijzestapsgewijzestapsgewijzestapsgewijze    afsplitsingafsplitsingafsplitsingafsplitsing    vanvanvanvan    chloride.chloride.chloride.chloride.    InInInIn    aanwezigheidaanwezigheidaanwezigheidaanwezigheid    vanvanvanvan    zuurstofzuurstofzuurstofzuurstof
wordewordewordeworden sterk gechloreerde verbindingen niet of slechts zeer traag afgebroken, maar is afbraak van zwakn sterk gechloreerde verbindingen niet of slechts zeer traag afgebroken, maar is afbraak van zwakn sterk gechloreerde verbindingen niet of slechts zeer traag afgebroken, maar is afbraak van zwakn sterk gechloreerde verbindingen niet of slechts zeer traag afgebroken, maar is afbraak van zwak
gechloreerdegechloreerdegechloreerdegechloreerde    componentencomponentencomponentencomponenten    zeerzeerzeerzeer    waarschijnlijk.waarschijnlijk.waarschijnlijk.waarschijnlijk.    MetMetMetMet    andereandereandereandere    woorden,woorden,woorden,woorden, de karakterisering van de de karakterisering van de de karakterisering van de de karakterisering van de
redoxomstandighedenredoxomstandighedenredoxomstandighedenredoxomstandigheden    (een(een(een(een    hogehogehogehoge    redoxpotentiaal inredoxpotentiaal inredoxpotentiaal inredoxpotentiaal in    aanwezigheidaanwezigheidaanwezigheidaanwezigheid    vanvanvanvan    zuurstof,zuurstof,zuurstof,zuurstof,    eeneeneeneen    lagelagelagelage    redoxpotentiaalredoxpotentiaalredoxpotentiaalredoxpotentiaal
bij afwezigheidbij afwezigheidbij afwezigheidbij afwezigheid    vanvanvanvan    zuurstof)zuurstof)zuurstof)zuurstof)    isisisis    essentieelessentieelessentieelessentieel    omomomom    eeneeneeneen    indruk te verkrijgen van de mogelijkheid van natuurlijkeindruk te verkrijgen van de mogelijkheid van natuurlijkeindruk te verkrijgen van de mogelijkheid van natuurlijkeindruk te verkrijgen van de mogelijkheid van natuurlijke
afbraakafbraakafbraakafbraak    vanvanvanvan    chloorkoolwaterstoffen.chloorkoolwaterstoffen.chloorkoolwaterstoffen.chloorkoolwaterstoffen.    DezeDezeDezeDeze    informatieinformatieinformatieinformatie    isisisis    zeldenzeldenzeldenzelden    voorhandenvoorhandenvoorhandenvoorhanden    enenenen    nergensnergensnergensnergens    systematischsystematischsystematischsystematisch    inininin    kaartkaartkaartkaart
gebracht.gebracht.gebracht.gebracht.

VerontreinigingssituatieVerontreinigingssituatieVerontreinigingssituatieVerontreinigingssituatie
HierHierHierHier    isisisis    nietnietnietniet    alleenalleenalleenalleen    geletgeletgeletgelet    opopopop    dededede    afbakeningafbakeningafbakeningafbakening    vanvanvanvan het moederproduct (meestal PER), maar ook op de het moederproduct (meestal PER), maar ook op de het moederproduct (meestal PER), maar ook op de het moederproduct (meestal PER), maar ook op de
aanaanaanaanwezigheid van mogelijke afbraakproducten en begeleidende verontreinigingen (zoals minerale olie enwezigheid van mogelijke afbraakproducten en begeleidende verontreinigingen (zoals minerale olie enwezigheid van mogelijke afbraakproducten en begeleidende verontreinigingen (zoals minerale olie enwezigheid van mogelijke afbraakproducten en begeleidende verontreinigingen (zoals minerale olie en
BTEX) die de natuurlijke afbraak kunnen stimuleren.BTEX) die de natuurlijke afbraak kunnen stimuleren.BTEX) die de natuurlijke afbraak kunnen stimuleren.BTEX) die de natuurlijke afbraak kunnen stimuleren.

Risico'sRisico'sRisico'sRisico's
OverOverOverOver    dededede    aardaardaardaard    vanvanvanvan    dededede    voorhandenvoorhandenvoorhandenvoorhanden    zijndezijndezijndezijnde    risico'srisico'srisico'srisico's    isisisis    dededede    informatieinformatieinformatieinformatie    perperperper    locatielocatielocatielocatie    verschillend.verschillend.verschillend.verschillend.    HetHetHetHet    humanehumanehumanehumane    risicorisicorisicorisico
wordt in sterke mate bepaald door verdamping van verontreinigingen via bodemlucht naar boven. Hetwordt in sterke mate bepaald door verdamping van verontreinigingen via bodemlucht naar boven. Hetwordt in sterke mate bepaald door verdamping van verontreinigingen via bodemlucht naar boven. Hetwordt in sterke mate bepaald door verdamping van verontreinigingen via bodemlucht naar boven. Het
bestaanbestaanbestaanbestaan    vanvanvanvan    eeneeneeneen    verspreidingsrisicoverspreidingsrisicoverspreidingsrisicoverspreidingsrisico    wordtwordtwordtwordt    vooralvooralvooralvooral    bepaaldbepaaldbepaaldbepaald    doordoordoordoor    dededede    grondwaterstrominggrondwaterstrominggrondwaterstrominggrondwaterstroming    enenenen    dededede    matematematemate    vanvanvanvan
afbraak van de verontreiniging in de ondergrond.afbraak van de verontreiniging in de ondergrond.afbraak van de verontreiniging in de ondergrond.afbraak van de verontreiniging in de ondergrond.

DeDeDeDe    humanehumanehumanehumane    risico'srisico'srisico'srisico's    zijnzijnzijnzijn    nietnietnietniet    altijdaltijdaltijdaltijd    volledigvolledigvolledigvolledig    inininin    kaartkaartkaartkaart    gebracht.gebracht.gebracht.gebracht.    InInInIn    hethethethet    huidigehuidigehuidigehuidige    rapportrapportrapportrapport    wordtwordtwordtwordt    eeneeneeneen    humaanhumaanhumaanhumaan    risicorisicorisicorisico
gepostuleerdgepostuleerdgepostuleerdgepostuleerd    alalalals niet afdoende is bewezen dat er geen sprake is van een humaan risico. Daarbij wordts niet afdoende is bewezen dat er geen sprake is van een humaan risico. Daarbij wordts niet afdoende is bewezen dat er geen sprake is van een humaan risico. Daarbij wordts niet afdoende is bewezen dat er geen sprake is van een humaan risico. Daarbij wordt
aangenomenaangenomenaangenomenaangenomen dat geen sprake is van een humaan risico als uit modelberekeningen blijkt dat geen van de dat geen sprake is van een humaan risico als uit modelberekeningen blijkt dat geen van de dat geen sprake is van een humaan risico als uit modelberekeningen blijkt dat geen van de dat geen sprake is van een humaan risico als uit modelberekeningen blijkt dat geen van de
aanwezigeaanwezigeaanwezigeaanwezige    componentencomponentencomponentencomponenten    naarnaarnaarnaar    dededede    bovengrondbovengrondbovengrondbovengrond    uitdamptuitdamptuitdamptuitdampt    enenenen    daardaardaardaar    aanleidingaanleidingaanleidingaanleiding    tottottottot    overschrijdingoverschrijdingoverschrijdingoverschrijding    vanvanvanvan    dededede    MAC-MAC-MAC-MAC-
waardenwaardenwaardenwaarden    geeft,geeft,geeft,geeft,    ofofofof    alsalsalsals    uituituituit    metingenmetingenmetingenmetingen    inininin    (kruipruimten(kruipruimten(kruipruimten(kruipruimten    van)van)van)van)    gebouwengebouwengebouwengebouwen    isisisis    geblekengeblekengeblekengebleken    datdatdatdat    geengeengeengeen    vanvanvanvan    dededede    aanwezigeaanwezigeaanwezigeaanwezige
componentencomponentencomponentencomponenten    dededede    MAC-waardeMAC-waardeMAC-waardeMAC-waarde    overschrijdt.overschrijdt.overschrijdt.overschrijdt.    DeDeDeDe    kritischekritischekritischekritische    stofstofstofstof    inininin    ditditditdit    verbandverbandverbandverband    isisisis    bijnabijnabijnabijna    altijdaltijdaltijdaltijd    VC,VC,VC,VC,    omdatomdatomdatomdat    hiernaarhiernaarhiernaarhiernaar
niet altijd metingen zijn verricht.niet altijd metingen zijn verricht.niet altijd metingen zijn verricht.niet altijd metingen zijn verricht.
BijBijBijBij    hethethethet    bestaanbestaanbestaanbestaan    vanvanvanvan    eeneeneeneen    humaanhumaanhumaanhumaan    risicorisicorisicorisico    wordtwordtwordtwordt    inininin    hethethethet    perspectiefperspectiefperspectiefperspectief    aangegevenaangegevenaangegevenaangegeven    datdatdatdat    ditditditdit    aanleidingaanleidingaanleidingaanleiding    zouzouzouzou    moetenmoetenmoetenmoeten
zijn voor maatregelen aan de bron.zijn voor maatregelen aan de bron.zijn voor maatregelen aan de bron.zijn voor maatregelen aan de bron.

EenEenEenEen    verspreidingsrverspreidingsrverspreidingsrverspreidingsrisico is aangenomen in die gevallen waar duidelijk sprake is van grondwaterbewegingisico is aangenomen in die gevallen waar duidelijk sprake is van grondwaterbewegingisico is aangenomen in die gevallen waar duidelijk sprake is van grondwaterbewegingisico is aangenomen in die gevallen waar duidelijk sprake is van grondwaterbeweging
en de afbraak van de verontreiniging niet volledig in kaart is gebracht.en de afbraak van de verontreiniging niet volledig in kaart is gebracht.en de afbraak van de verontreiniging niet volledig in kaart is gebracht.en de afbraak van de verontreiniging niet volledig in kaart is gebracht.

ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies
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In de conclusies wordt de beschikbare informatie nogIn de conclusies wordt de beschikbare informatie nogIn de conclusies wordt de beschikbare informatie nogIn de conclusies wordt de beschikbare informatie nog    eenseenseenseens    compactcompactcompactcompact    samengevatsamengevatsamengevatsamengevat    bijbijbijbij    wijzewijzewijzewijze    vanvanvanvan    preludepreludepreludeprelude    opopopop
dededede    hypothese.hypothese.hypothese.hypothese.    DaarbijDaarbijDaarbijDaarbij    isisisis    reedsreedsreedsreeds    inininin    mogelijkemogelijkemogelijkemogelijke    oplossingenoplossingenoplossingenoplossingen    gedacht:gedacht:gedacht:gedacht:    maatregelenmaatregelenmaatregelenmaatregelen    aanaanaanaan    dededede    bron,bron,bron,bron,    intrinsiekeintrinsiekeintrinsiekeintrinsieke
afbraakafbraakafbraakafbraak    inininin    dededede    pluimpluimpluimpluim    en/ofen/ofen/ofen/of    plaatsingplaatsingplaatsingplaatsing    vanvanvanvan    eeneeneeneen    bioschermbioschermbioschermbioscherm    benedebenedebenedebenedenstrooms. Hierbij hebben het bestaan vannstrooms. Hierbij hebben het bestaan vannstrooms. Hierbij hebben het bestaan vannstrooms. Hierbij hebben het bestaan van
actueleactueleactueleactuele    en/ofen/ofen/ofen/of    verspreidingsrisico'sverspreidingsrisico'sverspreidingsrisico'sverspreidingsrisico's    enenenen    dededede mogelijke wisselwerking tussen de maatregelen een grote rol mogelijke wisselwerking tussen de maatregelen een grote rol mogelijke wisselwerking tussen de maatregelen een grote rol mogelijke wisselwerking tussen de maatregelen een grote rol
gespeeld.gespeeld.gespeeld.gespeeld.
InInInIn    eersteeersteeersteeerste    instantieinstantieinstantieinstantie    isisisis    voorvoorvoorvoor    geengeengeengeen    vanvanvanvan    dededede    locatieslocatieslocatieslocaties    hethethethet    plaatsenplaatsenplaatsenplaatsen    vanvanvanvan    eeneeneeneen    bioschermbioschermbioschermbioscherm    alsalsalsals    optieoptieoptieoptie    naarnaarnaarnaar    vorenvorenvorenvoren    gebracht.gebracht.gebracht.gebracht.
InInInIn    eeneeneeneen    aantalaantalaantalaantal    gevallengevallengevallengevallen omdat er geen sprake is van stromend grondwater of omdat eerst zal worden omdat er geen sprake is van stromend grondwater of omdat eerst zal worden omdat er geen sprake is van stromend grondwater of omdat eerst zal worden omdat er geen sprake is van stromend grondwater of omdat eerst zal worden
onderzocht in hoeverre intrinsieke afbraak alleen de pluim zal stabiliseren.onderzocht in hoeverre intrinsieke afbraak alleen de pluim zal stabiliseren.onderzocht in hoeverre intrinsieke afbraak alleen de pluim zal stabiliseren.onderzocht in hoeverre intrinsieke afbraak alleen de pluim zal stabiliseren.

HypotheseHypotheseHypotheseHypothese
InInInIn    dededede    hypothesehypothesehypothesehypothese    wordtwordtwordtwordt    weergegevenweergegevenweergegevenweergegeven    welkewelkewelkewelke    processprocessprocessprocessen op grond van de beschikbare informatie wordenen op grond van de beschikbare informatie wordenen op grond van de beschikbare informatie wordenen op grond van de beschikbare informatie worden
verondersteldverondersteldverondersteldverondersteld    eeneeneeneen    bijdragebijdragebijdragebijdrage    tetetete    leverenleverenleverenleveren    aanaanaanaan    intrinsiekeintrinsiekeintrinsiekeintrinsieke    afbraak.afbraak.afbraak.afbraak.    DaarbijDaarbijDaarbijDaarbij    isisisis    ervoorervoorervoorervoor    gekozengekozengekozengekozen    dededede    hypothesehypothesehypothesehypothese    zozozozo    tetetete
fffformuleren dat er alleen veronderstellingen worden gedaan die daadwerkelijk op metingen berusten. Alsormuleren dat er alleen veronderstellingen worden gedaan die daadwerkelijk op metingen berusten. Alsormuleren dat er alleen veronderstellingen worden gedaan die daadwerkelijk op metingen berusten. Alsormuleren dat er alleen veronderstellingen worden gedaan die daadwerkelijk op metingen berusten. Als
gevolggevolggevolggevolg    daarvandaarvandaarvandaarvan    wordtwordtwordtwordt    inininin    veelveelveelveel    gevallengevallengevallengevallen    verondersteldverondersteldverondersteldverondersteld    datdatdatdat    PERPERPERPER    nietnietnietniet    verderverderverderverder    dandandandan    tottottottot    CISCISCISCIS    wordtwordtwordtwordt    afgebroken.afgebroken.afgebroken.afgebroken.    HetHetHetHet
meetplanmeetplanmeetplanmeetplan    isisisis    erererer    dandandandan    opopopop    gerichtgerichtgerichtgericht    aanaanaanaan    tetetete    tonen dat er toch verdere afbraak optreedt doortonen dat er toch verdere afbraak optreedt doortonen dat er toch verdere afbraak optreedt doortonen dat er toch verdere afbraak optreedt door    tetetete    gaangaangaangaan    zoekenzoekenzoekenzoeken    naarnaarnaarnaar
de afbraakproducten VC en etheen/ethaan.de afbraakproducten VC en etheen/ethaan.de afbraakproducten VC en etheen/ethaan.de afbraakproducten VC en etheen/ethaan.

Aanvullend meetplanAanvullend meetplanAanvullend meetplanAanvullend meetplan
HetHetHetHet    aanvullendeaanvullendeaanvullendeaanvullende    meetplanmeetplanmeetplanmeetplan    isisisis    eroperoperoperop    gerichtgerichtgerichtgericht    doordoordoordoor    middelmiddelmiddelmiddel    vanvanvanvan    aanvullendeaanvullendeaanvullendeaanvullende    metingenmetingenmetingenmetingen    vastvastvastvast    tetetete    stellenstellenstellenstellen    ofofofof    erererer    opopopop    dededede
verschillendeverschillendeverschillendeverschillende    locatieslocatieslocatieslocaties    natuurlijkenatuurlijkenatuurlijkenatuurlijke    (intrinsieke)(intrinsieke)(intrinsieke)(intrinsieke)    afbraakafbraakafbraakafbraak    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    ----    enenenen    daarmeedaarmeedaarmeedaarmee    eeneeneeneen    inperkinginperkinginperkinginperking    vanvanvanvan
hethethethet    verspreidingsrisicoverspreidingsrisicoverspreidingsrisicoverspreidingsrisico    ----    optreedt.optreedt.optreedt.optreedt.    EenEenEenEen    kwalitatiefkwalitatiefkwalitatiefkwalitatief    oordeeloordeeloordeeloordeel    overoveroverover    dededede    inperkinginperkinginperkinginperking    vanvanvanvan    hethethethet    verspreidingsrisicoverspreidingsrisicoverspreidingsrisicoverspreidingsrisico    doordoordoordoor
intrinsieke afbraak kan worden gegeven aan de hand van de volgende criteria (zie ook tabel 1):intrinsieke afbraak kan worden gegeven aan de hand van de volgende criteria (zie ook tabel 1):intrinsieke afbraak kan worden gegeven aan de hand van de volgende criteria (zie ook tabel 1):intrinsieke afbraak kan worden gegeven aan de hand van de volgende criteria (zie ook tabel 1):
---- De aanwezigheid van afbraakproducten.De aanwezigheid van afbraakproducten.De aanwezigheid van afbraakproducten.De aanwezigheid van afbraakproducten.

DezeDezeDezeDeze    gevengevengevengeven    aanaanaanaan    tottottottot    hoever PER en TRI ophoever PER en TRI ophoever PER en TRI ophoever PER en TRI op    dededede    locatielocatielocatielocatie    wordenwordenwordenworden    afgebroken.afgebroken.afgebroken.afgebroken.    InInInIn    eeneeneeneen    aantalaantalaantalaantal    gevallengevallengevallengevallen    hebbenhebbenhebbenhebben
dededede    onderzoekenonderzoekenonderzoekenonderzoeken    zichzichzichzich    beperktbeperktbeperktbeperkt    tottottottot    dededede    analyseanalyseanalyseanalyse    vanvanvanvan    PER, TRI, CIS en TRANS.PER, TRI, CIS en TRANS.PER, TRI, CIS en TRANS.PER, TRI, CIS en TRANS.    InInInIn    alalalal    diediediedie    gevallengevallengevallengevallen    isisisis    hethethethet    nodignodignodignodig
vastvastvastvast    tetetete    stellenstellenstellenstellen    ofofofof    erererer    ookookookook    volledigvolledigvolledigvolledig    gedechloreerdegedechloreerdegedechloreerdegedechloreerde    productenproductenproductenproducten    (ethaan(ethaan(ethaan(ethaan    enenenen    etheen)etheen)etheen)etheen)    aanwezigaanwezigaanwezigaanwezig    zijn.zijn.zijn.zijn.    VerderVerderVerderVerder    isisisis    hethethethet
VC-gehalte van groot belang in verband met de relatief grote toxiciteit van deze stof.VC-gehalte van groot belang in verband met de relatief grote toxiciteit van deze stof.VC-gehalte van groot belang in verband met de relatief grote toxiciteit van deze stof.VC-gehalte van groot belang in verband met de relatief grote toxiciteit van deze stof.

---- De mate van gereduceerdheid van de ondergrond.De mate van gereduceerdheid van de ondergrond.De mate van gereduceerdheid van de ondergrond.De mate van gereduceerdheid van de ondergrond.
DeDeDeDe    natuurlijkenatuurlijkenatuurlijkenatuurlijke    afbraakafbraakafbraakafbraak    vanvanvanvan    PERPERPERPER    vereistvereistvereistvereist    eeneeneeneen    llllage redoxpotentiaal (afwezigheid van zuurstof). Deage redoxpotentiaal (afwezigheid van zuurstof). Deage redoxpotentiaal (afwezigheid van zuurstof). Deage redoxpotentiaal (afwezigheid van zuurstof). De
redoredoredoredoxpotentiaal is bij geen van de locaties in voldoende mate vastgesteld. De redoxpotentiaal wordtxpotentiaal is bij geen van de locaties in voldoende mate vastgesteld. De redoxpotentiaal wordtxpotentiaal is bij geen van de locaties in voldoende mate vastgesteld. De redoxpotentiaal wordtxpotentiaal is bij geen van de locaties in voldoende mate vastgesteld. De redoxpotentiaal wordt
bepaaldbepaaldbepaaldbepaald    aanaanaanaan    dededede    handhandhandhand    vanvanvanvan    algemenealgemenealgemenealgemene    macrochemischemacrochemischemacrochemischemacrochemische    parameters,parameters,parameters,parameters,    zoalszoalszoalszoals    onderonderonderonder    aaaandere het zuurstof-,ndere het zuurstof-,ndere het zuurstof-,ndere het zuurstof-,
nitraat- en sulfaatgehalte (zie tabel 1).nitraat- en sulfaatgehalte (zie tabel 1).nitraat- en sulfaatgehalte (zie tabel 1).nitraat- en sulfaatgehalte (zie tabel 1).

---- De beschikbaarheid van brandstof.De beschikbaarheid van brandstof.De beschikbaarheid van brandstof.De beschikbaarheid van brandstof.
DeDeDeDe    intrinsiekintrinsiekintrinsiekintrinsieke afbraak van PER heeft alleen plaats in aanwezigheid van voldoende brandstof. Ondere afbraak van PER heeft alleen plaats in aanwezigheid van voldoende brandstof. Ondere afbraak van PER heeft alleen plaats in aanwezigheid van voldoende brandstof. Ondere afbraak van PER heeft alleen plaats in aanwezigheid van voldoende brandstof. Onder
zuurstoflozezuurstoflozezuurstoflozezuurstofloze    omstandighedenomstandighedenomstandighedenomstandigheden    kankankankan    PERPERPERPER    voorvoorvoorvoor    bacteriënbacteriënbacteriënbacteriën    dededede    rolrolrolrol    vanvanvanvan    zuurstofzuurstofzuurstofzuurstof    bijbijbijbij    dededede    verbrandingverbrandingverbrandingverbranding    vanvanvanvan
organischeorganischeorganischeorganische    componentencomponentencomponentencomponenten    (o.a.(o.a.(o.a.(o.a.    suikers,suikers,suikers,suikers,    maarmaarmaarmaar    ookookookook    mineralemineralemineraleminerale    olieolieolieolie    en BTEX)en BTEX)en BTEX)en BTEX)    vervullen.vervullen.vervullen.vervullen.    EenEenEenEen    snellesnellesnellesnelle    intrinsiekeintrinsiekeintrinsiekeintrinsieke
aaaafbraak van PER vereist daarom de aanwezigheid van organische verbindingen. Het blijkt dat defbraak van PER vereist daarom de aanwezigheid van organische verbindingen. Het blijkt dat defbraak van PER vereist daarom de aanwezigheid van organische verbindingen. Het blijkt dat defbraak van PER vereist daarom de aanwezigheid van organische verbindingen. Het blijkt dat de
aanwezigheid van minerale olie en BTEX vaak eenaanwezigheid van minerale olie en BTEX vaak eenaanwezigheid van minerale olie en BTEX vaak eenaanwezigheid van minerale olie en BTEX vaak een    gunstigegunstigegunstigegunstige    uitwerkinguitwerkinguitwerkinguitwerking    opopopop    het natuurlijke afbraakproceshet natuurlijke afbraakproceshet natuurlijke afbraakproceshet natuurlijke afbraakproces
heeft. Op sommige locaties is hier summiere informatie over, vaak ontbreekt deze geheel.heeft. Op sommige locaties is hier summiere informatie over, vaak ontbreekt deze geheel.heeft. Op sommige locaties is hier summiere informatie over, vaak ontbreekt deze geheel.heeft. Op sommige locaties is hier summiere informatie over, vaak ontbreekt deze geheel.

---- Het optreden van grondwaterstroming.Het optreden van grondwaterstroming.Het optreden van grondwaterstroming.Het optreden van grondwaterstroming.
HetHetHetHet    optredenoptredenoptredenoptreden    vanvanvanvan    grondwaterstrominggrondwaterstrominggrondwaterstrominggrondwaterstroming    isisisis    dededede    primaireprimaireprimaireprimaire    oorzaakoorzaakoorzaakoorzaak    vanvanvanvan    dededede    horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    vanvanvanvan
verontreinigingen.verontreinigingen.verontreinigingen.verontreinigingen.    AangezienAangezienAangezienAangezien    dededede    verontreinigingenverontreinigingenverontreinigingenverontreinigingen    opopopop    allealleallealle    locatieslocatieslocatieslocaties    alalalal    gedurendegedurendegedurendegedurende    langerelangerelangerelangere    tijdtijdtijdtijd    aanwezigaanwezigaanwezigaanwezig    zijn,zijn,zijn,zijn,
speeltspeeltspeeltspeelt    eeneeneeneen    eventueleeventueleeventueleeventuele    verticaleverticaleverticaleverticale    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    eeneeneeneen    ondergeschikteondergeschikteondergeschikteondergeschikte rol. Een nadere karakterisering van de rol. Een nadere karakterisering van de rol. Een nadere karakterisering van de rol. Een nadere karakterisering van de
grondwaterstroming is op geen van de onderzochte locaties aan de orde.grondwaterstroming is op geen van de onderzochte locaties aan de orde.grondwaterstroming is op geen van de onderzochte locaties aan de orde.grondwaterstroming is op geen van de onderzochte locaties aan de orde.

TenTenTenTen    behoevebehoevebehoevebehoeve    vanvanvanvan    dededede    systematieksystematieksystematieksystematiek    inininin    hethethethet    projectprojectprojectproject    isisisis    ervoorervoorervoorervoor    gekozengekozengekozengekozen    analysepakkettenanalysepakkettenanalysepakkettenanalysepakketten    voorvoorvoorvoor    bovbovbovbovengenoemdeengenoemdeengenoemdeengenoemde
elementenelementenelementenelementen    (redox,(redox,(redox,(redox,    brandstofbrandstofbrandstofbrandstof    enenenen    afbraakproducten)afbraakproducten)afbraakproducten)afbraakproducten)    tetetete    construerenconstruerenconstruerenconstrueren    (zie(zie(zie(zie    tabeltabeltabeltabel    1).1).1).1).    OpOpOpOp    dezedezedezedeze    wijzewijzewijzewijze    wordtwordtwordtwordt    erererer    zorgzorgzorgzorg
voorvoorvoorvoor    gedragegedragegedragegedragen dat er voor iedere locatie een gelijkwaardig pakket gegevens als basis voor het plan vann dat er voor iedere locatie een gelijkwaardig pakket gegevens als basis voor het plan vann dat er voor iedere locatie een gelijkwaardig pakket gegevens als basis voor het plan vann dat er voor iedere locatie een gelijkwaardig pakket gegevens als basis voor het plan van
aanpak wordt gebruikt.aanpak wordt gebruikt.aanpak wordt gebruikt.aanpak wordt gebruikt.

VoorVoorVoorVoor    allealleallealle    locatieslocatieslocatieslocaties    geldtgeldtgeldtgeldt    datdatdatdat    dededede    algemenalgemenalgemenalgemene grondwaterkwaliteit onvoldoende is gekarakteriseerd om ale grondwaterkwaliteit onvoldoende is gekarakteriseerd om ale grondwaterkwaliteit onvoldoende is gekarakteriseerd om ale grondwaterkwaliteit onvoldoende is gekarakteriseerd om al
gefundeerde uitspraken over het wel of niet optreden van natuurlijke degradatie te kunnen doen.gefundeerde uitspraken over het wel of niet optreden van natuurlijke degradatie te kunnen doen.gefundeerde uitspraken over het wel of niet optreden van natuurlijke degradatie te kunnen doen.gefundeerde uitspraken over het wel of niet optreden van natuurlijke degradatie te kunnen doen.

PerspectiefPerspectiefPerspectiefPerspectief
DezeDezeDezeDeze    paragraafparagraafparagraafparagraaf    geeftgeeftgeeftgeeft    eeneeneeneen    allereersteallereersteallereersteallereerste    indicatieindicatieindicatieindicatie    voorvoorvoorvoor    dededede    inhoudinhoudinhoudinhoud    vanvanvanvan    hethethethet    planplanplanplan    vanvanvanvan    aanpakaanpakaanpakaanpak    datdatdatdat    uiteindelijkuiteindelijkuiteindelijkuiteindelijk    inininin    fasefasefasefase
3333    zalzalzalzal    wordenwordenwordenworden    gerapporteerd.gerapporteerd.gerapporteerd.gerapporteerd.    UiteraardUiteraardUiteraardUiteraard    zalzalzalzal    dededede    definitievedefinitievedefinitievedefinitieve    aanpakaanpakaanpakaanpak    wordenwordenwordenworden    gebaseerdgebaseerdgebaseerdgebaseerd    opopopop    dededede    resultatenresultatenresultatenresultaten    vanvanvanvan    fasefasefasefase
2 (de aanvullende metingen).2 (de aanvullende metingen).2 (de aanvullende metingen).2 (de aanvullende metingen).

BronvermeldingBronvermeldingBronvermeldingBronvermelding
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Hier worden de onderzoeksrapporten weergegeven die gebruiktHier worden de onderzoeksrapporten weergegeven die gebruiktHier worden de onderzoeksrapporten weergegeven die gebruiktHier worden de onderzoeksrapporten weergegeven die gebruikt    zijnzijnzijnzijn    voorvoorvoorvoor    hethethethet    opstellenopstellenopstellenopstellen    vanvanvanvan    dededede    betreffendebetreffendebetreffendebetreffende
locatiebeschrijving.locatiebeschrijving.locatiebeschrijving.locatiebeschrijving.

BijBijBijBij    elkeelkeelkeelke    locatielocatielocatielocatie    zijnzijnzijnzijn    eeneeneeneen    aantalaantalaantalaantal    figfigfigfiguren toegevoegd, soms aangevuld met een samenvatting van deuren toegevoegd, soms aangevuld met een samenvatting van deuren toegevoegd, soms aangevuld met een samenvatting van deuren toegevoegd, soms aangevuld met een samenvatting van de
belangrijkste analyseresultaten (zie tabel 3 t/m 6).belangrijkste analyseresultaten (zie tabel 3 t/m 6).belangrijkste analyseresultaten (zie tabel 3 t/m 6).belangrijkste analyseresultaten (zie tabel 3 t/m 6).

In hoofdstuk 5 wordt elke locatie beschreven volgens het hiervoor weergegeven stramien.In hoofdstuk 5 wordt elke locatie beschreven volgens het hiervoor weergegeven stramien.In hoofdstuk 5 wordt elke locatie beschreven volgens het hiervoor weergegeven stramien.In hoofdstuk 5 wordt elke locatie beschreven volgens het hiervoor weergegeven stramien.

TabelTabelTabelTabel    1.1.1.1. CriteriaCriteriaCriteriaCriteria    voorvoorvoorvoor    dededede    vaststellingvaststellingvaststellingvaststelling    vanvanvanvan    intrinsiekeintrinsiekeintrinsiekeintrinsieke    afbraakafbraakafbraakafbraak    vanvanvanvan    PER/TRI-verontreinigingenPER/TRI-verontreinigingenPER/TRI-verontreinigingenPER/TRI-verontreinigingen    opopopop    een locatieeen locatieeen locatieeen locatie
en de daaruit voortvloeiende analysepakketten in het aanvullend meetplanen de daaruit voortvloeiende analysepakketten in het aanvullend meetplanen de daaruit voortvloeiende analysepakketten in het aanvullend meetplanen de daaruit voortvloeiende analysepakketten in het aanvullend meetplan1....

criteriacriteriacriteriacriteria

aanwezigheid afbraak-aanwezigheid afbraak-aanwezigheid afbraak-aanwezigheid afbraak-
productenproductenproductenproducten

redoxomstandighedenredoxomstandighedenredoxomstandighedenredoxomstandigheden aanwezigheidaanwezigheidaanwezigheidaanwezigheid
brandstofbrandstofbrandstofbrandstof

grondwaterstro-grondwaterstro-grondwaterstro-grondwaterstro-
mingmingmingming

analysepak-analysepak-analysepak-analysepak-
kettenkettenkettenketten

PERPERPERPER
TRITRITRITRI
CIS/TRANSCIS/TRANSCIS/TRANSCIS/TRANS
VCVCVCVC
etheen/ethaanetheen/ethaanetheen/ethaanetheen/ethaan

zuurstofzuurstofzuurstofzuurstof
nitraat/nitrietnitraat/nitrietnitraat/nitrietnitraat/nitriet
Fe(II)/Fe (III)Fe(II)/Fe (III)Fe(II)/Fe (III)Fe(II)/Fe (III)
Mn(II)/Mn(IV)Mn(II)/Mn(IV)Mn(II)/Mn(IV)Mn(II)/Mn(IV)
sulfaat/sulfidesulfaat/sulfidesulfaat/sulfidesulfaat/sulfide
methaanmethaanmethaanmethaan

BZVBZVBZVBZV
minerale olieminerale olieminerale olieminerale olie
BTEXBTEXBTEXBTEX

geen aanvullen-geen aanvullen-geen aanvullen-geen aanvullen-
de metingende metingende metingende metingen

1 TijdensTijdensTijdensTijdens    dededede    monsternamemonsternamemonsternamemonstername    wordenwordenwordenworden    verderverderverderverder    altialtialtialtijd de pH, geleidbaarheid, temperatuur en redoxpotentiaal van hetjd de pH, geleidbaarheid, temperatuur en redoxpotentiaal van hetjd de pH, geleidbaarheid, temperatuur en redoxpotentiaal van hetjd de pH, geleidbaarheid, temperatuur en redoxpotentiaal van het
grondwater bepaald.grondwater bepaald.grondwater bepaald.grondwater bepaald.
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HOOFDSTUK 3HOOFDSTUK 3HOOFDSTUK 3HOOFDSTUK 3

SAMENVATTING VAN DE ZES LOCATIESSAMENVATTING VAN DE ZES LOCATIESSAMENVATTING VAN DE ZES LOCATIESSAMENVATTING VAN DE ZES LOCATIES

InInInIn    ditditditdit    hoofdstukhoofdstukhoofdstukhoofdstuk    wordenwordenwordenworden de resultaten van fase 1 per locatie samengevat weergegeven in tabel 2. De zes de resultaten van fase 1 per locatie samengevat weergegeven in tabel 2. De zes de resultaten van fase 1 per locatie samengevat weergegeven in tabel 2. De zes de resultaten van fase 1 per locatie samengevat weergegeven in tabel 2. De zes
deelnemendedeelnemendedeelnemendedeelnemende    locatieslocatieslocatieslocaties    wordenwordenwordenworden    uitgebreideruitgebreideruitgebreideruitgebreider    beschrevenbeschrevenbeschrevenbeschreven    inininin    hoofdstukhoofdstukhoofdstukhoofdstuk    5.5.5.5.    DeDeDeDe    beschrijvingbeschrijvingbeschrijvingbeschrijving    isisisis    steedssteedssteedssteeds    gebaseerdgebaseerdgebaseerdgebaseerd
op eerder uitgevoerde onderzoeken, waarbij de conclusies uit deze onderzoeken zijn overgenomen.op eerder uitgevoerde onderzoeken, waarbij de conclusies uit deze onderzoeken zijn overgenomen.op eerder uitgevoerde onderzoeken, waarbij de conclusies uit deze onderzoeken zijn overgenomen.op eerder uitgevoerde onderzoeken, waarbij de conclusies uit deze onderzoeken zijn overgenomen.

Tabel 2. Resultaten van fase 1 per locatie.Tabel 2. Resultaten van fase 1 per locatie.Tabel 2. Resultaten van fase 1 per locatie.Tabel 2. Resultaten van fase 1 per locatie.

locatielocatielocatielocatie

1111
ValkenswaardValkenswaardValkenswaardValkenswaard

2222
Nederhorst denNederhorst denNederhorst denNederhorst den
BergBergBergBerg

3333
MontfoortMontfoortMontfoortMontfoort

4444
ArnhemArnhemArnhemArnhem

5555
HeemstedeHeemstedeHeemstedeHeemstede

6666
RotterdamRotterdamRotterdamRotterdam

geanalyseerd totgeanalyseerd totgeanalyseerd totgeanalyseerd tot CISCISCISCIS CISCISCISCIS CISCISCISCIS VCVCVCVC etheenetheenetheenetheen VCVCVCVC

afbraak aangetoondafbraak aangetoondafbraak aangetoondafbraak aangetoond
tottottottot

CISCISCISCIS CISCISCISCIS CISCISCISCIS VCVCVCVC VCVCVCVC VCVCVCVC

BTEX/minerale olieBTEX/minerale olieBTEX/minerale olieBTEX/minerale olie
aanwezigaanwezigaanwezigaanwezig

jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja

stroombaananalysestroombaananalysestroombaananalysestroombaananalyse neeneeneenee neeneeneenee neeneeneenee jajajaja neeneeneenee neeneeneenee

horizontale grond-horizontale grond-horizontale grond-horizontale grond-
waterbewegingwaterbewegingwaterbewegingwaterbeweging

neeneeneenee jajajaja neeneeneenee neeneeneenee jajajaja jajajaja

humane risico'shumane risico'shumane risico'shumane risico's ???? ???? neeneeneenee jajajaja ???? neeneeneenee

verspreidingsrisi-verspreidingsrisi-verspreidingsrisi-verspreidingsrisi-
co'sco'sco'sco's

jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja ???? jajajaja
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HOOFDSTUK 4HOOFDSTUK 4HOOFDSTUK 4HOOFDSTUK 4

CONCLUSIESCONCLUSIESCONCLUSIESCONCLUSIES

VoorVoorVoorVoor    allealleallealle    locatieslocatieslocatieslocaties    isisisis    erererer    voldoendevoldoendevoldoendevoldoende    perspectiefperspectiefperspectiefperspectief    omomomom    dededede    mogelijkemogelijkemogelijkemogelijke    aanwezigheidaanwezigheidaanwezigheidaanwezigheid    vavavavan intrinsieke afbraak in ten intrinsieke afbraak in ten intrinsieke afbraak in ten intrinsieke afbraak in te
zetten bij het zoeken naar een oplossing voor de betreffende verontreinigingen.zetten bij het zoeken naar een oplossing voor de betreffende verontreinigingen.zetten bij het zoeken naar een oplossing voor de betreffende verontreinigingen.zetten bij het zoeken naar een oplossing voor de betreffende verontreinigingen.

OpOpOpOp    locatielocatielocatielocatie    4,4,4,4,    NepromaNepromaNepromaNeproma    tetetete    Arnhem,Arnhem,Arnhem,Arnhem,    isisisis    dededede    richtingrichtingrichtingrichting    enenenen    dededede    snelheidsnelheidsnelheidsnelheid    vanvanvanvan    dededede    grondwaterstrominggrondwaterstrominggrondwaterstrominggrondwaterstroming    zozozozo    goedgoedgoedgoed    bekendbekendbekendbekend
datdatdatdat    hethethethet    mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk    isisisis    tijdenstijdenstijdenstijdens    fasefasefasefase    2222    eeneeneeneen    stroombaananalysestroombaananalysestroombaananalysestroombaananalyse    tetetete    maken.maken.maken.maken.    HierbijHierbijHierbijHierbij    wordtwordtwordtwordt    dededede concentratie van de concentratie van de concentratie van de concentratie van de
chloorkoolwaterstoffenchloorkoolwaterstoffenchloorkoolwaterstoffenchloorkoolwaterstoffen    langslangslangslangs    eeneeneeneen    stroombaanstroombaanstroombaanstroombaan    gemeten.gemeten.gemeten.gemeten.    UitUitUitUit    de afhankelijkheid van dede afhankelijkheid van dede afhankelijkheid van dede afhankelijkheid van de    concentratieconcentratieconcentratieconcentratie    vanvanvanvan    dededede
afstandafstandafstandafstand    kankankankan    eeneeneeneen    afbraak-afbraak-afbraak-afbraak-    ofofofof    produproduproduproductiesnelheid worden geschat. Op basis van deze gegevens kan eenctiesnelheid worden geschat. Op basis van deze gegevens kan eenctiesnelheid worden geschat. Op basis van deze gegevens kan eenctiesnelheid worden geschat. Op basis van deze gegevens kan een
kwantitatievekwantitatievekwantitatievekwantitatieve    schatschatschatschatting van de verspreiding van de verontreiniging en de afbraakproducten worden gemaakt.ting van de verspreiding van de verontreiniging en de afbraakproducten worden gemaakt.ting van de verspreiding van de verontreiniging en de afbraakproducten worden gemaakt.ting van de verspreiding van de verontreiniging en de afbraakproducten worden gemaakt.

DeDeDeDe    situatiesituatiesituatiesituatie    bijbijbijbij    dededede    voormaligevoormaligevoormaligevoormalige    wasserijwasserijwasserijwasserij    dededede    ZwaanZwaanZwaanZwaan    inininin    ValkenswaardValkenswaardValkenswaardValkenswaard    (locatie(locatie(locatie(locatie    1)1)1)1)    contrasteertcontrasteertcontrasteertcontrasteert    hierhierhierhier    volledigvolledigvolledigvolledig    mee.mee.mee.mee.
OpOpOpOp    dezedezedezedeze    locatielocatielocatielocatie    isisisis    dededede    grondwaterbeweginggrondwaterbeweginggrondwaterbeweginggrondwaterbeweging    zowelzowelzowelzowel    quaquaquaqua    richtingrichtingrichtingrichting    alsalsalsals    snelheidsnelheidsnelheidsnelheid    ongeongeongeongedefinieerd. Gezien dedefinieerd. Gezien dedefinieerd. Gezien dedefinieerd. Gezien de
heterogeniteitheterogeniteitheterogeniteitheterogeniteit    vanvanvanvan    dededede    ondergrondondergrondondergrondondergrond    isisisis    hethethethet    kosten-technischkosten-technischkosten-technischkosten-technisch    nietnietnietniet    mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk    hierinhierinhierinhierin    verbeteringverbeteringverbeteringverbetering te brengen. Het te brengen. Het te brengen. Het te brengen. Het
enigeenigeenigeenige    datdatdatdat    metmetmetmet    zekerheidzekerheidzekerheidzekerheid    kankankankan    wordenwordenwordenworden    gezegdgezegdgezegdgezegd    isisisis    datdatdatdat    alalalal    hethethethet    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    uiteindelijkuiteindelijkuiteindelijkuiteindelijk    viaviaviavia    dededede    DommelDommelDommelDommel    draineert.draineert.draineert.draineert.
DaaromDaaromDaaromDaarom    zalzalzalzal    hierhierhierhier    inininin    dededede    bovengrondbovengrondbovengrondbovengrond    wordenwordenwordenworden    geverifieerdgeverifieerdgeverifieerdgeverifieerd    ofofofof    daardaardaardaar    eeneeneeneen    volledigevolledigevolledigevolledige    dechloreringdechloreringdechloreringdechlorering    vanvanvanvan    PERPERPERPER    mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk
is.is.is.is.    VanVanVanVan    hethethethet    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    zalzalzalzal    alleenalleenalleenalleen    wordenwordenwordenworden bekeken of de condities, waaronder intrinsieke afbraak kan bekeken of de condities, waaronder intrinsieke afbraak kan bekeken of de condities, waaronder intrinsieke afbraak kan bekeken of de condities, waaronder intrinsieke afbraak kan
plaatshebben,plaatshebben,plaatshebben,plaatshebben,    voorhandenvoorhandenvoorhandenvoorhanden    zijn.zijn.zijn.zijn.    EenEenEenEen    interessantinteressantinteressantinteressant    perspectiefperspectiefperspectiefperspectief    isisisis    dededede    mogelijkhemogelijkhemogelijkhemogelijkheid dat het sediment van deid dat het sediment van deid dat het sediment van deid dat het sediment van de
Dommel als een soort natuurlijk bioscherm fungeert.Dommel als een soort natuurlijk bioscherm fungeert.Dommel als een soort natuurlijk bioscherm fungeert.Dommel als een soort natuurlijk bioscherm fungeert.

DeDeDeDe    overigeoverigeoverigeoverige    viervierviervier    locaties nemen een tussenpositie in.locaties nemen een tussenpositie in.locaties nemen een tussenpositie in.locaties nemen een tussenpositie in.    InInInIn    allealleallealle    gevallengevallengevallengevallen    isisisis    eeneeneeneen    verificatieverificatieverificatieverificatie    vanvanvanvan    volledigevolledigevolledigevolledige    afbraakafbraakafbraakafbraak
nodig.nodig.nodig.nodig.    DitDitDitDit    isisisis    verwoordverwoordverwoordverwoord    doordoordoordoor    alsalsalsals    hypothesehypothesehypothesehypothese    tetetete    stellenstellenstellenstellen    datdatdatdat    erererer    alleenalleenalleenalleen    afbraakafbraakafbraakafbraak    plaatsheeftplaatsheeftplaatsheeftplaatsheeft    tottottottot    hethethethet    "laatst"laatst"laatst"laatst    gemeten"gemeten"gemeten"gemeten"
afbraakproductafbraakproductafbraakproductafbraakproduct    (CIS(CIS(CIS(CIS    ofofofof    VC).VC).VC).VC).    HetHetHetHet    aanvullendaanvullendaanvullendaanvullend    meetpmeetpmeetpmeetplan dient ter verificatie van de condities (redox) en delan dient ter verificatie van de condities (redox) en delan dient ter verificatie van de condities (redox) en delan dient ter verificatie van de condities (redox) en de
aanwezigheid van volledig gedechloreerde producten (etheen/ethaan).aanwezigheid van volledig gedechloreerde producten (etheen/ethaan).aanwezigheid van volledig gedechloreerde producten (etheen/ethaan).aanwezigheid van volledig gedechloreerde producten (etheen/ethaan).

InInInIn    eersteeersteeersteeerste    instantieinstantieinstantieinstantie    isisisis    voorvoorvoorvoor    geengeengeengeen    vanvanvanvan    dededede    locatieslocatieslocatieslocaties    hethethethet    plaatsenplaatsenplaatsenplaatsen    vanvanvanvan    eeneeneeneen    bioschermbioschermbioschermbioscherm    alsalsalsals    optieoptieoptieoptie    naarnaarnaarnaar    vorenvorenvorenvoren    gebracht.gebracht.gebracht.gebracht.
In een aantal gevallen omdat er geen sprake is van stromendIn een aantal gevallen omdat er geen sprake is van stromendIn een aantal gevallen omdat er geen sprake is van stromendIn een aantal gevallen omdat er geen sprake is van stromend    grondwater, in andere gevallen omdat eerstgrondwater, in andere gevallen omdat eerstgrondwater, in andere gevallen omdat eerstgrondwater, in andere gevallen omdat eerst
zal worden onderzocht in hoeverre intrinsieke afbraak reeds voldoende is om de pluim te stabiliseren.zal worden onderzocht in hoeverre intrinsieke afbraak reeds voldoende is om de pluim te stabiliseren.zal worden onderzocht in hoeverre intrinsieke afbraak reeds voldoende is om de pluim te stabiliseren.zal worden onderzocht in hoeverre intrinsieke afbraak reeds voldoende is om de pluim te stabiliseren.
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HOOFDSTUK 5HOOFDSTUK 5HOOFDSTUK 5HOOFDSTUK 5

BESCHRIJVING VAN DE ZES LOCATIESBESCHRIJVING VAN DE ZES LOCATIESBESCHRIJVING VAN DE ZES LOCATIESBESCHRIJVING VAN DE ZES LOCATIES

InInInIn    ditditditdit    hoofdstukhoofdstukhoofdstukhoofdstuk    wordenwordenwordenworden    dededede    zeszeszeszes    deelnemendedeelnemendedeelnemendedeelnemende    locatieslocatieslocatieslocaties    beschreven.beschreven.beschreven.beschreven.    DeDeDeDe    beschrijvingbeschrijvingbeschrijvingbeschrijving    isisisis    steedssteedssteedssteeds    gebaseerdgebaseerdgebaseerdgebaseerd    opopopop
eerdereerdereerdereerder    uitgevoerdeuitgevoerdeuitgevoerdeuitgevoerde    onderzoeken,onderzoeken,onderzoeken,onderzoeken,    waarbijwaarbijwaarbijwaarbij    dededede    conclusconclusconclusconclusies uit deze onderzoeken zijn overgenomen. Deies uit deze onderzoeken zijn overgenomen. Deies uit deze onderzoeken zijn overgenomen. Deies uit deze onderzoeken zijn overgenomen. De
bestudeerde rapporten zijn per locatie vermeld onder het kopje "bronvermelding".bestudeerde rapporten zijn per locatie vermeld onder het kopje "bronvermelding".bestudeerde rapporten zijn per locatie vermeld onder het kopje "bronvermelding".bestudeerde rapporten zijn per locatie vermeld onder het kopje "bronvermelding".
WaarWaarWaarWaar    ververververschillende onderzoeken op een locatie elkaar tegenspreken, is zoveel mogelijk geprobeerd beideschillende onderzoeken op een locatie elkaar tegenspreken, is zoveel mogelijk geprobeerd beideschillende onderzoeken op een locatie elkaar tegenspreken, is zoveel mogelijk geprobeerd beideschillende onderzoeken op een locatie elkaar tegenspreken, is zoveel mogelijk geprobeerd beide
conclusies weer te geven.conclusies weer te geven.conclusies weer te geven.conclusies weer te geven.

DaarnaastDaarnaastDaarnaastDaarnaast    zijnzijnzijnzijn    erererer    doordoordoordoor    hethethethet    projectteamprojectteamprojectteamprojectteam    hierhierhierhier    enenenen    daardaardaardaar    aanvulliaanvulliaanvulliaanvullingen of opmerkingen gegeven bij eerderengen of opmerkingen gegeven bij eerderengen of opmerkingen gegeven bij eerderengen of opmerkingen gegeven bij eerdere
conclusies. Uitgangspunt blijft echter dat wordt voortgebouwd op bestaande rapportages, hetgeen het risicoconclusies. Uitgangspunt blijft echter dat wordt voortgebouwd op bestaande rapportages, hetgeen het risicoconclusies. Uitgangspunt blijft echter dat wordt voortgebouwd op bestaande rapportages, hetgeen het risicoconclusies. Uitgangspunt blijft echter dat wordt voortgebouwd op bestaande rapportages, hetgeen het risico
inhoudtinhoudtinhoudtinhoudt    datdatdatdat    eventueleeventueleeventueleeventuele    onjuisteonjuisteonjuisteonjuiste    metingen,metingen,metingen,metingen,    resultatenresultatenresultatenresultaten    ofofofof    conclusiesconclusiesconclusiesconclusies    uituituituit    dededede    bestaandebestaandebestaandebestaande    rapportagesrapportagesrapportagesrapportages    laterlaterlaterlater    inininin    ditditditdit
NOBIS-project tot verrassingen kunnen leiden.NOBIS-project tot verrassingen kunnen leiden.NOBIS-project tot verrassingen kunnen leiden.NOBIS-project tot verrassingen kunnen leiden.

5.15.15.15.1 De Zwaan te ValkenswaardDe Zwaan te ValkenswaardDe Zwaan te ValkenswaardDe Zwaan te Valkenswaard
AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen
InInInIn    de voormalige natwasserij De Zwaan, Dommelsewegde voormalige natwasserij De Zwaan, Dommelsewegde voormalige natwasserij De Zwaan, Dommelsewegde voormalige natwasserij De Zwaan, Dommelseweg    198198198198    tetetete    Valkenswaard,Valkenswaard,Valkenswaard,Valkenswaard,    isisisis    vanvanvanvan    circacircacircacirca    1973197319731973    tottottottot    circacircacircacirca
1987198719871987    eeneeneeneen    chemische wasserij gevestigd geweest. De opslag van PER had plaats in eenchemische wasserij gevestigd geweest. De opslag van PER had plaats in eenchemische wasserij gevestigd geweest. De opslag van PER had plaats in eenchemische wasserij gevestigd geweest. De opslag van PER had plaats in een    tanktanktanktank    diediediedie    inpandiginpandiginpandiginpandig
was opgesteld. De aanvoer van PER had plaats door middel van een tankwagen.was opgesteld. De aanvoer van PER had plaats door middel van een tankwagen.was opgesteld. De aanvoer van PER had plaats door middel van een tankwagen.was opgesteld. De aanvoer van PER had plaats door middel van een tankwagen.

AanAanAanAan    dededede    zuidoostzijdezuidoostzijdezuidoostzijdezuidoostzijde    vanvanvanvan    hethethethet    bedrijfspandbedrijfspandbedrijfspandbedrijfspand    werdenwerdenwerdenwerden    dededede    vatenvatenvatenvaten    metmetmetmet    destillatieresidudestillatieresidudestillatieresidudestillatieresidu    (6(6(6(6    stuksstuksstuksstuks à 200 liter) à 200 liter) à 200 liter) à 200 liter)
uitpandiguitpandiguitpandiguitpandig    opgeslagen.opgeslagen.opgeslagen.opgeslagen.    LaterLaterLaterLater had de opslag (12 vaten à 200 liter) net voor het pand plaats, aan de had de opslag (12 vaten à 200 liter) net voor het pand plaats, aan de had de opslag (12 vaten à 200 liter) net voor het pand plaats, aan de had de opslag (12 vaten à 200 liter) net voor het pand plaats, aan de
zuidwestkantzuidwestkantzuidwestkantzuidwestkant    vanvanvanvan    hethethethet    perceel. In eerste instantie werden deze vaten met een trechter gevuld en bijperceel. In eerste instantie werden deze vaten met een trechter gevuld en bijperceel. In eerste instantie werden deze vaten met een trechter gevuld en bijperceel. In eerste instantie werden deze vaten met een trechter gevuld en bij    afvoerafvoerafvoerafvoer
ter plaatse leeggepompt. Later werd het residu met vat en al afgevoerd.ter plaatse leeggepompt. Later werd het residu met vat en al afgevoerd.ter plaatse leeggepompt. Later werd het residu met vat en al afgevoerd.ter plaatse leeggepompt. Later werd het residu met vat en al afgevoerd.

SindsSindsSindsSinds    1978197819781978    isisisis    hethethethet    bedrijfbedrijfbedrijfbedrijf    aangeslotenaangeslotenaangeslotenaangesloten    opopopop    hethethethet    gemeentelijkgemeentelijkgemeentelijkgemeentelijk    riool.riool.riool.riool.    VoorVoorVoorVoor    dezedezedezedeze    tijdtijdtijdtijd    werdwerdwerdwerd    hethethethet    afvalwaterafvalwaterafvalwaterafvalwater    afgevoerdafgevoerdafgevoerdafgevoerd
naarnaarnaarnaar    dededede    Dommel.Dommel.Dommel.Dommel.    Water,Water,Water,Water,    nodignodignodignodig    voorvoorvoorvoor    dededede    reinigingsprocessen,reinigingsprocessen,reinigingsprocessen,reinigingsprocessen,    werdwerdwerdwerd    tottottottot    1987198719871987    onttrokkenonttrokkenonttrokkenonttrokken    aanaanaanaan    hethethethet    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater
op 8 - 10 m-mv diep. Dit had plaats aan de oostzijde van het bedrijf ter hoogte van de kern.op 8 - 10 m-mv diep. Dit had plaats aan de oostzijde van het bedrijf ter hoogte van de kern.op 8 - 10 m-mv diep. Dit had plaats aan de oostzijde van het bedrijf ter hoogte van de kern.op 8 - 10 m-mv diep. Dit had plaats aan de oostzijde van het bedrijf ter hoogte van de kern.

AanAanAanAan    dededede    westzijdewestzijdewestzijdewestzijde    vanvanvanvan    hethethethet    bedrijfsgebouwbedrijfsgebouwbedrijfsgebouwbedrijfsgebouw    heeftheeftheeftheeft    vanafvanafvanafvanaf    circacircacircacirca    1971971971978 tot circa 1986 een bovengrondse8 tot circa 1986 een bovengrondse8 tot circa 1986 een bovengrondse8 tot circa 1986 een bovengrondse
dieseltank,dieseltank,dieseltank,dieseltank,    metmetmetmet    pomp,pomp,pomp,pomp,    (1.000(1.000(1.000(1.000    lilililiter) gestaan. Tot circa 1978 heeft ten noorden van het ketelhuis eenter) gestaan. Tot circa 1978 heeft ten noorden van het ketelhuis eenter) gestaan. Tot circa 1978 heeft ten noorden van het ketelhuis eenter) gestaan. Tot circa 1978 heeft ten noorden van het ketelhuis een
bovengrondse tank (10.000 liter) gestaan met zware stookolie (zie fig. 1).bovengrondse tank (10.000 liter) gestaan met zware stookolie (zie fig. 1).bovengrondse tank (10.000 liter) gestaan met zware stookolie (zie fig. 1).bovengrondse tank (10.000 liter) gestaan met zware stookolie (zie fig. 1).

Waarschijnlijk zijn er twee bronnen voor de VOCl-verontreiniging:Waarschijnlijk zijn er twee bronnen voor de VOCl-verontreiniging:Waarschijnlijk zijn er twee bronnen voor de VOCl-verontreiniging:Waarschijnlijk zijn er twee bronnen voor de VOCl-verontreiniging:
1.1.1.1. onder de chemische reinigingsafdeling van de voormalige wasserij, als gevolg van PER-lekkages;onder de chemische reinigingsafdeling van de voormalige wasserij, als gevolg van PER-lekkages;onder de chemische reinigingsafdeling van de voormalige wasserij, als gevolg van PER-lekkages;onder de chemische reinigingsafdeling van de voormalige wasserij, als gevolg van PER-lekkages;
2.2.2.2. aan de oostzijde van het bedrijfspand, vermoedelijk als gevolg van een lekkage van het riool.aan de oostzijde van het bedrijfspand, vermoedelijk als gevolg van een lekkage van het riool.aan de oostzijde van het bedrijfspand, vermoedelijk als gevolg van een lekkage van het riool.aan de oostzijde van het bedrijfspand, vermoedelijk als gevolg van een lekkage van het riool.

DaarnaastDaarnaastDaarnaastDaarnaast    vormenvormenvormenvormen    dededede    opslagopslagopslagopslag    vanvanvanvan    hethethethet    destillatieresidudestillatieresidudestillatieresidudestillatieresidu    enenenen    dededede    plaatsplaatsplaatsplaats    vanvanvanvan    dededede    dieselpompdieselpompdieselpompdieselpomp    (niet(niet(niet(niet    onderzocht)onderzocht)onderzocht)onderzocht)    eeneeneeneen
mogelijke bron voor een BTEX-verontreiniging.mogelijke bron voor een BTEX-verontreiniging.mogelijke bron voor een BTEX-verontreiniging.mogelijke bron voor een BTEX-verontreiniging.
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Fig. 1. Situatieschets van de locatie.Fig. 1. Situatieschets van de locatie.Fig. 1. Situatieschets van de locatie.Fig. 1. Situatieschets van de locatie.
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Geohydrologische en geochemische situatieGeohydrologische en geochemische situatieGeohydrologische en geochemische situatieGeohydrologische en geochemische situatie
De bodem op de locatie heeft de volgende opbouw:De bodem op de locatie heeft de volgende opbouw:De bodem op de locatie heeft de volgende opbouw:De bodem op de locatie heeft de volgende opbouw:
---- deklaag (leemhoudend, matig fijn zand, plaatselijk grindhoudend)deklaag (leemhoudend, matig fijn zand, plaatselijk grindhoudend)deklaag (leemhoudend, matig fijn zand, plaatselijk grindhoudend)deklaag (leemhoudend, matig fijn zand, plaatselijk grindhoudend) circa 6 m-mvcirca 6 m-mvcirca 6 m-mvcirca 6 m-mv
---- eerste watervoerende pakket (grove grindhoudende zanden)eerste watervoerende pakket (grove grindhoudende zanden)eerste watervoerende pakket (grove grindhoudende zanden)eerste watervoerende pakket (grove grindhoudende zanden) 6 - 46 m-mv6 - 46 m-mv6 - 46 m-mv6 - 46 m-mv
---- eerste scheidende laageerste scheidende laageerste scheidende laageerste scheidende laag 46 - 60 m-mv46 - 60 m-mv46 - 60 m-mv46 - 60 m-mv

DeDeDeDe    deklaagdeklaagdeklaagdeklaag    isisisis    nietnietnietniet    homogeen,homogeen,homogeen,homogeen,    maarmaarmaarmaar    varieertvarieertvarieertvarieert    quaquaquaqua    opbouwopbouwopbouwopbouw    terterterter    plaatseplaatseplaatseplaatse    sterk.sterk.sterk.sterk.    AlsAlsAlsAls    gevolggevolggevolggevolg    vanvanvanvan    dededede    heterogeniteitheterogeniteitheterogeniteitheterogeniteit
vanvanvanvan    hethethethet    bodemmateriaalbodemmateriaalbodemmateriaalbodemmateriaal    (o.a.(o.a.(o.a.(o.a.    dededede    aanwezigheidaanwezigheidaanwezigheidaanwezigheid    vanvanvanvan    scheefliggendescheefliggendescheefliggendescheefliggende    kleilenzen)kleilenzen)kleilenzen)kleilenzen)    isisisis    hethethethet    nietnietnietniet    mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk    tegentegentegentegen    eeneeneeneen
redelijkeredelijkeredelijkeredelijke    inspanninginspanninginspanninginspanning    dededede    verontreiniging in het eerste watervoerendeverontreiniging in het eerste watervoerendeverontreiniging in het eerste watervoerendeverontreiniging in het eerste watervoerende    pakketpakketpakketpakket    opopopop    tetetete    sporen.sporen.sporen.sporen.    HetHetHetHet    isisisis    heelheelheelheel    goedgoedgoedgoed
mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk    datdatdatdat    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    overoveroverover    scheefliggendescheefliggendescheefliggendescheefliggende    kleilenzen,kleilenzen,kleilenzen,kleilenzen,    diediediedie    veelveelveelveel    inininin    dezedezedezedeze    regioregioregioregio    voorkomen,voorkomen,voorkomen,voorkomen,    horizontaalhorizontaalhorizontaalhorizontaal
isisisis    afgestroomd.afgestroomd.afgestroomd.afgestroomd.    DezeDezeDezeDeze    afstromingafstromingafstromingafstroming    kankankankan    alalalal    gauwgauwgauwgauw    tottottottot    eeneeneeneen    horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    tottottottot    100100100100    mmmm    vanvanvanvan    dededede    bronbronbronbron    leiden.leiden.leiden.leiden.
DeDeDeDe    doorlatendheiddoorlatendheiddoorlatendheiddoorlatendheid    vanvanvanvan    hethethethet    eersteeersteeersteeerste    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    isisisis    48484848    m/dagm/dagm/dagm/dag    (kD(kD(kD(kD    ====    1.9001.9001.9001.900    mmmm2/dag)./dag)./dag)./dag).    DeDeDeDe    stromingsrich-stromingsrich-stromingsrich-stromingsrich-
tingtingtingting    inininin    hethethethet    eersteeersteeersteeerste    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    isisisis    noordnoordwestelijk.noordnoordwestelijk.noordnoordwestelijk.noordnoordwestelijk.    DeDeDeDe    actueleactueleactueleactuele    snelheidsnelheidsnelheidsnelheid    vanvanvanvan    hethethethet    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    isisisis
nietnietnietniet    gemeten.gemeten.gemeten.gemeten.    HetHetHetHet    enige dat met zekerheid kan worden gesteld, is dat deenige dat met zekerheid kan worden gesteld, is dat deenige dat met zekerheid kan worden gesteld, is dat deenige dat met zekerheid kan worden gesteld, is dat de    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    ----    eenmaaleenmaaleenmaaleenmaal    inininin    hethethethet
eersteeersteeersteeerste    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    aangekomenaangekomenaangekomenaangekomen    ----    uiteindelijkuiteindelijkuiteindelijkuiteindelijk    metmetmetmet    hethethethet    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    inininin    dededede    DommelDommelDommelDommel    zalzalzalzal    draineren.draineren.draineren.draineren.    OpOpOpOp
grond hiervan moet worden aangenomen dat er sprake is van een verspreidingsrisico.grond hiervan moet worden aangenomen dat er sprake is van een verspreidingsrisico.grond hiervan moet worden aangenomen dat er sprake is van een verspreidingsrisico.grond hiervan moet worden aangenomen dat er sprake is van een verspreidingsrisico.
Er zijn geen locatiespecifieke gegevens over de geochemie gevonden.Er zijn geen locatiespecifieke gegevens over de geochemie gevonden.Er zijn geen locatiespecifieke gegevens over de geochemie gevonden.Er zijn geen locatiespecifieke gegevens over de geochemie gevonden.

VerontreinigingssituatieVerontreinigingssituatieVerontreinigingssituatieVerontreinigingssituatie
ErErErEr    isisisis    eeneeneeneen    aanzienlijkeaanzienlijkeaanzienlijkeaanzienlijke    VOCl-verontreiniging,VOCl-verontreiniging,VOCl-verontreiniging,VOCl-verontreiniging,    diediediedie    voorvoorvoorvoor    eeneeneeneen    belangrijkbelangrijkbelangrijkbelangrijk    deeldeeldeeldeel    inininin    kaartkaartkaartkaart    isisisis    gebracht.gebracht.gebracht.gebracht.    MetMetMetMet    betrekkingbetrekkingbetrekkingbetrekking
tottottottot    dezedezedezedeze    VOCl-verontreinigingVOCl-verontreinigingVOCl-verontreinigingVOCl-verontreiniging    zijnzijnzijnzijn    uitsluitenduitsluitenduitsluitenduitsluitend    gegevensgegevensgegevensgegevens    bekend overbekend overbekend overbekend over    PER,PER,PER,PER,    TRITRITRITRI    enenenen    CISCISCISCIS    (zie(zie(zie(zie    fig.fig.fig.fig.    2).2).2).2).    InInInIn    dededede    kernkernkernkern
bereiktbereiktbereiktbereikt    dededede    VOCl-veronVOCl-veronVOCl-veronVOCl-verontreiniging een diepte van circa 9 m, waarbij op 2 - 3 m-mv hoge PER-, TRI- en CIS-treiniging een diepte van circa 9 m, waarbij op 2 - 3 m-mv hoge PER-, TRI- en CIS-treiniging een diepte van circa 9 m, waarbij op 2 - 3 m-mv hoge PER-, TRI- en CIS-treiniging een diepte van circa 9 m, waarbij op 2 - 3 m-mv hoge PER-, TRI- en CIS-
concentratiesconcentratiesconcentratiesconcentraties    voorkomen.voorkomen.voorkomen.voorkomen.    AlsAlsAlsAls    erererer    naarnaarnaarnaar    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    overoveroverover    hethethethet    gehelegehelegehelegehele    gebiedgebiedgebiedgebied    wordtwordtwordtwordt    gekeken,gekeken,gekeken,gekeken,    valtvaltvaltvalt    opopopop    datdatdatdat
de PER-, TRI- en CIS-concentraties in veel hogere mate op 5 - 6 m-mv voorkomen dan op 9 - 10 ofde PER-, TRI- en CIS-concentraties in veel hogere mate op 5 - 6 m-mv voorkomen dan op 9 - 10 ofde PER-, TRI- en CIS-concentraties in veel hogere mate op 5 - 6 m-mv voorkomen dan op 9 - 10 ofde PER-, TRI- en CIS-concentraties in veel hogere mate op 5 - 6 m-mv voorkomen dan op 9 - 10 of
13131313    ----    14141414    m-mv.m-mv.m-mv.m-mv.    HetHetHetHet    nietnietnietniet    kunnenkunnenkunnenkunnen    metenmetenmetenmeten    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    opopopop    groteregroteregroteregrotere    diepte,diepte,diepte,diepte,    kankankankan    echterechterechterechter    heelheelheelheel    goedgoedgoedgoed    wordenwordenwordenworden
veroorzaaktveroorzaaktveroorzaaktveroorzaakt    doordoordoordoor    eeneeneeneen    horizontaalhorizontaalhorizontaalhorizontaal    wegstromenwegstromenwegstromenwegstromen    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    overoveroverover    scheefliggendescheefliggendescheefliggendescheefliggende    kleilenzenkleilenzenkleilenzenkleilenzen    diediediedie    veelveelveelveel
in deze regio voorkomen. Deze afstroming kan al gauwin deze regio voorkomen. Deze afstroming kan al gauwin deze regio voorkomen. Deze afstroming kan al gauwin deze regio voorkomen. Deze afstroming kan al gauw    tottottottot    eeneeneeneen    horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    tot 100 m van detot 100 m van detot 100 m van detot 100 m van de
bronbronbronbron    leiden.leiden.leiden.leiden.    ErErErEr    zijnzijnzijnzijn    geengeengeengeen    gegevensgegevensgegevensgegevens    bekend over de VC-, etheen- ofbekend over de VC-, etheen- ofbekend over de VC-, etheen- ofbekend over de VC-, etheen- of    ethaan-concentratiesethaan-concentratiesethaan-concentratiesethaan-concentraties    enenenen    dededede    afbraakom-afbraakom-afbraakom-afbraakom-
standigheden.standigheden.standigheden.standigheden.    DeDeDeDe    pluimpluimpluimpluim    strektstrektstrektstrekt    zichzichzichzich    uituituituit    tottottottot    tentententen    minsteminsteminsteminste    100100100100    mmmm    inininin    noordnoordwestelijkenoordnoordwestelijkenoordnoordwestelijkenoordnoordwestelijke    richting.richting.richting.richting.    HetHetHetHet    frontfrontfrontfront    vanvanvanvan
de pluim is echter niet in kaart gebracht.de pluim is echter niet in kaart gebracht.de pluim is echter niet in kaart gebracht.de pluim is echter niet in kaart gebracht.

OpvallendOpvallendOpvallendOpvallend    isisisis    verderverderverderverder    datdatdatdat    inininin    dededede    kernkernkernkern    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    enenenen    stroomafwaartsstroomafwaartsstroomafwaartsstroomafwaarts    (peilbuizen(peilbuizen(peilbuizen(peilbuizen    B,B,B,B,    1,1,1,1,    2,2,2,2,    5555    enenenen    101)101)101)101)
duidelijkduidelijkduidelijkduidelijk    sprakesprakesprakesprake    isisisis    vanvanvanvan    afbraakafbraakafbraakafbraak    tottottottot    CIS, terwijl in peilbuizenCIS, terwijl in peilbuizenCIS, terwijl in peilbuizenCIS, terwijl in peilbuizen    3333    enenenen    102102102102    opopopop    6666    m-mvm-mvm-mvm-mv    weinigweinigweinigweinig    afbraakproductenafbraakproductenafbraakproductenafbraakproducten
worden aangetroffen.worden aangetroffen.worden aangetroffen.worden aangetroffen.

Er isEr isEr isEr is    tevenstevenstevenstevens    eeneeneeneen    BTEX-verontreinigingBTEX-verontreinigingBTEX-verontreinigingBTEX-verontreiniging    waargenomen.waargenomen.waargenomen.waargenomen.    De omvang van deze BTEX-verontreiniging is in hetDe omvang van deze BTEX-verontreiniging is in hetDe omvang van deze BTEX-verontreiniging is in hetDe omvang van deze BTEX-verontreiniging is in het
grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    nietnietnietniet    onderzocht,onderzocht,onderzocht,onderzocht,    maarmaarmaarmaar    slechtsslechtsslechtsslechts    vastgesteldvastgesteldvastgesteldvastgesteld    doordoordoordoor    middelmiddelmiddelmiddel    vanvanvanvan    bodemluchtmetingen.bodemluchtmetingen.bodemluchtmetingen.bodemluchtmetingen.    VermoedelijkVermoedelijkVermoedelijkVermoedelijk
valtvaltvaltvalt    dezedezedezedeze    BTEX-vBTEX-vBTEX-vBTEX-verontreiniging samen met de kern van de VOCl-verontreiniging onder de chemischeerontreiniging samen met de kern van de VOCl-verontreiniging onder de chemischeerontreiniging samen met de kern van de VOCl-verontreiniging onder de chemischeerontreiniging samen met de kern van de VOCl-verontreiniging onder de chemische
reinigingsafdelingreinigingsafdelingreinigingsafdelingreinigingsafdeling    vanvanvanvan    dededede    wasserijwasserijwasserijwasserij    (zie(zie(zie(zie    fig.fig.fig.fig.    3).3).3).3).    EenEenEenEen    tweedetweedetweedetweede    mogelijkemogelijkemogelijkemogelijke    bronbronbronbron    voorvoorvoorvoor    eeneeneeneen    BTEX-verontreinigingBTEX-verontreinigingBTEX-verontreinigingBTEX-verontreiniging    isisisis
dededede    voormaligevoormaligevoormaligevoormalige    plaatsplaatsplaatsplaats    vanvanvanvan    dededede    dieselpomp.dieselpomp.dieselpomp.dieselpomp.    HiernaarHiernaarHiernaarHiernaar    isisisis    echterechterechterechter    nognognognog    geengeengeengeen    grondwateronderzoekgrondwateronderzoekgrondwateronderzoekgrondwateronderzoek    uitgevoerd.uitgevoerd.uitgevoerd.uitgevoerd.    OokOokOokOok
naarnaarnaarnaar    dededede    mogelijkemogelijkemogelijkemogelijke    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    vanvanvanvan    stookolie,stookolie,stookolie,stookolie,    eeeeen tank aan de noordzijde van het bedrijf, is geenen tank aan de noordzijde van het bedrijf, is geenen tank aan de noordzijde van het bedrijf, is geenen tank aan de noordzijde van het bedrijf, is geen
onderzoek gedaan.onderzoek gedaan.onderzoek gedaan.onderzoek gedaan.
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Fig. 2. Concentraties van gechloreerde koolwaterstoffen in de peilbuizen.Fig. 2. Concentraties van gechloreerde koolwaterstoffen in de peilbuizen.Fig. 2. Concentraties van gechloreerde koolwaterstoffen in de peilbuizen.Fig. 2. Concentraties van gechloreerde koolwaterstoffen in de peilbuizen.
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Fig. 3. Geschatte contour van de verontreiniging.Fig. 3. Geschatte contour van de verontreiniging.Fig. 3. Geschatte contour van de verontreiniging.Fig. 3. Geschatte contour van de verontreiniging.
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Risico'sRisico'sRisico'sRisico's
VerdampingVerdampingVerdampingVerdamping    vanvanvanvan    dededede    inininin    dededede    onverzadigdeonverzadigdeonverzadigdeonverzadigde    zonezonezonezone    aanwezigeaanwezigeaanwezigeaanwezige    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    genereertgenereertgenereertgenereert    mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk    eeneeneeneen    actueelactueelactueelactueel    risicorisicorisicorisico
doordoordoordoor    directedirectedirectedirecte    blootstellingblootstellingblootstellingblootstelling    viaviaviavia    inademing.inademing.inademing.inademing.    ErErErEr    zijnzijnzijnzijn    echterechterechterechter    geengeengeengeen    kruipruimtenkruipruimtenkruipruimtenkruipruimten    aanwezigaanwezigaanwezigaanwezig    waarinwaarinwaarinwaarin    accumulatieaccumulatieaccumulatieaccumulatie    vanvanvanvan
gassengassengassengassen    kankankankan    plaatshebben.plaatshebben.plaatshebben.plaatshebben.    BijBijBijBij    indicatieveindicatieveindicatieveindicatieve    metingenmetingenmetingenmetingen    bijbijbijbij    eeneeneeneen    nabijgelegennabijgelegennabijgelegennabijgelegen    veevoederopslagveevoederopslagveevoederopslagveevoederopslag    zijnzijnzijnzijn    geengeengeengeen    PERPERPERPER    enenenen
TRITRITRITRI    aangetoond.aangetoond.aangetoond.aangetoond.    OmdatOmdatOmdatOmdat    erererer    geengeengeengeen    metingenmetingenmetingenmetingen    naarnaarnaarnaar    DCEDCEDCEDCE    enenenen    VCVCVCVC    hebbenhebbenhebbenhebben    plaatsgehad,plaatsgehad,plaatsgehad,plaatsgehad,    kankankankan    nietnietnietniet    wordenwordenwordenworden    uitgeslotenuitgeslotenuitgeslotenuitgesloten
dat deze stoffen desondanks tot een blootstellingsrisico leiden.dat deze stoffen desondanks tot een blootstellingsrisico leiden.dat deze stoffen desondanks tot een blootstellingsrisico leiden.dat deze stoffen desondanks tot een blootstellingsrisico leiden.

Verspreidingsrisico'sVerspreidingsrisico'sVerspreidingsrisico'sVerspreidingsrisico's    zijnzijnzijnzijn    erererer    metmetmetmet    namenamenamename    benbenbenbenedenstrooms in het eerste watervoerende pakket richting deedenstrooms in het eerste watervoerende pakket richting deedenstrooms in het eerste watervoerende pakket richting deedenstrooms in het eerste watervoerende pakket richting de
Dommel.Dommel.Dommel.Dommel.    AangezienAangezienAangezienAangezien    dededede    uitersteuitersteuitersteuiterste    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    vanvanvanvan    dededede    pluimpluimpluimpluim    nietnietnietniet    isisisis    bepaaldbepaaldbepaaldbepaald    enenenen    slechtsslechtsslechtsslechts    sporadischsporadischsporadischsporadisch    informatieinformatieinformatieinformatie
overoveroverover    mogelijkemogelijkemogelijkemogelijke    afbraakafbraakafbraakafbraak    voorhandenvoorhandenvoorhandenvoorhanden    is,is,is,is,    moetmoetmoetmoet    vooralsnogvooralsnogvooralsnogvooralsnog    wowowoworrrrdendendenden    aangenomenaangenomenaangenomenaangenomen    datdatdatdat    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    zichzichzichzich
verder zal verspreiden.verder zal verspreiden.verder zal verspreiden.verder zal verspreiden.

ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies
MetMetMetMet    namenamenamename    inininin    hethethethet    freatfreatfreatfreatisch grondwater, onderin en net onder de deklaag, is een sterke verontreinigingisch grondwater, onderin en net onder de deklaag, is een sterke verontreinigingisch grondwater, onderin en net onder de deklaag, is een sterke verontreinigingisch grondwater, onderin en net onder de deklaag, is een sterke verontreiniging
aangetroffen,aangetroffen,aangetroffen,aangetroffen,    ditditditdit    inininin    tegenstellingtegenstellingtegenstellingtegenstelling    tottottottot    hethethethet    daaronderdaaronderdaaronderdaaronder    gelegengelegengelegengelegen    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    waarwaarwaarwaar    veelveelveelveel    lagerelagerelagerelagere    VOCl-concentratiesVOCl-concentratiesVOCl-concentratiesVOCl-concentraties
wordenwordenwordenworden    aangetroffen.aangetroffen.aangetroffen.aangetroffen.    HetHetHetHet    nietnietnietniet    kunnenkunnenkunnenkunnen    metenmetenmetenmeten    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    opopopop    groteregroteregroteregrotere    diepte,diepte,diepte,diepte,    kankankankan    echterechterechterechter    heelheelheelheel    goedgoedgoedgoed
wordenwordenwordenworden    veroorzaaktveroorzaaktveroorzaaktveroorzaakt    doordoordoordoor    eeneeneeneen    horizontaalhorizontaalhorizontaalhorizontaal    wegstromenwegstromenwegstromenwegstromen    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    overoveroverover    scheefliggendescheefliggendescheefliggendescheefliggende    kleilenzenkleilenzenkleilenzenkleilenzen
diediediedie    veelveelveelveel    inininin    dezedezedezedeze    regioregioregioregio    voorkomen.voorkomen.voorkomen.voorkomen.    DezeDezeDezeDeze    afstromingafstromingafstromingafstroming    kankankankan    alalalal    gauwgauwgauwgauw    tottottottot    eeneeneeneen    horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    tottottottot    100100100100    mmmm
van de bron leiden.van de bron leiden.van de bron leiden.van de bron leiden.
UitUitUitUit    dededede    gegevens,gegevens,gegevens,gegevens,    diediediedie    tottottottot    nunununu    toetoetoetoe    bekendbekendbekendbekend    zijn,zijn,zijn,zijn,    isisisis    opopopop    tetetete    mmmmaken dat er reductieve dehalogenering plaatsheeft;aken dat er reductieve dehalogenering plaatsheeft;aken dat er reductieve dehalogenering plaatsheeft;aken dat er reductieve dehalogenering plaatsheeft;
PER,PER,PER,PER,    TRITRITRITRI    enenenen    CISCISCISCIS    wordenwordenwordenworden    allealleallealle    driedriedriedrie    aangetroffen,aangetroffen,aangetroffen,aangetroffen,    VC,VC,VC,VC,    etheenetheenetheenetheen    enenenen    ethaanethaanethaanethaan    zijnzijnzijnzijn    nietnietnietniet    gemeten.gemeten.gemeten.gemeten.    BekendBekendBekendBekend    isisisis    dat,dat,dat,dat,    voorvoorvoorvoor
eeneeneeneen    snellesnellesnellesnelle    reductievereductievereductievereductieve    dehadehadehadehalogenering, de aanwezigheid van een co-verontreiniging nodig is. Zo'n co-logenering, de aanwezigheid van een co-verontreiniging nodig is. Zo'n co-logenering, de aanwezigheid van een co-verontreiniging nodig is. Zo'n co-logenering, de aanwezigheid van een co-verontreiniging nodig is. Zo'n co-
verontreiniging,verontreiniging,verontreiniging,verontreiniging,    inininin    dededede    vormvormvormvorm    vanvanvanvan    olieolieolieolie    ofofofof    BTEX,BTEX,BTEX,BTEX,    treedttreedttreedttreedt    dandandandan    opopopop    alsalsalsals    elektronendonorelektronendonorelektronendonorelektronendonor    watwatwatwat    zorgtzorgtzorgtzorgt    voorvoorvoorvoor    eeneeneeneen    verlagingverlagingverlagingverlaging
van de redoxpotentiaal.van de redoxpotentiaal.van de redoxpotentiaal.van de redoxpotentiaal.

HypotheseHypotheseHypotheseHypothese
OpOpOpOp    grondgrondgrondgrond    vanvanvanvan    dededede    opopopop    ditditditdit    momentmomentmomentmoment    beschikbarebeschikbarebeschikbarebeschikbare    gegevensgegevensgegevensgegevens    mmmmet betrekking tot de afbraak van PER zijn tweeet betrekking tot de afbraak van PER zijn tweeet betrekking tot de afbraak van PER zijn tweeet betrekking tot de afbraak van PER zijn twee
zones te onderscheiden:zones te onderscheiden:zones te onderscheiden:zones te onderscheiden:
A.A.A.A. In de deklaag (tot ca. 6 m-mv) heeft afbraak plaats tot CIS als eindproduct.In de deklaag (tot ca. 6 m-mv) heeft afbraak plaats tot CIS als eindproduct.In de deklaag (tot ca. 6 m-mv) heeft afbraak plaats tot CIS als eindproduct.In de deklaag (tot ca. 6 m-mv) heeft afbraak plaats tot CIS als eindproduct.
B.B.B.B. InInInIn    hethethethet    dieperedieperedieperediepere    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    heeftheeftheeftheeft    eveneenseveneenseveneenseveneens    afbraakafbraakafbraakafbraak    tottottottot    CISCISCISCIS    plaats.plaats.plaats.plaats.    VanuitVanuitVanuitVanuit    hethethethet    eersteeersteeersteeerste    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket

worden PER en zijn afbraakproducten naar de Dommel getransporteerd.worden PER en zijn afbraakproducten naar de Dommel getransporteerd.worden PER en zijn afbraakproducten naar de Dommel getransporteerd.worden PER en zijn afbraakproducten naar de Dommel getransporteerd.

Aanvullend meetplanAanvullend meetplanAanvullend meetplanAanvullend meetplan
Het aanvullend meetplan is erop gerichtHet aanvullend meetplan is erop gerichtHet aanvullend meetplan is erop gerichtHet aanvullend meetplan is erop gericht    dededede    hypothesehypothesehypothesehypothese    opopopop    belangrijkebelangrijkebelangrijkebelangrijke    puntenpuntenpuntenpunten    onderuitonderuitonderuitonderuit    tetetete    halen.halen.halen.halen.    Gezien deGezien deGezien deGezien de
onvoorspelbareonvoorspelbareonvoorspelbareonvoorspelbare    aardaardaardaard    vanvanvanvan    dededede    grondwaterstrominggrondwaterstrominggrondwaterstrominggrondwaterstroming    isisisis    hethethethet    nietnietnietniet    mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk    tegetegetegetegen een redelijke inspanning den een redelijke inspanning den een redelijke inspanning den een redelijke inspanning de
verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    inininin    hethethethet    eersteeersteeersteeerste    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    opopopop    tetetete    sporen.sporen.sporen.sporen.    HetHetHetHet    enigeenigeenigeenige    datdatdatdat    metmetmetmet    zekerheidzekerheidzekerheidzekerheid    kankankankan    wordenwordenwordenworden
gesteld,gesteld,gesteld,gesteld,    isisisis    datdatdatdat    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    uiteindelijkuiteindelijkuiteindelijkuiteindelijk    metmetmetmet    hethethethet    drainerendedrainerendedrainerendedrainerende    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    inininin    dededede    DommelDommelDommelDommel    zalzalzalzal    belanden.belanden.belanden.belanden.
De aanvullende metingen worden daarom verricht met als doel:De aanvullende metingen worden daarom verricht met als doel:De aanvullende metingen worden daarom verricht met als doel:De aanvullende metingen worden daarom verricht met als doel:
---- het kwalitatief aantonen van volledige afbraak in de deklaag en het freatisch grondwater;het kwalitatief aantonen van volledige afbraak in de deklaag en het freatisch grondwater;het kwalitatief aantonen van volledige afbraak in de deklaag en het freatisch grondwater;het kwalitatief aantonen van volledige afbraak in de deklaag en het freatisch grondwater;
---- hhhhetetetet    aantonenaantonenaantonenaantonen    vanvanvanvan    geschiktegeschiktegeschiktegeschikte    omstandighedenomstandighedenomstandighedenomstandigheden    voorvoorvoorvoor    afbraakafbraakafbraakafbraak    inininin    hethethethet    eersteeersteeersteeerste    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    papapapakket en hetkket en hetkket en hetkket en het

sediment van de Dommel.sediment van de Dommel.sediment van de Dommel.sediment van de Dommel.

DaaromDaaromDaaromDaarom    wordtwordtwordtwordt in fase 2 - nieuw te plaatsen peilbuizen - in de kern van de verontreiniging met filters tot in fase 2 - nieuw te plaatsen peilbuizen - in de kern van de verontreiniging met filters tot in fase 2 - nieuw te plaatsen peilbuizen - in de kern van de verontreiniging met filters tot in fase 2 - nieuw te plaatsen peilbuizen - in de kern van de verontreiniging met filters tot
6666    m-mvm-mvm-mvm-mv    hethethethet    volledigevolledigevolledigevolledige    analysepakketanalysepakketanalysepakketanalysepakket    uitgevoerd.uitgevoerd.uitgevoerd.uitgevoerd.    DaarnaastDaarnaastDaarnaastDaarnaast    wordenwordenwordenworden    stroomopwaartsstroomopwaartsstroomopwaartsstroomopwaarts    enenenen    stroostroostroostroomafwaartsmafwaartsmafwaartsmafwaarts
eveneenseveneenseveneenseveneens    peilbuizenpeilbuizenpeilbuizenpeilbuizen    geplaatstgeplaatstgeplaatstgeplaatst    metmetmetmet    alsalsalsals    doeldoeldoeldoel    dededede    condities in onverstoordcondities in onverstoordcondities in onverstoordcondities in onverstoord    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    tetetete    kunnenkunnenkunnenkunnen    vaststellenvaststellenvaststellenvaststellen
en om een verdere afbraak dan tot CIS aan te kunnen tonen (zie fig. 4).en om een verdere afbraak dan tot CIS aan te kunnen tonen (zie fig. 4).en om een verdere afbraak dan tot CIS aan te kunnen tonen (zie fig. 4).en om een verdere afbraak dan tot CIS aan te kunnen tonen (zie fig. 4).
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Fig. 4. Locaties van de nieuw te plaatsen peilbuizen ten behoeve van fase 2 van het project.Fig. 4. Locaties van de nieuw te plaatsen peilbuizen ten behoeve van fase 2 van het project.Fig. 4. Locaties van de nieuw te plaatsen peilbuizen ten behoeve van fase 2 van het project.Fig. 4. Locaties van de nieuw te plaatsen peilbuizen ten behoeve van fase 2 van het project.
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Te plaatsen peilbuizen ten behoeve van het aanvullend meetplan:Te plaatsen peilbuizen ten behoeve van het aanvullend meetplan:Te plaatsen peilbuizen ten behoeve van het aanvullend meetplan:Te plaatsen peilbuizen ten behoeve van het aanvullend meetplan:
peilbuispeilbuispeilbuispeilbuis diepte (m-mv)diepte (m-mv)diepte (m-mv)diepte (m-mv) zonezonezonezone1

N1N1N1N1 5 - 65 - 65 - 65 - 6 AAAA
N2N2N2N2 5 - 65 - 65 - 65 - 6 BBBB
N3N3N3N3 5 - 65 - 65 - 65 - 6 CCCC
N4N4N4N4 9 - 109 - 109 - 109 - 10 CCCC
N5N5N5N5 5 - 65 - 65 - 65 - 6 CCCC
N6N6N6N6 9 - 109 - 109 - 109 - 10 CCCC
DommelsedimentDommelsedimentDommelsedimentDommelsediment niet van toepassingniet van toepassingniet van toepassingniet van toepassing DDDD

1 A:A:A:A: stroomopwaarts ten opzichte van de bronstroomopwaarts ten opzichte van de bronstroomopwaarts ten opzichte van de bronstroomopwaarts ten opzichte van de bron
B:B:B:B: bronzonebronzonebronzonebronzone
C:C:C:C: stroomafwaarts ten opzichte van de bronstroomafwaarts ten opzichte van de bronstroomafwaarts ten opzichte van de bronstroomafwaarts ten opzichte van de bron
D:D:D:D: betreft geen peilbuisbetreft geen peilbuisbetreft geen peilbuisbetreft geen peilbuis

PerspectiefPerspectiefPerspectiefPerspectief
OpOpOpOp    grondgrondgrondgrond    vanvanvanvan    dededede    opopopop    dit moment beschikbare gegevens moet ervan worden uitgegaandit moment beschikbare gegevens moet ervan worden uitgegaandit moment beschikbare gegevens moet ervan worden uitgegaandit moment beschikbare gegevens moet ervan worden uitgegaan    datdatdatdat    dededede    kernkernkernkern    vanvanvanvan    dededede
verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    tottottottot    circacircacircacirca    6666    mmmm    dieptedieptedieptediepte    moetmoetmoetmoet    wordenwordenwordenworden    gesaneerd.gesaneerd.gesaneerd.gesaneerd.    WanneerWanneerWanneerWanneer    inininin    ditditditdit    projectprojectprojectproject    blijktblijktblijktblijkt    datdatdatdat    inininin    dededede    kernkernkernkern
volledigevolledigevolledigevolledige    afbraakafbraakafbraakafbraak    plaatsheeft,plaatsheeft,plaatsheeft,plaatsheeft,    zouzouzouzou    dezedezedezedeze    afbraakafbraakafbraakafbraak    mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk    kunnenkunnenkunnenkunnen    wordenwordenwordenworden    gestimuleerdgestimuleerdgestimuleerdgestimuleerd    metmetmetmet    behulpbehulpbehulpbehulp    vanvanvanvan    eeneeneeneen
kleinschalige grondwateronttrekking.kleinschalige grondwateronttrekking.kleinschalige grondwateronttrekking.kleinschalige grondwateronttrekking.

VoorVoorVoorVoor    dededede    dieperedieperedieperediepere    vvvverontreiniging vormt de Dommel mogelijk een natuurlijk bioscherm: in ieder geval iserontreiniging vormt de Dommel mogelijk een natuurlijk bioscherm: in ieder geval iserontreiniging vormt de Dommel mogelijk een natuurlijk bioscherm: in ieder geval iserontreiniging vormt de Dommel mogelijk een natuurlijk bioscherm: in ieder geval is
sanering van een eventueel dieper gelegen verontreiniging technisch-economisch niet mogelijk.sanering van een eventueel dieper gelegen verontreiniging technisch-economisch niet mogelijk.sanering van een eventueel dieper gelegen verontreiniging technisch-economisch niet mogelijk.sanering van een eventueel dieper gelegen verontreiniging technisch-economisch niet mogelijk.

BronvermeldingBronvermeldingBronvermeldingBronvermelding
---- Oriënterend bodemonderzoek. Tukkers, september 1991.Oriënterend bodemonderzoek. Tukkers, september 1991.Oriënterend bodemonderzoek. Tukkers, september 1991.Oriënterend bodemonderzoek. Tukkers, september 1991.
---- Bodemluchtonderzoek. IR-TNO, april 1992.Bodemluchtonderzoek. IR-TNO, april 1992.Bodemluchtonderzoek. IR-TNO, april 1992.Bodemluchtonderzoek. IR-TNO, april 1992.
---- Nader bodemonderzoek. IR-TNO, december 1992.Nader bodemonderzoek. IR-TNO, december 1992.Nader bodemonderzoek. IR-TNO, december 1992.Nader bodemonderzoek. IR-TNO, december 1992.
---- Aanvullend nader bodemonderzoek. IR-TNO, juni 1993.Aanvullend nader bodemonderzoek. IR-TNO, juni 1993.Aanvullend nader bodemonderzoek. IR-TNO, juni 1993.Aanvullend nader bodemonderzoek. IR-TNO, juni 1993.

5.25.25.25.2 Nic Lamme te Nederhorst den BergNic Lamme te Nederhorst den BergNic Lamme te Nederhorst den BergNic Lamme te Nederhorst den Berg
AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen
SindsSindsSindsSinds    1981198119811981    isisisis    dededede    wasserijwasserijwasserijwasserij    inininin    bezitbezitbezitbezit    vanvanvanvan    dededede    LammeLammeLammeLamme    Groep.Groep.Groep.Groep.    VoorVoorVoorVoor    1981198119811981    isisisis    vanafvanafvanafvanaf    eeneeneeneen    verververver    verledenverledenverledenverleden    gereinigdgereinigdgereinigdgereinigd    metmetmetmet
zowelzowelzowelzowel    PERPERPERPER    alsalsalsals    TRI.TRI.TRI.TRI.    DeDeDeDe    belangrijkstebelangrijkstebelangrijkstebelangrijkste    brobrobrobron voor de VOCl-verontreiniging wordt gevormd door den voor de VOCl-verontreiniging wordt gevormd door den voor de VOCl-verontreiniging wordt gevormd door den voor de VOCl-verontreiniging wordt gevormd door de
reinigingsmachinesreinigingsmachinesreinigingsmachinesreinigingsmachines    (mogelijk(mogelijk(mogelijk(mogelijk    doordoordoordoor    eeneeneeneen    lekkagelekkagelekkagelekkage    vanvanvanvan    dededede    rioleringrioleringrioleringriolering    aanaanaanaan    dededede    oostzijdeoostzijdeoostzijdeoostzijde    vanvanvanvan    hethethethet    gebouw)gebouw)gebouw)gebouw)    enenenen    dededede    PER-PER-PER-PER-
opslag aan de oostzijde van het bedrijfspand. Hier zijn op een diepte van 7 à 8 m de hoogste VOCl-opslag aan de oostzijde van het bedrijfspand. Hier zijn op een diepte van 7 à 8 m de hoogste VOCl-opslag aan de oostzijde van het bedrijfspand. Hier zijn op een diepte van 7 à 8 m de hoogste VOCl-opslag aan de oostzijde van het bedrijfspand. Hier zijn op een diepte van 7 à 8 m de hoogste VOCl-
concentraties geconstateerd.concentraties geconstateerd.concentraties geconstateerd.concentraties geconstateerd.

TotTotTotTot    1981198119811981    werdwerdwerdwerd    hethethethet    bedrijfswaterbedrijfswaterbedrijfswaterbedrijfswater    (PER(PER(PER(PER    enenenen    TRI)TRI)TRI)TRI)    directdirectdirectdirect    opopopop    dededede    slootslootslootsloot    tentententen    zuidenzuidenzuidenzuiden    vanvanvanvan    hethethethet    bedrijfsterreinbedrijfsterreinbedrijfsterreinbedrijfsterrein    geloosd.geloosd.geloosd.geloosd.
TotTotTotTot    1984198419841984    werdwerdwerdwerd    hethethethet    waterwaterwaterwater    viaviaviavia    eeneeneeneen    septicsepticsepticseptic    tanktanktanktank    opopopop    dededede    slootslootslootsloot    geloosd. De sloot mondt na circageloosd. De sloot mondt na circageloosd. De sloot mondt na circageloosd. De sloot mondt na circa    100100100100    mmmm    uituituituit    inininin    dededede
Spiegelplas.Spiegelplas.Spiegelplas.Spiegelplas.    VanafVanafVanafVanaf    1984198419841984 heeft lozing plaats op het gemeentelijk riool in de Dammerweg. Als gevolg van heeft lozing plaats op het gemeentelijk riool in de Dammerweg. Als gevolg van heeft lozing plaats op het gemeentelijk riool in de Dammerweg. Als gevolg van heeft lozing plaats op het gemeentelijk riool in de Dammerweg. Als gevolg van
onderdimensioneringonderdimensioneringonderdimensioneringonderdimensionering    vanvanvanvan    hethethethet    rioolrioolrioolriool    hadhadhadhad    regelmatigregelmatigregelmatigregelmatig    overstortoverstortoverstortoverstort    plaatsplaatsplaatsplaats    opopopop    dededede    sloot.sloot.sloot.sloot.    EindEindEindEind    1989198919891989    zijnzijnzijnzijn    maatregelenmaatregelenmaatregelenmaatregelen
(lekbak, afsluiten overstort e.d.) getroffen om dit te voorkomen.(lekbak, afsluiten overstort e.d.) getroffen om dit te voorkomen.(lekbak, afsluiten overstort e.d.) getroffen om dit te voorkomen.(lekbak, afsluiten overstort e.d.) getroffen om dit te voorkomen.

Aan de zuidzijde op het bedrijfsterrein heeft tot een aantal jaren geleden een dieselpomp gestaan. DaarAan de zuidzijde op het bedrijfsterrein heeft tot een aantal jaren geleden een dieselpomp gestaan. DaarAan de zuidzijde op het bedrijfsterrein heeft tot een aantal jaren geleden een dieselpomp gestaan. DaarAan de zuidzijde op het bedrijfsterrein heeft tot een aantal jaren geleden een dieselpomp gestaan. Daar
bevindenbevindenbevindenbevinden    zichzichzichzich    eveneenseveneenseveneenseveneens    tweetweetweetwee    bovengrondsebovengrondsebovengrondsebovengrondse    tankstankstankstanks    voorvoorvoorvoor    lichtelichtelichtelichte    enenenen    zwarezwarezwarezware    stookoliestookoliestookoliestookolie    (niet(niet(niet(niet    meermeermeermeer    inininin    gebruik).gebruik).gebruik).gebruik).    HierHierHierHier
hebbenhebbenhebbenhebben    zichzichzichzich    inininin    1977197719771977    enenenen    1982198219821982    calamiteitencalamiteitencalamiteitencalamiteiten    voorgedaanvoorgedaanvoorgedaanvoorgedaan    inininin    dededede    vormvormvormvorm    vanvanvanvan    lekkageslekkageslekkageslekkages    vanvanvanvan    dededede    olieleiding,olieleiding,olieleiding,olieleiding,    waardoorwaardoorwaardoorwaardoor
dededede    slootslootslootsloot    enenenen    hethethethet    aangrenzendeaangrenzendeaangrenzendeaangrenzende    rietlandrietlandrietlandrietland    zijnzijnzijnzijn    verontreinigdverontreinigdverontreinigdverontreinigd    metmetmetmet    zwarezwarezwarezware    stookolie.stookolie.stookolie.stookolie.    DeDeDeDe    voormaligevoormaligevoormaligevoormalige    stookolie-opslagstookolie-opslagstookolie-opslagstookolie-opslag
en de dieselpomp vormen samen de bron van de verontreiniging van minerale olie en aromaten.en de dieselpomp vormen samen de bron van de verontreiniging van minerale olie en aromaten.en de dieselpomp vormen samen de bron van de verontreiniging van minerale olie en aromaten.en de dieselpomp vormen samen de bron van de verontreiniging van minerale olie en aromaten.

Geohydrologische en geochemische situatieGeohydrologische en geochemische situatieGeohydrologische en geochemische situatieGeohydrologische en geochemische situatie
De bodem op de locatie heeft de volgende opbouw:De bodem op de locatie heeft de volgende opbouw:De bodem op de locatie heeft de volgende opbouw:De bodem op de locatie heeft de volgende opbouw:
---- deklaagdeklaagdeklaagdeklaag tot circa 5 m-mv (veen en klei)tot circa 5 m-mv (veen en klei)tot circa 5 m-mv (veen en klei)tot circa 5 m-mv (veen en klei)
---- watervoerend pakketwatervoerend pakketwatervoerend pakketwatervoerend pakket vanafvanafvanafvanaf    5555    tottottottot    circacircacircacirca    181818180 m-mv (zanden en op een diepte van 44 tot 55 m0 m-mv (zanden en op een diepte van 44 tot 55 m0 m-mv (zanden en op een diepte van 44 tot 55 m0 m-mv (zanden en op een diepte van 44 tot 55 m

grindhoudende leemlagen)grindhoudende leemlagen)grindhoudende leemlagen)grindhoudende leemlagen)
---- geohydrologische basisgeohydrologische basisgeohydrologische basisgeohydrologische basis circa 180 m-mvcirca 180 m-mvcirca 180 m-mvcirca 180 m-mv
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DeDeDeDe    grondwaterstandgrondwaterstandgrondwaterstandgrondwaterstand    vanvanvanvan    hethethethet    freatischfreatischfreatischfreatisch    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    bedraagtbedraagtbedraagtbedraagt    opopopop    dededede    locatielocatielocatielocatie    circacircacircacirca    0,30,30,30,3    ----    1,01,01,01,0    m-mv.m-mv.m-mv.m-mv.    HetHetHetHet    freatischfreatischfreatischfreatisch
grondgrondgrondgrondwwwwaterateraterater    stroomtstroomtstroomtstroomt    inininin    zuidoostelijkezuidoostelijkezuidoostelijkezuidoostelijke    richtingrichtingrichtingrichting    onderonderonderonder    invloedinvloedinvloedinvloed    vanvanvanvan    dededede    slootslootslootsloot    aanaanaanaan    dededede    zuidzijdezuidzijdezuidzijdezuidzijde    vanvanvanvan    hethethethet
bedrijfsterrein en de Spiegelplas. Debedrijfsterrein en de Spiegelplas. Debedrijfsterrein en de Spiegelplas. Debedrijfsterrein en de Spiegelplas. De    stroomsnelheidstroomsnelheidstroomsnelheidstroomsnelheid    isisisis    gering.gering.gering.gering.    DeDeDeDe    verticale doorlatendheid van de deklaagverticale doorlatendheid van de deklaagverticale doorlatendheid van de deklaagverticale doorlatendheid van de deklaag
is geschat op 0,1 m/dag (35 m/jaar).is geschat op 0,1 m/dag (35 m/jaar).is geschat op 0,1 m/dag (35 m/jaar).is geschat op 0,1 m/dag (35 m/jaar).

De hydraulische gradiënt in het eerste watervoerende pakket onder deDe hydraulische gradiënt in het eerste watervoerende pakket onder deDe hydraulische gradiënt in het eerste watervoerende pakket onder deDe hydraulische gradiënt in het eerste watervoerende pakket onder de    locatielocatielocatielocatie    isisisis    gering.gering.gering.gering.    HetHetHetHet    gebiedgebiedgebiedgebied    vormtvormtvormtvormt
eeneeneeneen    waterswaterswaterswaterscheiding. De horizontale doorlatendheid is 0,015 - 0,030 m/dag (5 - 10 m/jaar). De verticalecheiding. De horizontale doorlatendheid is 0,015 - 0,030 m/dag (5 - 10 m/jaar). De verticalecheiding. De horizontale doorlatendheid is 0,015 - 0,030 m/dag (5 - 10 m/jaar). De verticalecheiding. De horizontale doorlatendheid is 0,015 - 0,030 m/dag (5 - 10 m/jaar). De verticale
doorlaatbaarheiddoorlaatbaarheiddoorlaatbaarheiddoorlaatbaarheid    isisisis    4444    m/dagm/dagm/dagm/dag    (1.450(1.450(1.450(1.450    m/jaar)m/jaar)m/jaar)m/jaar). In de bovenzijde van het watervoerende pakket is de. In de bovenzijde van het watervoerende pakket is de. In de bovenzijde van het watervoerende pakket is de. In de bovenzijde van het watervoerende pakket is de
grondwaterstroming ongedefinieerd. In diepere lagen is de regionale stroming westelijk.grondwaterstroming ongedefinieerd. In diepere lagen is de regionale stroming westelijk.grondwaterstroming ongedefinieerd. In diepere lagen is de regionale stroming westelijk.grondwaterstroming ongedefinieerd. In diepere lagen is de regionale stroming westelijk.

ErErErEr    wordtwordtwordtwordt    jaarlijksjaarlijksjaarlijksjaarlijks    circacircacircacirca    12.00012.00012.00012.000    mmmm3    bronwaterbronwaterbronwaterbronwater    (eerst(eerst(eerst(eerst    alsalsalsals    koelwaterkoelwaterkoelwaterkoelwater    enenenen dan als waswater) door het bedrijf dan als waswater) door het bedrijf dan als waswater) door het bedrijf dan als waswater) door het bedrijf
verbruikt.verbruikt.verbruikt.verbruikt.    HetHetHetHet    bedrijfbedrijfbedrijfbedrijf    beschiktbeschiktbeschiktbeschikt    overoveroverover    eeneeneeneen    eigeneigeneigeneigen    watervoorzieningwatervoorzieningwatervoorzieningwatervoorziening    (grondwaterbron(grondwaterbron(grondwaterbron(grondwaterbron    opopopop    55555555    mmmm    diepte).diepte).diepte).diepte).    HetHetHetHet    waterwaterwaterwater
wordt na het oppompen onthard en achter het gebouw in betonnen reservoirs opgeslagen.wordt na het oppompen onthard en achter het gebouw in betonnen reservoirs opgeslagen.wordt na het oppompen onthard en achter het gebouw in betonnen reservoirs opgeslagen.wordt na het oppompen onthard en achter het gebouw in betonnen reservoirs opgeslagen.

VerontreinigingssituatieVerontreinigingssituatieVerontreinigingssituatieVerontreinigingssituatie
In de deklaag bevinden zich mogelijk twee verontreinigingskernen met VOCl:In de deklaag bevinden zich mogelijk twee verontreinigingskernen met VOCl:In de deklaag bevinden zich mogelijk twee verontreinigingskernen met VOCl:In de deklaag bevinden zich mogelijk twee verontreinigingskernen met VOCl:
1.1.1.1. onder het bedrijfspand, en aan de noordoost- en zuidoostzijde van het bedrijfsterrein;onder het bedrijfspand, en aan de noordoost- en zuidoostzijde van het bedrijfsterrein;onder het bedrijfspand, en aan de noordoost- en zuidoostzijde van het bedrijfsterrein;onder het bedrijfspand, en aan de noordoost- en zuidoostzijde van het bedrijfsterrein;
2.2.2.2. aan de zuidzijde van het bedrijfsterrein, onder de sloot.aan de zuidzijde van het bedrijfsterrein, onder de sloot.aan de zuidzijde van het bedrijfsterrein, onder de sloot.aan de zuidzijde van het bedrijfsterrein, onder de sloot.

VanVanVanVan    dededede    noordoost-noordoost-noordoost-noordoost-    tottottottot    zuidoostzijdezuidoostzijdezuidoostzijdezuidoostzijde    vanvanvanvan    hethethethet    bedrijfsterreinbedrijfsterreinbedrijfsterreinbedrijfsterrein    isisisis    dededede    grondgrondgrondgrond    enenenen    hethethethet    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    tottottottot    eeneeneeneen    dieptedieptedieptediepte    vanvanvanvan
7 à 8 m verontreinigd met PER, TRI7 à 8 m verontreinigd met PER, TRI7 à 8 m verontreinigd met PER, TRI7 à 8 m verontreinigd met PER, TRI    enenenen    mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk    mineralemineralemineraleminerale    olieolieolieolie    en aromaten (stookolietanks ter plaatse). Deen aromaten (stookolietanks ter plaatse). Deen aromaten (stookolietanks ter plaatse). Deen aromaten (stookolietanks ter plaatse). De
verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    vanvanvanvan    mineralemineralemineraleminerale    olieolieolieolie    enenenen    aromatenaromatenaromatenaromaten    inininin    dededede    deklaagdeklaagdeklaagdeklaag    isisisis    uituituituit    dededede    analyseanalyseanalyseanalyserrrresultatenesultatenesultatenesultaten    vanvanvanvan    KrachtwerktuigenKrachtwerktuigenKrachtwerktuigenKrachtwerktuigen
naar voren gekomen, maar wordt niet in de analyseresultaten van IWACO teruggevonden.naar voren gekomen, maar wordt niet in de analyseresultaten van IWACO teruggevonden.naar voren gekomen, maar wordt niet in de analyseresultaten van IWACO teruggevonden.naar voren gekomen, maar wordt niet in de analyseresultaten van IWACO teruggevonden.

InInInIn    dededede    deklaagdeklaagdeklaagdeklaag    nemennemennemennemen    dededede    VOCl-concentratiesVOCl-concentratiesVOCl-concentratiesVOCl-concentraties    metmetmetmet    dededede    dieptdieptdieptdiepte toe. Op een diepte van 7 à 8 m worden dee toe. Op een diepte van 7 à 8 m worden dee toe. Op een diepte van 7 à 8 m worden dee toe. Op een diepte van 7 à 8 m worden de
hoohoohoohoogste VOCl-concentraties gemeten (150.000 mg/l), onder de plaats van de reinigingsmachines. In hetgste VOCl-concentraties gemeten (150.000 mg/l), onder de plaats van de reinigingsmachines. In hetgste VOCl-concentraties gemeten (150.000 mg/l), onder de plaats van de reinigingsmachines. In hetgste VOCl-concentraties gemeten (150.000 mg/l), onder de plaats van de reinigingsmachines. In het
watervoerende pakket nemen de VOCl-concentraties met de diepte af. Op 25, 34, 44, 50 en 60 m-mvwatervoerende pakket nemen de VOCl-concentraties met de diepte af. Op 25, 34, 44, 50 en 60 m-mvwatervoerende pakket nemen de VOCl-concentraties met de diepte af. Op 25, 34, 44, 50 en 60 m-mvwatervoerende pakket nemen de VOCl-concentraties met de diepte af. Op 25, 34, 44, 50 en 60 m-mv
bedragenbedragenbedragenbedragen    dededede    VOCl-concentratiesVOCl-concentratiesVOCl-concentratiesVOCl-concentraties    resprespresprespectievelijk 70.000, 54.000, 20.000, 14.000 en 540 mg/l. De VOCl-ectievelijk 70.000, 54.000, 20.000, 14.000 en 540 mg/l. De VOCl-ectievelijk 70.000, 54.000, 20.000, 14.000 en 540 mg/l. De VOCl-ectievelijk 70.000, 54.000, 20.000, 14.000 en 540 mg/l. De VOCl-
gegevensgegevensgegevensgegevens    zijnzijnzijnzijn    verkregenverkregenverkregenverkregen    doordoordoordoor    dededede    individueleindividueleindividueleindividuele    concentratiesconcentratiesconcentratiesconcentraties    vanvanvanvan    dededede    aanwezigeaanwezigeaanwezigeaanwezige    verontreinigingenverontreinigingenverontreinigingenverontreinigingen    opopopop    tetetete    tellen.tellen.tellen.tellen.
InInInIn    dededede    meestemeestemeestemeeste    gevallengevallengevallengevallen    betreftbetreftbetreftbetreft    hethethethet    PER,PER,PER,PER,    TRITRITRITRI    enenenen    CIS.CIS.CIS.CIS.    SomsSomsSomsSoms    komtkomtkomtkomt    ookookookook    TRANSTRANSTRANSTRANS    inininin    lichtlichtlichtlicht    verhoogdeverhoogdeverhoogdeverhoogde    concentratiesconcentratiesconcentratiesconcentraties
voor,voor,voor,voor,    maarmaarmaarmaar    ditditditdit    betreftbetreftbetreftbetreft    nooitnooitnooitnooit    meermeermeermeer    dandandandan    5555    %%%%    vanvanvanvan    dededede    CIS-concentratieCIS-concentratieCIS-concentratieCIS-concentratie. Aangezien de diepere boringen 3 jaar. Aangezien de diepere boringen 3 jaar. Aangezien de diepere boringen 3 jaar. Aangezien de diepere boringen 3 jaar
geledengeledengeledengeleden    inininin    dededede    kernkernkernkern    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    zijnzijnzijnzijn    geplaatst,geplaatst,geplaatst,geplaatst,    bbbbeeeestaatstaatstaatstaat    dededede    mogelijkheidmogelijkheidmogelijkheidmogelijkheid    datdatdatdat    dededede    dieperdieperdieperdieper    gelegengelegengelegengelegen
verontreiniging veroorzaakt is door de boring zelf.verontreiniging veroorzaakt is door de boring zelf.verontreiniging veroorzaakt is door de boring zelf.verontreiniging veroorzaakt is door de boring zelf.

AanAanAanAan    dededede    bovenzijdebovenzijdebovenzijdebovenzijde    vanvanvanvan    hethethethet    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende pakket worden verhoogde concentraties minerale olie en aromaten pakket worden verhoogde concentraties minerale olie en aromaten pakket worden verhoogde concentraties minerale olie en aromaten pakket worden verhoogde concentraties minerale olie en aromaten
aangetroffen.aangetroffen.aangetroffen.aangetroffen.    DeDeDeDe    begrenzingbegrenzingbegrenzingbegrenzing    vanvanvanvan    dezedezedezedeze    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    valtvaltvaltvalt    binnenbinnenbinnenbinnen    diediediedie    metmetmetmet    VOCl.VOCl.VOCl.VOCl.    DeDeDeDe    waterbodemwaterbodemwaterbodemwaterbodem    vanvanvanvan    dededede    slootslootslootsloot
aan de zuidzijde is verontreinigd met stookolie en zware metalen.aan de zuidzijde is verontreinigd met stookolie en zware metalen.aan de zuidzijde is verontreinigd met stookolie en zware metalen.aan de zuidzijde is verontreinigd met stookolie en zware metalen.

Risico'sRisico'sRisico'sRisico's
UitUitUitUit    luchtmetingenluchtmetingenluchtmetingenluchtmetingen    opopopop    dededede    locatielocatielocatielocatie    isisisis    geblekengeblekengeblekengebleken    datdatdatdat    dededede    MAC-waardenMAC-waardenMAC-waardenMAC-waarden    voorvoorvoorvoor    PER,PER,PER,PER,    TRITRITRITRI    enenenen    CISCISCISCIS    nietnietnietniet    wordenwordenwordenworden
overschreden.overschreden.overschreden.overschreden.    OmdatOmdatOmdatOmdat    dededede    luchtmonstersluchtmonstersluchtmonstersluchtmonsters    nietnietnietniet    zijnzijnzijnzijn    geanalyseerdgeanalyseerdgeanalyseerdgeanalyseerd    opopopop    dededede    aanwezigheidaanwezigheidaanwezigheidaanwezigheid    vanvanvanvan    TRANSTRANSTRANSTRANS    enenenen    metmetmetmet    namenamenamename
VC,VC,VC,VC,    kankankankan    vooralsnogvooralsnogvooralsnogvooralsnog    echterechterechterechter    nietnietnietniet    wordenwordenwordenworden    aangenomenaangenomenaangenomenaangenomen    datdatdatdat    erererer    geengeengeengeen    sprakesprakesprakesprake    isisisis    vanvanvanvan    eeneeneeneen    directdirectdirectdirect    blootstellingsrisico.blootstellingsrisico.blootstellingsrisico.blootstellingsrisico.

Het freatisch grondwater draineert in zuidoostelijke richting op de sloot. Er is dus sprake van eenHet freatisch grondwater draineert in zuidoostelijke richting op de sloot. Er is dus sprake van eenHet freatisch grondwater draineert in zuidoostelijke richting op de sloot. Er is dus sprake van eenHet freatisch grondwater draineert in zuidoostelijke richting op de sloot. Er is dus sprake van een
verspreidingsrisicoverspreidingsrisicoverspreidingsrisicoverspreidingsrisico    vanvanvanvan    dededede    iiiin het freatisch grondwater aanwezige verontreiniging. Dat er daadwerkelijkn het freatisch grondwater aanwezige verontreiniging. Dat er daadwerkelijkn het freatisch grondwater aanwezige verontreiniging. Dat er daadwerkelijkn het freatisch grondwater aanwezige verontreiniging. Dat er daadwerkelijk
verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    plaatsheeft,plaatsheeft,plaatsheeft,plaatsheeft,    wordtwordtwordtwordt    bevestigdbevestigdbevestigdbevestigd    doordoordoordoor    analysesanalysesanalysesanalyses    vanvanvanvan    hethethethet    slootsedimentslootsedimentslootsedimentslootsediment    waarinwaarinwaarinwaarin    mineralemineralemineraleminerale    olieolieolieolie    enenenen    VOClVOClVOClVOCl
zijn aangetoond.zijn aangetoond.zijn aangetoond.zijn aangetoond.

DeDeDeDe    lolololocatie vormt een waterscheiding voor het eerste watervoerende pakket. Er is geen significantecatie vormt een waterscheiding voor het eerste watervoerende pakket. Er is geen significantecatie vormt een waterscheiding voor het eerste watervoerende pakket. Er is geen significantecatie vormt een waterscheiding voor het eerste watervoerende pakket. Er is geen significante
grondwaterstrominggrondwaterstrominggrondwaterstrominggrondwaterstroming    watwatwatwat    wordtwordtwordtwordt    bevestigdbevestigdbevestigdbevestigd    doordoordoordoor    dededede    ronderonderonderonde    contourcontourcontourcontour    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    (zie(zie(zie(zie    fig.fig.fig.fig.    5).5).5).5).    InInInIn    hethethethet
dieperedieperedieperediepere    deeldeeldeeldeel    vanvanvanvan    hethethethet    eersteeersteeersteeerste    watervoerenwatervoerenwatervoerenwatervoerende pakket is sprake van een regionale grondwaterstroming inde pakket is sprake van een regionale grondwaterstroming inde pakket is sprake van een regionale grondwaterstroming inde pakket is sprake van een regionale grondwaterstroming in
westelijkewestelijkewestelijkewestelijke    richtirichtirichtirichting. Een op grote diepte aanwezige verontreiniging kan zich dus in principe in westelijkeng. Een op grote diepte aanwezige verontreiniging kan zich dus in principe in westelijkeng. Een op grote diepte aanwezige verontreiniging kan zich dus in principe in westelijkeng. Een op grote diepte aanwezige verontreiniging kan zich dus in principe in westelijke
richting verspreiden.richting verspreiden.richting verspreiden.richting verspreiden.

ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies
TotTotTotTot    opopopop    eeneeneeneen    dieptedieptedieptediepte    vanvanvanvan    7777    ----    8888    mmmm    wordenwordenwordenworden    dededede    hoogstehoogstehoogstehoogste    VOCl-concentratiesVOCl-concentratiesVOCl-concentratiesVOCl-concentraties    gemeten.gemeten.gemeten.gemeten.    ErErErEr    isisisis    echterechterechterechter    tottottottot    nunununu    toetoetoetoe    maarmaarmaarmaar
eeneeneeneen    kleinekleinekleinekleine    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    vanvanvanvan    dezedezedezedeze    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    opgetreden.opgetreden.opgetreden.opgetreden.    InInInIn    hoeverrehoeverrehoeverrehoeverre    erererer    reductievereductievereductievereductieve    dechloreringdechloreringdechloreringdechlorering    optreedtoptreedtoptreedtoptreedt
isisisis    nietnietnietniet    bekend,bekend,bekend,bekend,    aangezienaangezienaangezienaangezien    erererer    alleenalleenalleenalleen    totaaltotaaltotaaltotaal    VOCl-waardenVOCl-waardenVOCl-waardenVOCl-waarden    worworworworden gegeven. In principe is er voldoendeden gegeven. In principe is er voldoendeden gegeven. In principe is er voldoendeden gegeven. In principe is er voldoende
brandstofbrandstofbrandstofbrandstof    (minerale(minerale(minerale(minerale    olieolieolieolie    enenenen    BTEX)BTEX)BTEX)BTEX)    beschikbaarbeschikbaarbeschikbaarbeschikbaar    binnenbinnenbinnenbinnen    hethethethet    verontreinigdeverontreinigdeverontreinigdeverontreinigde    gebiedgebiedgebiedgebied    omomomom    voorvoorvoorvoor een versnelde een versnelde een versnelde een versnelde
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afbraak te kunnen zorgen. Het is nog onduidelijk of erafbraak te kunnen zorgen. Het is nog onduidelijk of erafbraak te kunnen zorgen. Het is nog onduidelijk of erafbraak te kunnen zorgen. Het is nog onduidelijk of er    werkelijkwerkelijkwerkelijkwerkelijk    sprakesprakesprakesprake    isisisis    vanvanvanvan    eeneeneeneen    diepediepediepediepe    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    ofofofof
dat dit een artefact is als gevolg van de plaatsing van de peilbuizen 100.1 t/m 100.3.dat dit een artefact is als gevolg van de plaatsing van de peilbuizen 100.1 t/m 100.3.dat dit een artefact is als gevolg van de plaatsing van de peilbuizen 100.1 t/m 100.3.dat dit een artefact is als gevolg van de plaatsing van de peilbuizen 100.1 t/m 100.3.

In verband metIn verband metIn verband metIn verband met    hethethethet    verspreidingsrisico van de verontreiniging in het freatisch grondwater en het mogelijkverspreidingsrisico van de verontreiniging in het freatisch grondwater en het mogelijkverspreidingsrisico van de verontreiniging in het freatisch grondwater en het mogelijkverspreidingsrisico van de verontreiniging in het freatisch grondwater en het mogelijk
bestaanbestaanbestaanbestaan    vanvanvanvan    eeneeneeneen    directdirectdirectdirect    blootstellingsrisicoblootstellingsrisicoblootstellingsrisicoblootstellingsrisico    aanaanaanaan    metmetmetmet    namenamenamename    VC,VC,VC,VC,    moetmoetmoetmoet    erererer    vooralsnogvooralsnogvooralsnogvooralsnog    vanvanvanvan    wordenwordenwordenworden    uitgegaanuitgegaanuitgegaanuitgegaan    datdatdatdat
dededede    ondiepeondiepeondiepeondiepe    verontreiniging moet worden gesaneerd. Gezien de beperkte grondwaterstromingverontreiniging moet worden gesaneerd. Gezien de beperkte grondwaterstromingverontreiniging moet worden gesaneerd. Gezien de beperkte grondwaterstromingverontreiniging moet worden gesaneerd. Gezien de beperkte grondwaterstroming    isisisis    hethethethet    risicorisicorisicorisico
vanvanvanvan    horizontale verspreiding in het eerste watervoerende pakket marginaal. Ten aanzien van dehorizontale verspreiding in het eerste watervoerende pakket marginaal. Ten aanzien van dehorizontale verspreiding in het eerste watervoerende pakket marginaal. Ten aanzien van dehorizontale verspreiding in het eerste watervoerende pakket marginaal. Ten aanzien van de    risico'srisico'srisico'srisico's    inininin
hethethethet    diepediepediepediepe    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    iiiis op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar om conclusies te kunnens op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar om conclusies te kunnens op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar om conclusies te kunnens op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar om conclusies te kunnen
trekken. Het is nog onduidelijk of er sprake is van een diepe verontreiniging.trekken. Het is nog onduidelijk of er sprake is van een diepe verontreiniging.trekken. Het is nog onduidelijk of er sprake is van een diepe verontreiniging.trekken. Het is nog onduidelijk of er sprake is van een diepe verontreiniging.

HypotheseHypotheseHypotheseHypothese
Op grond van de op dit moment beschikbare gegevensOp grond van de op dit moment beschikbare gegevensOp grond van de op dit moment beschikbare gegevensOp grond van de op dit moment beschikbare gegevens    metmetmetmet    betrekkingbetrekkingbetrekkingbetrekking    tottottottot    de verspreiding en afbraak vande verspreiding en afbraak vande verspreiding en afbraak vande verspreiding en afbraak van
PER zijn 2 zones te onderscheiden:PER zijn 2 zones te onderscheiden:PER zijn 2 zones te onderscheiden:PER zijn 2 zones te onderscheiden:
A.A.A.A. In deIn deIn deIn de    deklaagdeklaagdeklaagdeklaag    enenenen    hethethethet    freatischfreatischfreatischfreatisch    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    stroomtstroomtstroomtstroomt    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    inininin    zuidoostelijkezuidoostelijkezuidoostelijkezuidoostelijke    richtingrichtingrichtingrichting    naar denaar denaar denaar de

sloot.sloot.sloot.sloot.    TegelijkertijdTegelijkertijdTegelijkertijdTegelijkertijd    heeftheeftheeftheeft    afbraakafbraakafbraakafbraak    tottottottot    CISCISCISCIS    plaats.plaats.plaats.plaats.    AlsAlsAlsAls    gevolggevolggevolggevolg    hiervanhiervanhiervanhiervan    heeftheeftheeftheeft    accumulatieaccumulatieaccumulatieaccumulatie    inininin    dededede    slootslootslootsloot    plaatsplaatsplaatsplaats
en mogelijk verdamping van vluchtige componenten.en mogelijk verdamping van vluchtige componenten.en mogelijk verdamping van vluchtige componenten.en mogelijk verdamping van vluchtige componenten.

B.B.B.B. InInInIn    hethethethet    eersteeersteeersteeerste    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    heeft geen verspreiding plaats. Als gevolg van de afbraak vanheeft geen verspreiding plaats. Als gevolg van de afbraak vanheeft geen verspreiding plaats. Als gevolg van de afbraak vanheeft geen verspreiding plaats. Als gevolg van de afbraak van    PERPERPERPER
wordt accumulatie van het afbraakproduct CIS verwacht.wordt accumulatie van het afbraakproduct CIS verwacht.wordt accumulatie van het afbraakproduct CIS verwacht.wordt accumulatie van het afbraakproduct CIS verwacht.
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Aanvullend meetplanAanvullend meetplanAanvullend meetplanAanvullend meetplan
HetHetHetHet    meetplanmeetplanmeetplanmeetplan    isisisis    eroperoperoperop    gerichtgerichtgerichtgericht    dededede    hypothesehypothesehypothesehypothese    opopopop    eeneeneeneen    aantalaantalaantalaantal    puntenpuntenpuntenpunten onderuit te halen. Het verrichten van onderuit te halen. Het verrichten van onderuit te halen. Het verrichten van onderuit te halen. Het verrichten van
luchtmetingenluchtmetingenluchtmetingenluchtmetingen    valtvaltvaltvalt    buitenbuitenbuitenbuiten    dededede    scopescopescopescope    vanvanvanvan    ditditditdit    project;project;project;project;    desondanksdesondanksdesondanksdesondanks    zullenzullenzullenzullen    aanvullendeaanvullendeaanvullendeaanvullende    luchtmetingenluchtmetingenluchtmetingenluchtmetingen    wordenwordenwordenworden
verricht.verricht.verricht.verricht.

InInInIn    hethethethet    dieperedieperedieperediepere    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    vanvanvanvan    hethethethet    eersteeersteeersteeerste    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    wordtwordtwordtwordt    doordoordoordoor    middelmiddelmiddelmiddel    vanvanvanvan    eeneeneeneen    grondwaterson-grondwaterson-grondwaterson-grondwaterson-
deringderingderingdering    geverifieerdgeverifieerdgeverifieerdgeverifieerd    ofofofof    erererer    inderdaadinderdaadinderdaadinderdaad    sprakesprakesprakesprake    isisisis    vanvanvanvan    eeneeneeneen    diepediepediepediepe    verontreiniging.verontreiniging.verontreiniging.verontreiniging.    DeDeDeDe    grondwatermonstersgrondwatermonstersgrondwatermonstersgrondwatermonsters    wordenwordenwordenworden
daaromdaaromdaaromdaarom    geanalyseerdgeanalyseerdgeanalyseerdgeanalyseerd    opopopop    hethethethet    voorkomenvoorkomenvoorkomenvoorkomen    vanvanvanvan    PERPERPERPER    enenenen    zijnzijnzijnzijn    afbraakproducten,afbraakproducten,afbraakproducten,afbraakproducten,    opopopop    dededede    redoxconditiesredoxconditiesredoxconditiesredoxcondities    enenenen    opopopop    dededede
aanwezigheidaanwezigheidaanwezigheidaanwezigheid    vanvanvanvan    brandstof.brandstof.brandstof.brandstof.    OpOpOpOp    grondgrondgrondgrond    vanvanvanvan    dededede    resultatenresultatenresultatenresultaten    zalzalzalzal    blijkenblijkenblijkenblijken    ofofofof    erererer    inderdaadinderdaadinderdaadinderdaad    sprakesprakesprakesprake    isisisis    vanvanvanvan    eeneeneeneen    diepediepediepediepe
verontreiniging.verontreiniging.verontreiniging.verontreiniging.    AlsAlsAlsAls    dezedezedezedeze    aanwezigaanwezigaanwezigaanwezig    blijktblijktblijktblijkt    tetetete    zijn,zijn,zijn,zijn,    isisisis    eeneeneeneen    verderverderverderverder    vaststellingvaststellingvaststellingvaststelling    vanvanvanvan    hethethethet    optredenoptredenoptredenoptreden    vanvanvanvan    intrinsiekeintrinsiekeintrinsiekeintrinsieke
afbraak noodzakelijk.afbraak noodzakelijk.afbraak noodzakelijk.afbraak noodzakelijk.
AanAanAanAan    dededede    handhandhandhand    vanvanvanvan    tweetweetweetwee    boringenboringenboringenboringen    ofofofof    sonderingensonderingensonderingensonderingen    inininin het freatisch grondwater en boven in het eerste het freatisch grondwater en boven in het eerste het freatisch grondwater en boven in het eerste het freatisch grondwater en boven in het eerste
watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    (7(7(7(7    ----    8888    m)m)m)m)    wordenwordenwordenworden    grondwatermogrondwatermogrondwatermogrondwatermonsters genomen die worden geanalyseerd met densters genomen die worden geanalyseerd met densters genomen die worden geanalyseerd met densters genomen die worden geanalyseerd met de
drie analysepakketten (PER + afbraakproducten, redox en brandstof). Aan de hand van de resultaten kandrie analysepakketten (PER + afbraakproducten, redox en brandstof). Aan de hand van de resultaten kandrie analysepakketten (PER + afbraakproducten, redox en brandstof). Aan de hand van de resultaten kandrie analysepakketten (PER + afbraakproducten, redox en brandstof). Aan de hand van de resultaten kan
wordenwordenwordenworden    nagegaannagegaannagegaannagegaan    ofofofof    VCVCVCVC    enenenen    etheen/ethaanetheen/ethaanetheen/ethaanetheen/ethaan    wordenwordenwordenworden    gevormdgevormdgevormdgevormd    enenenen    ofofofof    dededede    omstandighedenomstandighedenomstandighedenomstandigheden    inininin het freatisch het freatisch het freatisch het freatisch
grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    enenenen    hethethethet    eersteeersteeersteeerste    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    geschiktgeschiktgeschiktgeschikt    zijnzijnzijnzijn    voorvoorvoorvoor    hethethethet    optredenoptredenoptredenoptreden    vanvanvanvan    reductievereductievereductievereductieve    dechlorering.dechlorering.dechlorering.dechlorering.
OpOpOpOp    grondgrondgrondgrond    hiervanhiervanhiervanhiervan    zouzouzouzou    kunnenkunnenkunnenkunnen    wordenwordenwordenworden    aangetoondaangetoondaangetoondaangetoond    datdatdatdat    intrinsiekeintrinsiekeintrinsiekeintrinsieke    afbraakafbraakafbraakafbraak    vanzelfvanzelfvanzelfvanzelf    tottottottot    eeneeneeneen    verwijderingverwijderingverwijderingverwijdering    vanvanvanvan
de verontreiniging in het eerste watervoerende pakket kan leiden.de verontreiniging in het eerste watervoerende pakket kan leiden.de verontreiniging in het eerste watervoerende pakket kan leiden.de verontreiniging in het eerste watervoerende pakket kan leiden.

TenTenTenTen    slotteslotteslotteslotte    wordtwordtwordtwordt    inininin    eeneeneeneen    monstermonstermonstermonster    vanvanvanvan    hethethethet    slootsedimentslootsedimentslootsedimentslootsediment    bekekenbekekenbekekenbekeken in hoeverre hier afbraak van PER kan in hoeverre hier afbraak van PER kan in hoeverre hier afbraak van PER kan in hoeverre hier afbraak van PER kan
plaatshebben. Hiertoe worden weer de drie analysepakketten uitgevoerd.plaatshebben. Hiertoe worden weer de drie analysepakketten uitgevoerd.plaatshebben. Hiertoe worden weer de drie analysepakketten uitgevoerd.plaatshebben. Hiertoe worden weer de drie analysepakketten uitgevoerd.

Te plaatsen peilbuizen ten behoeve van het aanvullend meetplan (zie fig. 6):Te plaatsen peilbuizen ten behoeve van het aanvullend meetplan (zie fig. 6):Te plaatsen peilbuizen ten behoeve van het aanvullend meetplan (zie fig. 6):Te plaatsen peilbuizen ten behoeve van het aanvullend meetplan (zie fig. 6):
peilbuispeilbuispeilbuispeilbuis diepte (m-mv)diepte (m-mv)diepte (m-mv)diepte (m-mv) zonezonezonezone1

N1N1N1N1 2 - 32 - 32 - 32 - 3 AAAA
N2N2N2N2 7 - 87 - 87 - 87 - 8 AAAA
N3N3N3N3 2 - 32 - 32 - 32 - 3 BBBB
N4N4N4N4 7 - 87 - 87 - 87 - 8 BBBB
N5N5N5N5 2 - 32 - 32 - 32 - 3 BBBB
N6N6N6N6 20202020 AAAA
slootsedimentslootsedimentslootsedimentslootsediment CCCC

1 A:A:A:A: bronzonebronzonebronzonebronzone
B:B:B:B: buiten de bronbuiten de bronbuiten de bronbuiten de bron
C:C:C:C: betreft geen peilbuisbetreft geen peilbuisbetreft geen peilbuisbetreft geen peilbuis

PerspectiefPerspectiefPerspectiefPerspectief
AangezienAangezienAangezienAangezien    eeneeneeneen    directdirectdirectdirect    blootstellingsrisicoblootstellingsrisicoblootstellingsrisicoblootstellingsrisico    nietnietnietniet    kankankankan    wordenwordenwordenworden    uitgeslotenuitgeslotenuitgeslotenuitgesloten    enenenen    omdatomdatomdatomdat    erererer    sprakesprakesprakesprake    isisisis    vanvanvanvan    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding
vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    naarnaarnaarnaar    dededede    slootslootslootsloot    inininin    hethethethet    zuidoosten,zuidoosten,zuidoosten,zuidoosten,    moetmoetmoetmoet    ervanervanervanervan    wordenwordenwordenworden    uitgegaanuitgegaanuitgegaanuitgegaan    datdatdatdat    eeneeneeneen    saneringsaneringsaneringsanering    vanvanvanvan
de deklaag en het freatisch grondwater noodzakelijk is.de deklaag en het freatisch grondwater noodzakelijk is.de deklaag en het freatisch grondwater noodzakelijk is.de deklaag en het freatisch grondwater noodzakelijk is.

ZolangZolangZolangZolang    geengeengeengeen    verdereverdereverdereverdere    afbraakafbraakafbraakafbraak    dandandandan    tottottottot    CISCISCISCIS    isisisis    vastgesteld,vastgesteld,vastgesteld,vastgesteld,    isisisis    ookookookook    eeneeneeneen    actieveactieveactieveactieve    saneringsaneringsaneringsanering    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging
in het bovendeel (7 - 8 m) van het eerste watervoerende pakket gewenst. Als de afbraakproducten VC,in het bovendeel (7 - 8 m) van het eerste watervoerende pakket gewenst. Als de afbraakproducten VC,in het bovendeel (7 - 8 m) van het eerste watervoerende pakket gewenst. Als de afbraakproducten VC,in het bovendeel (7 - 8 m) van het eerste watervoerende pakket gewenst. Als de afbraakproducten VC,
etheenetheenetheenetheen    enenenen    ethaanethaanethaanethaan    welwelwelwel    kunnenkunnenkunnenkunnen    wordenwordenwordenworden    aangetoond,aangetoond,aangetoond,aangetoond,    zouzouzouzou    gebruikgebruikgebruikgebruik    kunnekunnekunnekunnen worden gemaakt van intrinsieken worden gemaakt van intrinsieken worden gemaakt van intrinsieken worden gemaakt van intrinsieke
degradatie,degradatie,degradatie,degradatie,    ookookookook    alalalal    omdatomdatomdatomdat    hethethethet    verspreidingsrisicoverspreidingsrisicoverspreidingsrisicoverspreidingsrisico    hierhierhierhier    beperktbeperktbeperktbeperkt    isisisis    omdatomdatomdatomdat    tottottottot    heheheheddddenenenen    nauwelijksnauwelijksnauwelijksnauwelijks    horizontalehorizontalehorizontalehorizontale
verspreiding van de verontreiniging in het bovendeel van het eerste watervoerende pakket is vastgesteld.verspreiding van de verontreiniging in het bovendeel van het eerste watervoerende pakket is vastgesteld.verspreiding van de verontreiniging in het bovendeel van het eerste watervoerende pakket is vastgesteld.verspreiding van de verontreiniging in het bovendeel van het eerste watervoerende pakket is vastgesteld.
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BronvermeldingBronvermeldingBronvermeldingBronvermelding
---- Rapportage grondwaterbemonstering. IR-TNO, november 1989.Rapportage grondwaterbemonstering. IR-TNO, november 1989.Rapportage grondwaterbemonstering. IR-TNO, november 1989.Rapportage grondwaterbemonstering. IR-TNO, november 1989.
---- Rapportage grondwaterbemonstering II. IR-TNO, januari 1990.Rapportage grondwaterbemonstering II. IR-TNO, januari 1990.Rapportage grondwaterbemonstering II. IR-TNO, januari 1990.Rapportage grondwaterbemonstering II. IR-TNO, januari 1990.
---- Bemonstering bronwater. IR-TNO, maart 1990.Bemonstering bronwater. IR-TNO, maart 1990.Bemonstering bronwater. IR-TNO, maart 1990.Bemonstering bronwater. IR-TNO, maart 1990.
---- Nader onderzoek onderwaterbodem slootNader onderzoek onderwaterbodem slootNader onderzoek onderwaterbodem slootNader onderzoek onderwaterbodem sloot    langslangslangslangs    bedrijfsterreinbedrijfsterreinbedrijfsterreinbedrijfsterrein    NicNicNicNic    Lamme. Zuiveringsschap Amstel- enLamme. Zuiveringsschap Amstel- enLamme. Zuiveringsschap Amstel- enLamme. Zuiveringsschap Amstel- en

Gooiland, juli 1990.Gooiland, juli 1990.Gooiland, juli 1990.Gooiland, juli 1990.
---- NaderNaderNaderNader    bodemonderzoekbodemonderzoekbodemonderzoekbodemonderzoek    bedrijfsterreinbedrijfsterreinbedrijfsterreinbedrijfsterrein    LammeLammeLammeLamme    GroepGroepGroepGroep    Textielreinigers.Textielreinigers.Textielreinigers.Textielreinigers.    Krachtwerktuigen,Krachtwerktuigen,Krachtwerktuigen,Krachtwerktuigen,    augustusaugustusaugustusaugustus    1991.1991.1991.1991.
---- Aanvullend nader onderzoek. IWACO, mei 1992.Aanvullend nader onderzoek. IWACO, mei 1992.Aanvullend nader onderzoek. IWACO, mei 1992.Aanvullend nader onderzoek. IWACO, mei 1992.
---- Aanvullend nader onderzoek. IWACO, november 1993.Aanvullend nader onderzoek. IWACO, november 1993.Aanvullend nader onderzoek. IWACO, november 1993.Aanvullend nader onderzoek. IWACO, november 1993.

5.35.35.35.3 Hoograven te MontfoortHoograven te MontfoortHoograven te MontfoortHoograven te Montfoort
AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen
Hoograven,Hoograven,Hoograven,Hoograven,    OeverwegOeverwegOeverwegOeverweg    4444    tetetete    Montfoort,Montfoort,Montfoort,Montfoort,    isisisis    gelegengelegengelegengelegen    oooop het industrieterrein "De Hoge Waard" en fabriceertp het industrieterrein "De Hoge Waard" en fabriceertp het industrieterrein "De Hoge Waard" en fabriceertp het industrieterrein "De Hoge Waard" en fabriceert
trappen.trappen.trappen.trappen.    DeDeDeDe    productieproductieproductieproductie    isisisis    gestartgestartgestartgestart    inininin    1967/1968.1967/1968.1967/1968.1967/1968.    BijBijBijBij    hethethethet    fabricageprocesfabricageprocesfabricageprocesfabricageproces    wordtwordtwordtwordt    TRITRITRITRI    gebruiktgebruiktgebruiktgebruikt    voorvoorvoorvoor    ontvetting.ontvetting.ontvetting.ontvetting.
HetHetHetHet    jaarlijksjaarlijksjaarlijksjaarlijks    TRI-verbruikTRI-verbruikTRI-verbruikTRI-verbruik    bedroegbedroegbedroegbedroeg    voorvoorvoorvoor    1978:1978:1978:1978:    6.0006.0006.0006.000    tottottottot    8.0008.0008.0008.000    liter,liter,liter,liter,    vanafvanafvanafvanaf    1978:1978:1978:1978:    2.4002.4002.4002.400    tottottottot    3.6003.6003.6003.600    liter.liter.liter.liter.    InInInIn    hethethethet
verledenverledenverledenverleden    werdwerdwerdwerd    dededede    TRITRITRITRI    opgeslagenopgeslagenopgeslagenopgeslagen    inininin    eeneeneeneen ondergrondse opslagtank, met een volume van 2.000 liter. Deze ondergrondse opslagtank, met een volume van 2.000 liter. Deze ondergrondse opslagtank, met een volume van 2.000 liter. Deze ondergrondse opslagtank, met een volume van 2.000 liter. Deze
tanktanktanktank    isisisis    verwijderd.verwijderd.verwijderd.verwijderd.    VerderVerderVerderVerder    zijnzijnzijnzijn    erererer    opopopop    hethethethet    bedrijfsterreinbedrijfsterreinbedrijfsterreinbedrijfsterrein    tweetweetweetwee    ondergrondseondergrondseondergrondseondergrondse    tanktanktanktanks (beide 25.000 liter)s (beide 25.000 liter)s (beide 25.000 liter)s (beide 25.000 liter)
aanwezig voor de opslag van HBO en benzine.aanwezig voor de opslag van HBO en benzine.aanwezig voor de opslag van HBO en benzine.aanwezig voor de opslag van HBO en benzine.

NaastNaastNaastNaast    HoogravenHoogravenHoogravenHoograven    isisisis    sindssindssindssinds    1968196819681968    hethethethet    bedrijfbedrijfbedrijfbedrijf    IKUIKUIKUIKU    b.v.b.v.b.v.b.v.    (voormalig Koot b.v.) gevestigd. In(voormalig Koot b.v.) gevestigd. In(voormalig Koot b.v.) gevestigd. In(voormalig Koot b.v.) gevestigd. In    ditditditdit    bedrijfbedrijfbedrijfbedrijf    werdwerdwerdwerd    tottottottot
1970197019701970    eveneenseveneenseveneenseveneens    TRITRITRITRI    gebruiktgebruiktgebruiktgebruikt    voorvoorvoorvoor    ontvetting.ontvetting.ontvetting.ontvetting.    OpOpOpOp    hethethethet    terreinterreinterreinterrein    vanvanvanvan    IKUIKUIKUIKU    bevondenbevondenbevondenbevonden    zichzichzichzich    tweetweetweetwee    ondergrondseondergrondseondergrondseondergrondse    tankstankstankstanks
(5.000(5.000(5.000(5.000    enenenen    6.0006.0006.0006.000    liter)liter)liter)liter)    voorvoorvoorvoor    dededede    opslagopslagopslagopslag    vanvanvanvan    HBO.HBO.HBO.HBO.    InInInIn    dededede    periodeperiodeperiodeperiode    1972197219721972    tottottottot    1984198419841984    zijnzijnzijnzijn    dezedezedezedeze    tankstankstankstanks    gebruiktgebruiktgebruiktgebruikt    voorvoorvoorvoor    dededede
opslag van benzine. In 1984 zijnopslag van benzine. In 1984 zijnopslag van benzine. In 1984 zijnopslag van benzine. In 1984 zijn    dededede    tweetweetweetwee    tankstankstankstanks    verwijderd.verwijderd.verwijderd.verwijderd.    IKUIKUIKUIKU    hadhadhadhad    tot 1983/1984 een onttrekkingsput intot 1983/1984 een onttrekkingsput intot 1983/1984 een onttrekkingsput intot 1983/1984 een onttrekkingsput in
gebruikgebruikgebruikgebruik    voorvoorvoorvoor    bedrijfswater,bedrijfswater,bedrijfswater,bedrijfswater,    waarmeewaarmeewaarmeewaarmee    uituituituit    hethethethet    eeeeerste watervoerende pakket op circa 25 m-mv grondwatererste watervoerende pakket op circa 25 m-mv grondwatererste watervoerende pakket op circa 25 m-mv grondwatererste watervoerende pakket op circa 25 m-mv grondwater
werd onttrokken. In deze onttrekkingsput iswerd onttrokken. In deze onttrekkingsput iswerd onttrokken. In deze onttrekkingsput iswerd onttrokken. In deze onttrekkingsput is    inininin    1983198319831983    geconstateerdgeconstateerdgeconstateerdgeconstateerd    datdatdatdat    hethethethet    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    verontreinigdverontreinigdverontreinigdverontreinigd    waswaswaswas
met VOCl en aromaten.met VOCl en aromaten.met VOCl en aromaten.met VOCl en aromaten.

VoorVoorVoorVoor    dededede    VOCl-verontreinigingVOCl-verontreinigingVOCl-verontreinigingVOCl-verontreiniging    wordtwordtwordtwordt    dededede    spuiterijspuiterijspuiterijspuiterij    vanvanvanvan    HoogravenHoogravenHoogravenHoograven    alsalsalsals    waarschijnlijkewaarschijnlijkewaarschijnlijkewaarschijnlijke    bronbronbronbron    aangegevenaangegevenaangegevenaangegeven    (rond(rond(rond(rond
peilbuispeilbuispeilbuispeilbuis    36).36).36).36).    VoorVoorVoorVoor    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    metmetmetmet    vluchtigevluchtigevluchtigevluchtige    aromatenaromatenaromatenaromaten    wordenwordenwordenworden    dededede    ondergrondseondergrondseondergrondseondergrondse    benzinetbenzinetbenzinetbenzinetanks vananks vananks vananks van
IKU als waarschijnlijke bron aangegeven.IKU als waarschijnlijke bron aangegeven.IKU als waarschijnlijke bron aangegeven.IKU als waarschijnlijke bron aangegeven.

DeDeDeDe    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    vanvanvanvan    dededede    grondgrondgrondgrond    metmetmetmet    mineralemineralemineraleminerale    olieolieolieolie    enenenen    vluchtigevluchtigevluchtigevluchtige    aromatenaromatenaromatenaromaten    (oriënterend(oriënterend(oriënterend(oriënterend    enenenen    nadernadernadernader    onderzoek)onderzoek)onderzoek)onderzoek)
aanaanaanaan    dededede    zuidzijdezuidzijdezuidzijdezuidzijde    vanvanvanvan    hethethethet    terreinterreinterreinterrein    vanvanvanvan    HoogravenHoogravenHoogravenHoograven    b.v.,b.v.,b.v.,b.v.,    isisisis    inininin    hethethethet    saneringsonderzoeksaneringsonderzoeksaneringsonderzoeksaneringsonderzoek    2222e    fasefasefasefase    nietnietnietniet    aangetroffen.aangetroffen.aangetroffen.aangetroffen.
OokOokOokOok    voorvoorvoorvoor    dededede    grotegrotegrotegrote    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    (oriënterend(oriënterend(oriënterend(oriënterend    enenenen    nadernadernadernader    onderzoekonderzoekonderzoekonderzoek    1111e    fase)fase)fase)fase)    vanvanvanvan    hethethethet    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    metmetmetmet    mineralemineralemineraleminerale
olieolieolieolie    enenenen    vluchvluchvluchvluchtige aromaten geldt, dat alleen de vluchtige aromaten in het nader onderzoek 2tige aromaten geldt, dat alleen de vluchtige aromaten in het nader onderzoek 2tige aromaten geldt, dat alleen de vluchtige aromaten in het nader onderzoek 2tige aromaten geldt, dat alleen de vluchtige aromaten in het nader onderzoek 2e    fasefasefasefase    inininin    lichtlichtlichtlicht
verhoogde gehalten zijn aangetroffen.verhoogde gehalten zijn aangetroffen.verhoogde gehalten zijn aangetroffen.verhoogde gehalten zijn aangetroffen.

Geohydrologische en geochemische situatieGeohydrologische en geochemische situatieGeohydrologische en geochemische situatieGeohydrologische en geochemische situatie
De bodem op de locatie heeft de volgende opbouw:De bodem op de locatie heeft de volgende opbouw:De bodem op de locatie heeft de volgende opbouw:De bodem op de locatie heeft de volgende opbouw:
---- deklaag (klei en veen met lemige zanden)deklaag (klei en veen met lemige zanden)deklaag (klei en veen met lemige zanden)deklaag (klei en veen met lemige zanden) 0 - 8 m-mv0 - 8 m-mv0 - 8 m-mv0 - 8 m-mv
---- eerste watervoerende pakket (grove grindhoudendeeerste watervoerende pakket (grove grindhoudendeeerste watervoerende pakket (grove grindhoudendeeerste watervoerende pakket (grove grindhoudende

zanden, met plaatselijk fijne zanden en leemlagen)zanden, met plaatselijk fijne zanden en leemlagen)zanden, met plaatselijk fijne zanden en leemlagen)zanden, met plaatselijk fijne zanden en leemlagen) 8 - 55 m-mv8 - 55 m-mv8 - 55 m-mv8 - 55 m-mv
---- eerste scheidende laag (klei en leem)eerste scheidende laag (klei en leem)eerste scheidende laag (klei en leem)eerste scheidende laag (klei en leem) 55 - 63 m-mv55 - 63 m-mv55 - 63 m-mv55 - 63 m-mv
---- tweede watervoerende pakket (grove (grindhoudende) zanden)tweede watervoerende pakket (grove (grindhoudende) zanden)tweede watervoerende pakket (grove (grindhoudende) zanden)tweede watervoerende pakket (grove (grindhoudende) zanden) 63 - 95 m-mv63 - 95 m-mv63 - 95 m-mv63 - 95 m-mv

De lokale bodemopbouwDe lokale bodemopbouwDe lokale bodemopbouwDe lokale bodemopbouw    wordtwordtwordtwordt    weergegevenweergegevenweergegevenweergegeven    in de dwarsdoorsneden van de verontreinigingssituatie. Dein de dwarsdoorsneden van de verontreinigingssituatie. Dein de dwarsdoorsneden van de verontreinigingssituatie. Dein de dwarsdoorsneden van de verontreinigingssituatie. De
horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    doorlatendheiddoorlatendheiddoorlatendheiddoorlatendheid    vanvanvanvan    dededede    deklaagdeklaagdeklaagdeklaag    isisisis    sterksterksterksterk    wiwiwiwisselend, afhankelijk van de verdeling zand/kleisselend, afhankelijk van de verdeling zand/kleisselend, afhankelijk van de verdeling zand/kleisselend, afhankelijk van de verdeling zand/klei
(25/0,001(25/0,001(25/0,001(25/0,001    m/dag).m/dag).m/dag).m/dag).    DeDeDeDe    verticaleverticaleverticaleverticale    doorlatendheiddoorlatendheiddoorlatendheiddoorlatendheid    isisisis    0,010,010,010,01    ----    0,10,10,10,1    m/dag.m/dag.m/dag.m/dag.    DeDeDeDe    C-waardeC-waardeC-waardeC-waarde    vanvanvanvan    dededede    deklaagdeklaagdeklaagdeklaag    varieertvarieertvarieertvarieert    vanvanvanvan
80808080    tottottottot    800800800800    dagen.dagen.dagen.dagen.    DeDeDeDe    doorlatendheiddoorlatendheiddoorlatendheiddoorlatendheid    vanvanvanvan    hethethethet    eersteeersteeersteeerste    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    isisisis    50505050    ----    60606060    m/dagm/dagm/dagm/dag    (kD(kD(kD(kD    ====    2.5002.5002.5002.500    tottottottot
3.0003.0003.0003.000    mmmm2/dag)./dag)./dag)./dag).    OpOpOpOp    dededede    locatielocatielocatielocatie    isisisis    dededede    stromingsrichtingstromingsrichtingstromingsrichtingstromingsrichting    zuidwestelijkzuidwestelijkzuidwestelijkzuidwestelijk    enenenen    dededede    stroomsnelheidstroomsnelheidstroomsnelheidstroomsnelheid    circacircacircacirca    25252525    m/jaar.m/jaar.m/jaar.m/jaar.    DeDeDeDe
C-waarde van de eerste scheidende laag is circa 4.000 dagen.C-waarde van de eerste scheidende laag is circa 4.000 dagen.C-waarde van de eerste scheidende laag is circa 4.000 dagen.C-waarde van de eerste scheidende laag is circa 4.000 dagen.
DoorDoorDoorDoor    DeDeDeDe    RuiterRuiterRuiterRuiter    wordtwordtwordtwordt    voorvoorvoorvoor    hethethethet    tweedetweedetweedetweede    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    eeeeeeeen noordoostelijke stromingsrichtingn noordoostelijke stromingsrichtingn noordoostelijke stromingsrichtingn noordoostelijke stromingsrichting
opgegeven met een stroomsnelheid van 50 m/jaar.opgegeven met een stroomsnelheid van 50 m/jaar.opgegeven met een stroomsnelheid van 50 m/jaar.opgegeven met een stroomsnelheid van 50 m/jaar.

VerontreinigingssituatieVerontreinigingssituatieVerontreinigingssituatieVerontreinigingssituatie
DeDeDeDe    verontreinigingssituatieverontreinigingssituatieverontreinigingssituatieverontreinigingssituatie    isisisis    enormenormenormenorm    afhankelijkafhankelijkafhankelijkafhankelijk    vanvanvanvan    dededede    plaatselijkeplaatselijkeplaatselijkeplaatselijke    bodemopbouw.bodemopbouw.bodemopbouw.bodemopbouw.    MetMetMetMet    namenamenamename    dededede    opbouwopbouwopbouwopbouw
vanvanvanvan    dededede    deklaagdeklaagdeklaagdeklaag    isisisis    hierbijhierbijhierbijhierbij    vanvanvanvan    belang.belang.belang.belang.    InInInIn    dededede    zonezonezonezone    vanvanvanvan    dededede    terreinenterreinenterreinenterreinen    vanvanvanvan    HoogravenHoogravenHoogravenHoograven    enenenen    IKUIKUIKUIKU    bestaatbestaatbestaatbestaat    dededede    deklaagdeklaagdeklaagdeklaag
uituituituit    eeneeneeneen    afwisselingafwisselingafwisselingafwisseling    vanvanvanvan    klei-zand-klei,klei-zand-klei,klei-zand-klei,klei-zand-klei,    waardoorwaardoorwaardoorwaardoor    erererer    stagnatiestagnatiestagnatiestagnatie    optreedtoptreedtoptreedtoptreedt    vanvanvanvan    purepurepurepure    VOClVOClVOClVOCl    opopopop    dededede    tweedetweedetweedetweede    kleilaag.kleilaag.kleilaag.kleilaag.



25252525

DeDeDeDe    tweedetweedetweedetweede    kleilaagkleilaagkleilaagkleilaag    isisisis    echterechterechterechter    nietnietnietniet    continu,continu,continu,continu,    waardoorwaardoorwaardoorwaardoor    eeneeneeneen    verticaleverticaleverticaleverticale    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingenverontreinigingenverontreinigingenverontreinigingen    doordoordoordoor
de deklaag mogelijk blijft.de deklaag mogelijk blijft.de deklaag mogelijk blijft.de deklaag mogelijk blijft.
InInInIn    hethethethet    eersteeersteeersteeerste    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    isisisis    dededede    horizhorizhorizhorizontale omvang van de verontreiniging goed afgeperkt. Deontale omvang van de verontreiniging goed afgeperkt. Deontale omvang van de verontreiniging goed afgeperkt. Deontale omvang van de verontreiniging goed afgeperkt. De
hoogstehoogstehoogstehoogste    VOCl-concentratiesVOCl-concentratiesVOCl-concentratiesVOCl-concentraties    zijnzijnzijnzijn    aangetoondaangetoondaangetoondaangetoond    directdirectdirectdirect    bovenbovenbovenboven de eerste scheidende laag (boring D2). In de de eerste scheidende laag (boring D2). In de de eerste scheidende laag (boring D2). In de de eerste scheidende laag (boring D2). In de
buitenste boringen (D4, D5 en D6) zijn VOCl-gehalten net boven de detectiegrens aangetroffen.buitenste boringen (D4, D5 en D6) zijn VOCl-gehalten net boven de detectiegrens aangetroffen.buitenste boringen (D4, D5 en D6) zijn VOCl-gehalten net boven de detectiegrens aangetroffen.buitenste boringen (D4, D5 en D6) zijn VOCl-gehalten net boven de detectiegrens aangetroffen.

DeDeDeDe    VOCl-verontreinigingVOCl-verontreinigingVOCl-verontreinigingVOCl-verontreiniging    isisisis    inininin    kaartkaartkaartkaart    gebracht.gebracht.gebracht.gebracht.    MetMetMetMet    betrekkingbetrekkingbetrekkingbetrekking    tottottottot    dezedezedezedeze    VOCl-verontreinigingVOCl-verontreinigingVOCl-verontreinigingVOCl-verontreiniging    zijnzijnzijnzijn    uitsluitenduitsluitenduitsluitenduitsluitend
gegevensgegevensgegevensgegevens    bekendbekendbekendbekend    overoveroverover    PER,PER,PER,PER,    TRI,TRI,TRI,TRI,    TRANSTRANSTRANSTRANS    enenenen    CIS;CIS;CIS;CIS;    erererer    zijnzijnzijnzijn    geengeengeengeen    gegevensgegevensgegevensgegevens    bekendbekendbekendbekend    overoveroverover    VVVVC-concentraties enC-concentraties enC-concentraties enC-concentraties en
afbraakomstandigheden.afbraakomstandigheden.afbraakomstandigheden.afbraakomstandigheden.    DeDeDeDe    verontreinigingen bestaan vrijwel volledig uit TRI. In mindere mate isverontreinigingen bestaan vrijwel volledig uit TRI. In mindere mate isverontreinigingen bestaan vrijwel volledig uit TRI. In mindere mate isverontreinigingen bestaan vrijwel volledig uit TRI. In mindere mate is    PERPERPERPER    enenenen
1,1,1-trichloorethaan1,1,1-trichloorethaan1,1,1-trichloorethaan1,1,1-trichloorethaan    (beide(beide(beide(beide    waarschijnlijkwaarschijnlijkwaarschijnlijkwaarschijnlijk    ookookookook    gebruiktgebruiktgebruiktgebruikt    alsalsalsals    ontvettingsmiddel)ontvettingsmiddel)ontvettingsmiddel)ontvettingsmiddel)    aanwezig.aanwezig.aanwezig.aanwezig.    AlleenAlleenAlleenAlleen    inininin    filterfilterfilterfilter    27272727
(op het terrein van IKU) vormen deze twee laatste componenten de belangrijkste gehalogeneerde(op het terrein van IKU) vormen deze twee laatste componenten de belangrijkste gehalogeneerde(op het terrein van IKU) vormen deze twee laatste componenten de belangrijkste gehalogeneerde(op het terrein van IKU) vormen deze twee laatste componenten de belangrijkste gehalogeneerde
verbindingen. Mogelijk gaat het hierbij om een aparte bron.verbindingen. Mogelijk gaat het hierbij om een aparte bron.verbindingen. Mogelijk gaat het hierbij om een aparte bron.verbindingen. Mogelijk gaat het hierbij om een aparte bron.

EenEenEenEen    goedgoedgoedgoed    inzichtinzichtinzichtinzicht    inininin    dededede    hohohohorizontale en verticale verspreiding van de oorspronkelijke VOCl-verontreinigingrizontale en verticale verspreiding van de oorspronkelijke VOCl-verontreinigingrizontale en verticale verspreiding van de oorspronkelijke VOCl-verontreinigingrizontale en verticale verspreiding van de oorspronkelijke VOCl-verontreiniging
wordtwordtwordtwordt    gegevengegevengegevengegeven    inininin    dddde bijlagen 11 (doorsneden), 12.1 en 12.2 (verticale verspreiding), 13 (horizontalee bijlagen 11 (doorsneden), 12.1 en 12.2 (verticale verspreiding), 13 (horizontalee bijlagen 11 (doorsneden), 12.1 en 12.2 (verticale verspreiding), 13 (horizontalee bijlagen 11 (doorsneden), 12.1 en 12.2 (verticale verspreiding), 13 (horizontale
verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    opopopop    2222    ----    3333    m-mv)m-mv)m-mv)m-mv)    enenenen    14141414    (horizontale(horizontale(horizontale(horizontale    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    opopopop    6666    ----    8888    m-mv)m-mv)m-mv)m-mv)    vanvanvanvan    hethethethet    rapportrapportrapportrapport    NaderNaderNaderNader    enenenen
saneringsonderzoek d.d nov. 1990 (zie fig. 7 t/m 11).saneringsonderzoek d.d nov. 1990 (zie fig. 7 t/m 11).saneringsonderzoek d.d nov. 1990 (zie fig. 7 t/m 11).saneringsonderzoek d.d nov. 1990 (zie fig. 7 t/m 11).

VanafVanafVanafVanaf    23232323    februarifebruarifebruarifebruari    1993 wordt een sanering op de locatie uitgevoerd. Door de1993 wordt een sanering op de locatie uitgevoerd. Door de1993 wordt een sanering op de locatie uitgevoerd. Door de1993 wordt een sanering op de locatie uitgevoerd. Door de    saneringsaneringsaneringsanering    zijnzijnzijnzijn    dededede    verontreini-verontreini-verontreini-verontreini-
gingsgegevensgingsgegevensgingsgegevensgingsgegevens    uituituituit    hethethethet    nadernadernadernader    onderzoekonderzoekonderzoekonderzoek    enenenen    saneringsonderzoeksaneringsonderzoeksaneringsonderzoeksaneringsonderzoek    nietnietnietniet    relevant.relevant.relevant.relevant.    DeDeDeDe    meestmeestmeestmeest    up-to-dateup-to-dateup-to-dateup-to-date    gegevensgegevensgegevensgegevens
zijnzijnzijnzijn    terugterugterugterug    tetetete    vindenvindenvindenvinden    inininin    dededede    voortgangsrapportagevoortgangsrapportagevoortgangsrapportagevoortgangsrapportage    vanvanvanvan    dededede    saneringsaneringsaneringsanering    metmetmetmet    betrekkingbetrekkingbetrekkingbetrekking    tottottottot    1995199519951995    enenenen    inininin    dededede    rapportagerapportagerapportagerapportage
vanvanvanvan    dededede risico-evaluatie (1996). In de rapportage van de risico-evaluatie wordt in de bijlagen 6, 7 en 8 de risico-evaluatie (1996). In de rapportage van de risico-evaluatie wordt in de bijlagen 6, 7 en 8 de risico-evaluatie (1996). In de rapportage van de risico-evaluatie wordt in de bijlagen 6, 7 en 8 de risico-evaluatie (1996). In de rapportage van de risico-evaluatie wordt in de bijlagen 6, 7 en 8 de
horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding van de VOCl-verontreiniging gegeven in respectievelijk de deklaag, het eerste van de VOCl-verontreiniging gegeven in respectievelijk de deklaag, het eerste van de VOCl-verontreiniging gegeven in respectievelijk de deklaag, het eerste van de VOCl-verontreiniging gegeven in respectievelijk de deklaag, het eerste
watervoerende pakket en het tweede watervoerende pakket (zie fig. 12 t/m 14).watervoerende pakket en het tweede watervoerende pakket (zie fig. 12 t/m 14).watervoerende pakket en het tweede watervoerende pakket (zie fig. 12 t/m 14).watervoerende pakket en het tweede watervoerende pakket (zie fig. 12 t/m 14).
UitUitUitUit    hethethethet    voortgangsrapportvoortgangsrapportvoortgangsrapportvoortgangsrapport    uituituituit    1995199519951995    komtkomtkomtkomt    naarnaarnaarnaar    vorenvorenvorenvoren    datdatdatdat    dededede    grondgrondgrondgrond    inininin    dededede    kernkernkernkern    vanvanvanvan    dededede    grondwaterverontreini-grondwaterverontreini-grondwaterverontreini-grondwaterverontreini-
gingginggingging    verontreinigdverontreinigdverontreinigdverontreinigd    isisisis    metmetmetmet    gehaltengehaltengehaltengehalten    aanaanaanaan    VOClVOClVOClVOCl    bovenbovenbovenboven    dededede A-waarden, met name PER, TRI en CIS. Het A-waarden, met name PER, TRI en CIS. Het A-waarden, met name PER, TRI en CIS. Het A-waarden, met name PER, TRI en CIS. Het
grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    inininin    dededede    kern (tot 70 m-mv) is echter nog steeds verontreinigdkern (tot 70 m-mv) is echter nog steeds verontreinigdkern (tot 70 m-mv) is echter nog steeds verontreinigdkern (tot 70 m-mv) is echter nog steeds verontreinigd    metmetmetmet    VOCl-concentratiesVOCl-concentratiesVOCl-concentratiesVOCl-concentraties    bovenbovenbovenboven    dededede
C-waarden.C-waarden.C-waarden.C-waarden.

HetHetHetHet    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    opopopop    hethethethet    zuizuizuizuidelijke deel van het terrein van Hoograven b.v. is verontreinigd met thinnerdelijke deel van het terrein van Hoograven b.v. is verontreinigd met thinnerdelijke deel van het terrein van Hoograven b.v. is verontreinigd met thinnerdelijke deel van het terrein van Hoograven b.v. is verontreinigd met thinner
(voornamelijk(voornamelijk(voornamelijk(voornamelijk    tolueen).tolueen).tolueen).tolueen).    OverOverOverOver    dededede    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    vanvanvanvan    dezedezedezedeze    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    valtvaltvaltvalt    vooralsnogvooralsnogvooralsnogvooralsnog    weinigweinigweinigweinig    tetetete    zeggen.zeggen.zeggen.zeggen.    OokOokOokOok
isisisis    erererer    eeneeneeneen    BTEX-verontreinigingBTEX-verontreinigingBTEX-verontreinigingBTEX-verontreiniging    aanaanaanaangetroffen. De omvang van deze BTEX-verontreiniging is nog nietgetroffen. De omvang van deze BTEX-verontreiniging is nog nietgetroffen. De omvang van deze BTEX-verontreiniging is nog nietgetroffen. De omvang van deze BTEX-verontreiniging is nog niet
onderzocht.onderzocht.onderzocht.onderzocht.
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Risico'sRisico'sRisico'sRisico's
HoewelHoewelHoewelHoewel    dededede    concentratiesconcentratiesconcentratiesconcentraties    doordoordoordoor    dededede    saneringsaneringsaneringsanering    drastischdrastischdrastischdrastisch    zijnzijnzijnzijn    afgenomen,afgenomen,afgenomen,afgenomen,    bevindenbevindenbevindenbevinden    zichzichzichzich    inininin    hethethethet    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    nognognognog
steeds hoge concentraties VOCl-verbindingen.steeds hoge concentraties VOCl-verbindingen.steeds hoge concentraties VOCl-verbindingen.steeds hoge concentraties VOCl-verbindingen.

ErErErEr    isisisis    geengeengeengeen    sprakesprakesprakesprake    vanvanvanvan    actueleactueleactueleactuele    humanehumanehumanehumane    enenenen    ecologischeecologischeecologischeecologische    risico's,risico's,risico's,risico's,    maarmaarmaarmaar    welwelwelwel    vanvanvanvan    eeneeneeneen    actueelactueelactueelactueel    verspreidingsrisicoverspreidingsrisicoverspreidingsrisicoverspreidingsrisico
(zowel in de deklaag als in het eerste en tweede watervoerende pakket).(zowel in de deklaag als in het eerste en tweede watervoerende pakket).(zowel in de deklaag als in het eerste en tweede watervoerende pakket).(zowel in de deklaag als in het eerste en tweede watervoerende pakket).

InInInIn    dededede    huidigehuidigehuidigehuidige    situatiesituatiesituatiesituatie    wordtwordtwordtwordt    dededede    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    beïnvloedbeïnvloedbeïnvloedbeïnvloed    doordoordoordoor    dededede    onttrekkingenonttrekkingenonttrekkingenonttrekkingen    enenenen    infiltratieinfiltratieinfiltratieinfiltratie    tentententen    behoevebehoevebehoevebehoeve    vanvanvanvan
dededede    sanering.sanering.sanering.sanering.    DaarbijDaarbijDaarbijDaarbij    lijktlijktlijktlijkt    dededede    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    inininin    dededede    deklaagdeklaagdeklaagdeklaag    meermeermeermeer    noordoostelijknoordoostelijknoordoostelijknoordoostelijk    gericht,gericht,gericht,gericht,    enenenen    dededede    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    inininin    hethethethet
eerste watervoerende pakket meer westelijk gericht.eerste watervoerende pakket meer westelijk gericht.eerste watervoerende pakket meer westelijk gericht.eerste watervoerende pakket meer westelijk gericht.
VoordatVoordatVoordatVoordat    werdwerdwerdwerd    gesaneerd, had in de deklaaggesaneerd, had in de deklaaggesaneerd, had in de deklaaggesaneerd, had in de deklaag    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    plaatsplaatsplaatsplaats    inininin    noordnoordoostelijkenoordnoordoostelijkenoordnoordoostelijkenoordnoordoostelijke    richtingrichtingrichtingrichting    enenenen    inininin    hethethethet
eersteeersteeersteeerste    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    inininin    westzuidwestelijkewestzuidwestelijkewestzuidwestelijkewestzuidwestelijke    richting.richting.richting.richting.    DeDeDeDe verspreiding in het eerste watervoerende verspreiding in het eerste watervoerende verspreiding in het eerste watervoerende verspreiding in het eerste watervoerende
pakketpakketpakketpakket    isisisis    tottottottot    1984198419841984    mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk    nognognognog    beïnvloedbeïnvloedbeïnvloedbeïnvloed    doordoordoordoor    dededede    onttrekkingonttrekkingonttrekkingonttrekking    vanvanvanvan    KootKootKootKoot    (nu(nu(nu(nu    IKU)IKU)IKU)IKU)    uituituituit    hethethethet    eersteeersteeersteeerste    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende
pakket.pakket.pakket.pakket.

OverOverOverOver    dededede    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    inininin    hethethethet    tweedetweedetweedetweede    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    bestaatbestaatbestaatbestaat    nognognognog    onduidelijkheid.onduidelijkheid.onduidelijkheid.onduidelijkheid.    MogMogMogMogelijk is dezeelijk is dezeelijk is dezeelijk is deze
verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    ontstaanontstaanontstaanontstaan    doordoordoordoor    dededede    doorbodoorbodoorbodoorboring van de scheidende laag. De verontreiniging zou daardoorring van de scheidende laag. De verontreiniging zou daardoorring van de scheidende laag. De verontreiniging zou daardoorring van de scheidende laag. De verontreiniging zou daardoor
beperktbeperktbeperktbeperkt    vanvanvanvan    omvangomvangomvangomvang    kunnenkunnenkunnenkunnen    zijn.zijn.zijn.zijn.    DeDeDeDe    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    inininin    hethethethet    tweedetweedetweedetweede    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    wordtwordtwordtwordt    waarschijnlijkwaarschijnlijkwaarschijnlijkwaarschijnlijk
beïnvloedbeïnvloedbeïnvloedbeïnvloed    doordoordoordoor    dededede    onttrekkingonttrekkingonttrekkingonttrekking    vanvanvanvan    pompstationpompstationpompstationpompstation    LinschotenLinschotenLinschotenLinschoten    enenenen    doordoordoordoor    dededede    onttrekkingonttrekkingonttrekkingonttrekking    vanvanvanvan    VanVanVanVan    KootenKootenKootenKooten    (voorheen(voorheen(voorheen(voorheen
VanVanVanVan    dededede    Laan),Laan),Laan),Laan),    beidebeidebeidebeide    tentententen    noordoostennoordoostennoordoostennoordoosten    vanvanvanvan    dededede    verontreiniging.verontreiniging.verontreiniging.verontreiniging. Door De Ruiter is aangetoond dat de Door De Ruiter is aangetoond dat de Door De Ruiter is aangetoond dat de Door De Ruiter is aangetoond dat de
vvvverontreinigingerontreinigingerontreinigingerontreiniging    inininin    hethethethet    tweedetweedetweedetweede    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    geengeengeengeen    gevaargevaargevaargevaar    oplevertoplevertoplevertoplevert    voorvoorvoorvoor    dededede    drinkwaterwinningdrinkwaterwinningdrinkwaterwinningdrinkwaterwinning in in in in
Montfoort en Linschoten. WelMontfoort en Linschoten. WelMontfoort en Linschoten. WelMontfoort en Linschoten. Wel    bestaatbestaatbestaatbestaat    erererer    eeneeneeneen    risicorisicorisicorisico    voor de grondwaterwinning bij Van Kooten (voorheenvoor de grondwaterwinning bij Van Kooten (voorheenvoor de grondwaterwinning bij Van Kooten (voorheenvoor de grondwaterwinning bij Van Kooten (voorheen
Van de Laan).Van de Laan).Van de Laan).Van de Laan).

ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies
MetMetMetMet    namenamenamename    hethethethet    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    isisisis    sterksterksterksterk    verontverontverontverontreinigd, dit in tegenstelling tot de grond waar slechts zeer lagereinigd, dit in tegenstelling tot de grond waar slechts zeer lagereinigd, dit in tegenstelling tot de grond waar slechts zeer lagereinigd, dit in tegenstelling tot de grond waar slechts zeer lage
VOCl-concentraties worden aangetroffen.VOCl-concentraties worden aangetroffen.VOCl-concentraties worden aangetroffen.VOCl-concentraties worden aangetroffen.

ErErErEr    heeftheeftheeftheeft    gedeeltelijkgedeeltelijkgedeeltelijkgedeeltelijk    reductievereductievereductievereductieve    dehalogeneringdehalogeneringdehalogeneringdehalogenering    plaats.plaats.plaats.plaats.    InInInIn    welkewelkewelkewelke    matematematemate    ditditditdit    procesprocesprocesproces    optoptoptoptreedt is niet preciesreedt is niet preciesreedt is niet preciesreedt is niet precies
bekendbekendbekendbekend, omdat in de rapportages steeds de totale concentraties worden gegeven. Wel is bekend dat de, omdat in de rapportages steeds de totale concentraties worden gegeven. Wel is bekend dat de, omdat in de rapportages steeds de totale concentraties worden gegeven. Wel is bekend dat de, omdat in de rapportages steeds de totale concentraties worden gegeven. Wel is bekend dat de
omzettingenomzettingenomzettingenomzettingen    tottottottot    CIS/TRANSCIS/TRANSCIS/TRANSCIS/TRANS    plaatshebben. Verdereplaatshebben. Verdereplaatshebben. Verdereplaatshebben. Verdere    afbraakproductenafbraakproductenafbraakproductenafbraakproducten    inininin    hethethethet    dehalogeneringsproces,dehalogeneringsproces,dehalogeneringsproces,dehalogeneringsproces,    zoalszoalszoalszoals
VC en etheen, zijn nog niet gemeten.VC en etheen, zijn nog niet gemeten.VC en etheen, zijn nog niet gemeten.VC en etheen, zijn nog niet gemeten.

HypotheseHypotheseHypotheseHypothese
In de deklaag en in het eerste en tweede watervoerendeIn de deklaag en in het eerste en tweede watervoerendeIn de deklaag en in het eerste en tweede watervoerendeIn de deklaag en in het eerste en tweede watervoerende    pakketpakketpakketpakket    heeftheeftheeftheeft    slechtsslechtsslechtsslechts    afbraak plaats tot CIS, zodatafbraak plaats tot CIS, zodatafbraak plaats tot CIS, zodatafbraak plaats tot CIS, zodat
op lange termijn een ophoping van deze afbraakproducten zal plaatshebben.op lange termijn een ophoping van deze afbraakproducten zal plaatshebben.op lange termijn een ophoping van deze afbraakproducten zal plaatshebben.op lange termijn een ophoping van deze afbraakproducten zal plaatshebben.

Aanvullend meetplanAanvullend meetplanAanvullend meetplanAanvullend meetplan
InInInIn    hethethethet    meetplanmeetplanmeetplanmeetplan    wordtwordtwordtwordt    dededede    hypothesehypothesehypothesehypothese    getoetst.getoetst.getoetst.getoetst.    InInInIn    dededede    deklaagdeklaagdeklaagdeklaag    enenenen    inininin    hethethethet    eersteeersteeersteeerste    enenenen    tweetweetweetweede watervoerendede watervoerendede watervoerendede watervoerende
pakketpakketpakketpakket    wordenwordenwordenworden    uituituituit    bestaandebestaandebestaandebestaande    monitoringsfiltersmonitoringsfiltersmonitoringsfiltersmonitoringsfilters    grondwatermonstersgrondwatermonstersgrondwatermonstersgrondwatermonsters    genomengenomengenomengenomen    diediediedie    wordewordewordeworden geanalyseerdn geanalyseerdn geanalyseerdn geanalyseerd
met de drie analysepakkettenmet de drie analysepakkettenmet de drie analysepakkettenmet de drie analysepakketten    (afbraakproducten, redox en brandstof). Aan de hand van de resultaten kan(afbraakproducten, redox en brandstof). Aan de hand van de resultaten kan(afbraakproducten, redox en brandstof). Aan de hand van de resultaten kan(afbraakproducten, redox en brandstof). Aan de hand van de resultaten kan
wordenwordenwordenworden    nagegaannagegaannagegaannagegaan    ofofofof    VCVCVCVC    enenenen    etheen/ethaanetheen/ethaanetheen/ethaanetheen/ethaan    wordenwordenwordenworden    gevormdgevormdgevormdgevormd en of de omstandigheden in het freatisch en of de omstandigheden in het freatisch en of de omstandigheden in het freatisch en of de omstandigheden in het freatisch
grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    enenenen    hethethethet    eersteeersteeersteeerste    enenenen    tweedetweedetweedetweede    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    geschiktgeschiktgeschiktgeschikt    zijnzijnzijnzijn    voorvoorvoorvoor    hethethethet    optredenoptredenoptredenoptreden    vanvanvanvan    reductievereductievereductievereductieve
dechlorering.dechlorering.dechlorering.dechlorering.
DaarnaastDaarnaastDaarnaastDaarnaast    wordtwordtwordtwordt    opopopop    hethethethet    zuiddeelzuiddeelzuiddeelzuiddeel    vanvanvanvan    hethethethet    terreinterreinterreinterrein    vanvanvanvan    HoogravenHoogravenHoogravenHoograven    b.vb.vb.vb.v    nognognognog    inininin    tweetweetweetwee    peilbuizenpeilbuizenpeilbuizenpeilbuizen    (deklaag)(deklaag)(deklaag)(deklaag)    gekekengekekengekekengekeken
naar de verontreiniging met thinner.naar de verontreiniging met thinner.naar de verontreiniging met thinner.naar de verontreiniging met thinner.
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Te bemonsteren peilbuizen ten behoeve van het aanvullend meetplan:Te bemonsteren peilbuizen ten behoeve van het aanvullend meetplan:Te bemonsteren peilbuizen ten behoeve van het aanvullend meetplan:Te bemonsteren peilbuizen ten behoeve van het aanvullend meetplan:
peilbuispeilbuispeilbuispeilbuis diepte (m-mv)diepte (m-mv)diepte (m-mv)diepte (m-mv) zonezonezonezone1

D2 (D7)D2 (D7)D2 (D7)D2 (D7) 63636363 AAAA
D2 (D7)D2 (D7)D2 (D7)D2 (D7) 46464646 AAAA
D6D6D6D6 46464646 CCCC
59595959 7777 AAAA
69696969 7777 AAAA
24242424 7777 CCCC
50505050 7777 BBBB
53535353 7777 BBBB
41414141 7777 DDDD
35353535 7777 DDDD

1 A:A:A:A: kern van de verontreinigingkern van de verontreinigingkern van de verontreinigingkern van de verontreiniging
B:B:B:B: aan de rand van de verontreinigingaan de rand van de verontreinigingaan de rand van de verontreinigingaan de rand van de verontreiniging
C:C:C:C: buiten de verontreinigingbuiten de verontreinigingbuiten de verontreinigingbuiten de verontreiniging
D:D:D:D: indicatie voor thinnerverontreinigingindicatie voor thinnerverontreinigingindicatie voor thinnerverontreinigingindicatie voor thinnerverontreiniging

PerspectiefPerspectiefPerspectiefPerspectief
InInInIn    ditditditdit    projectprojectprojectproject    wordtwordtwordtwordt    gekekengekekengekekengekeken    inininin    hoeverrehoeverrehoeverrehoeverre    dededede    huidigehuidigehuidigehuidige grondwateronttrekking stopgezet of in omvang grondwateronttrekking stopgezet of in omvang grondwateronttrekking stopgezet of in omvang grondwateronttrekking stopgezet of in omvang
gereduceerd kan worden.gereduceerd kan worden.gereduceerd kan worden.gereduceerd kan worden.
WanneerWanneerWanneerWanneer    blijktblijktblijktblijkt    dadadadat afbraak in de deklaag en/of het eerste watervoerende pakket niet of niet volledigt afbraak in de deklaag en/of het eerste watervoerende pakket niet of niet volledigt afbraak in de deklaag en/of het eerste watervoerende pakket niet of niet volledigt afbraak in de deklaag en/of het eerste watervoerende pakket niet of niet volledig
plaatsheeft,plaatsheeft,plaatsheeft,plaatsheeft,    kankankankan    afbraakafbraakafbraakafbraak    mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk    wordenwordenwordenworden    gestimuleerd,gestimuleerd,gestimuleerd,gestimuleerd,    bijvoorbeeldbijvoorbeeldbijvoorbeeldbijvoorbeeld    doordoordoordoor    dededede    aanleaanleaanleaanleg van een of meerg van een of meerg van een of meerg van een of meer
bioschermen.bioschermen.bioschermen.bioschermen.
WanneerWanneerWanneerWanneer    afbraakafbraakafbraakafbraak    volledigvolledigvolledigvolledig    plaatsheeft,plaatsheeft,plaatsheeft,plaatsheeft,    moetmoetmoetmoet    wordenwordenwordenworden    onderzochtonderzochtonderzochtonderzocht    ofofofof    dezedezedezedeze    afbraakafbraakafbraakafbraak    voldoendevoldoendevoldoendevoldoende    isisisis    omomomom    eventueleeventueleeventueleeventuele
risico's te minimaliseren, bijvoorbeeld door middel van een monitoringsprogramma.risico's te minimaliseren, bijvoorbeeld door middel van een monitoringsprogramma.risico's te minimaliseren, bijvoorbeeld door middel van een monitoringsprogramma.risico's te minimaliseren, bijvoorbeeld door middel van een monitoringsprogramma.

BronvermeldingBronvermeldingBronvermeldingBronvermelding
---- Oriënterend/historiografisch onderzoek. De Ruiter, april 1986.Oriënterend/historiografisch onderzoek. De Ruiter, april 1986.Oriënterend/historiografisch onderzoek. De Ruiter, april 1986.Oriënterend/historiografisch onderzoek. De Ruiter, april 1986.
---- Nader onderzoek fase 1. De Ruiter, december 1986.Nader onderzoek fase 1. De Ruiter, december 1986.Nader onderzoek fase 1. De Ruiter, december 1986.Nader onderzoek fase 1. De Ruiter, december 1986.
---- Nader onderzoek fase 2. De Ruiter, augustus 1989.Nader onderzoek fase 2. De Ruiter, augustus 1989.Nader onderzoek fase 2. De Ruiter, augustus 1989.Nader onderzoek fase 2. De Ruiter, augustus 1989.
---- Saneringsonderzoek fase 1. De Ruiter, oktober 1989.Saneringsonderzoek fase 1. De Ruiter, oktober 1989.Saneringsonderzoek fase 1. De Ruiter, oktober 1989.Saneringsonderzoek fase 1. De Ruiter, oktober 1989.
---- Saneringsonderzoek fase 2. De Ruiter, mei 1990.Saneringsonderzoek fase 2. De Ruiter, mei 1990.Saneringsonderzoek fase 2. De Ruiter, mei 1990.Saneringsonderzoek fase 2. De Ruiter, mei 1990.
---- Nader en saneringsonderzoek. De Ruiter, november 1990.Nader en saneringsonderzoek. De Ruiter, november 1990.Nader en saneringsonderzoek. De Ruiter, november 1990.Nader en saneringsonderzoek. De Ruiter, november 1990.
---- Derde voortgangsrapport. De Ruiter, januari/december 1995.Derde voortgangsrapport. De Ruiter, januari/december 1995.Derde voortgangsrapport. De Ruiter, januari/december 1995.Derde voortgangsrapport. De Ruiter, januari/december 1995.
---- Risico-evaluatie van het project Industrieterrein de Hoge Waard. De Ruiter, 23 oktober 1996.Risico-evaluatie van het project Industrieterrein de Hoge Waard. De Ruiter, 23 oktober 1996.Risico-evaluatie van het project Industrieterrein de Hoge Waard. De Ruiter, 23 oktober 1996.Risico-evaluatie van het project Industrieterrein de Hoge Waard. De Ruiter, 23 oktober 1996.

5.45.45.45.4 Neproma te ArnhemNeproma te ArnhemNeproma te ArnhemNeproma te Arnhem
AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen
NepromaNepromaNepromaNeproma    isisisis    vanafvanafvanafvanaf 1979 gevestigd op het terrein aan de Pieter Calandweg 2 te Arnhem. Langs de 1979 gevestigd op het terrein aan de Pieter Calandweg 2 te Arnhem. Langs de 1979 gevestigd op het terrein aan de Pieter Calandweg 2 te Arnhem. Langs de 1979 gevestigd op het terrein aan de Pieter Calandweg 2 te Arnhem. Langs de
noordwestgevelnoordwestgevelnoordwestgevelnoordwestgevel    hebbenhebbenhebbenhebben    inininin    hethethethet    verledenverledenverledenverleden    diversediversediversediverse    calamiteitencalamiteitencalamiteitencalamiteiten    plaatsgehadplaatsgehadplaatsgehadplaatsgehad    inininin    dededede    vormvormvormvorm    van het overstromenvan het overstromenvan het overstromenvan het overstromen
vanvanvanvan    sludgetanks,sludgetanks,sludgetanks,sludgetanks,    waarbijwaarbijwaarbijwaarbij    dededede    sludgesludgesludgesludge    bestaatbestaatbestaatbestaat    uituituituit    mineralemineralemineraleminerale    olie,olie,olie,olie,    alkanen,alkanen,alkanen,alkanen, aromaten en circa 5 tot 10 % PER. aromaten en circa 5 tot 10 % PER. aromaten en circa 5 tot 10 % PER. aromaten en circa 5 tot 10 % PER.
DezeDezeDezeDeze    calamiteitcalamiteitcalamiteitcalamiteit    heeftheeftheeftheeft    zichzichzichzich    driemaaldriemaaldriemaaldriemaal    voorgedaan:voorgedaan:voorgedaan:voorgedaan:    inininin    1987198719871987    (onbekend(onbekend(onbekend(onbekend    aantalaantalaantalaantal    liters),liters),liters),liters),    inininin    1992199219921992    (1.000(1.000(1.000(1.000    liter)liter)liter)liter)    enenenen    inininin
1993199319931993    (1.000(1.000(1.000(1.000    liter).liter).liter).liter).    LangsLangsLangsLangs    dededede    noordwestgevelnoordwestgevelnoordwestgevelnoordwestgevel    bevindtbevindtbevindtbevindt    zichzichzichzich    eveneenseveneenseveneenseveneens    dededede    afvoergoot,afvoergoot,afvoergoot,afvoergoot,    waarinwaarinwaarinwaarin    hethethethet    contactwatercontactwatercontactwatercontactwater
van de reinigingsmachines is geloosd. Deze goot mondde uit in eenvan de reinigingsmachines is geloosd. Deze goot mondde uit in eenvan de reinigingsmachines is geloosd. Deze goot mondde uit in eenvan de reinigingsmachines is geloosd. Deze goot mondde uit in een    vuilwatertank. Het afvalwater van devuilwatertank. Het afvalwater van devuilwatertank. Het afvalwater van devuilwatertank. Het afvalwater van de
wasmachineswasmachineswasmachineswasmachines    enenenen    hethethethet    contactwatercontactwatercontactwatercontactwater    wordenwordenwordenworden    opopopop    dededede    hoekhoekhoekhoek    LelywegLelywegLelywegLelyweg    enenenen    CruquiuswegCruquiuswegCruquiuswegCruquiusweg    opopopop    hethethethet    gemeentelijkgemeentelijkgemeentelijkgemeentelijk    rioolrioolrioolriool
geloosd.geloosd.geloosd.geloosd.    VanafVanafVanafVanaf    1993199319931993    zijnzijnzijnzijn    erererer    aanvullendeaanvullendeaanvullendeaanvullende    maatregelenmaatregelenmaatregelenmaatregelen    getroffengetroffengetroffengetroffen    omomomom    bodemverontreinigingbodemverontreinigingbodemverontreinigingbodemverontreiniging    tetetete    voorkomen.voorkomen.voorkomen.voorkomen.    HetHetHetHet
terreinterreinterreinterrein    langslangslangslangs    dededede    noordwestgevelnoordwestgevelnoordwestgevelnoordwestgevel    isisisis    zodoendezodoendezodoendezodoende    aanaanaanaan    tetetete    wijzenwijzenwijzenwijzen    alsalsalsals    dededede    brbrbrbron van de VOCl-verontreiniging,on van de VOCl-verontreiniging,on van de VOCl-verontreiniging,on van de VOCl-verontreiniging,
ontstaan vanaf 1979 tot 1994.ontstaan vanaf 1979 tot 1994.ontstaan vanaf 1979 tot 1994.ontstaan vanaf 1979 tot 1994.

Daarnaast vallen een minerale olie- en BTEX-verontreiniging voorDaarnaast vallen een minerale olie- en BTEX-verontreiniging voorDaarnaast vallen een minerale olie- en BTEX-verontreiniging voorDaarnaast vallen een minerale olie- en BTEX-verontreiniging voor    eeneeneeneen    belangrijkbelangrijkbelangrijkbelangrijk    deel samen met de VOCl-deel samen met de VOCl-deel samen met de VOCl-deel samen met de VOCl-
verontreiniging.verontreiniging.verontreiniging.verontreiniging.    NaastNaastNaastNaast    dededede    vvvvoormalige goot langs de westgevel en de sludgetanks is een andere bronoormalige goot langs de westgevel en de sludgetanks is een andere bronoormalige goot langs de westgevel en de sludgetanks is een andere bronoormalige goot langs de westgevel en de sludgetanks is een andere bron
waarschijnlijk het Shellstation gelegen aan de Dr. C. Lelyweg 31.waarschijnlijk het Shellstation gelegen aan de Dr. C. Lelyweg 31.waarschijnlijk het Shellstation gelegen aan de Dr. C. Lelyweg 31.waarschijnlijk het Shellstation gelegen aan de Dr. C. Lelyweg 31.

Geohydrologische en geochemische situatieGeohydrologische en geochemische situatieGeohydrologische en geochemische situatieGeohydrologische en geochemische situatie
De bodem op de locatie heeft de volgende opbouw:De bodem op de locatie heeft de volgende opbouw:De bodem op de locatie heeft de volgende opbouw:De bodem op de locatie heeft de volgende opbouw:
---- matig fijn tot matig grof zandmatig fijn tot matig grof zandmatig fijn tot matig grof zandmatig fijn tot matig grof zand tot 2 m-mv (C-waarde 2.000 - 4.000 etm)tot 2 m-mv (C-waarde 2.000 - 4.000 etm)tot 2 m-mv (C-waarde 2.000 - 4.000 etm)tot 2 m-mv (C-waarde 2.000 - 4.000 etm)
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---- holocene deklaagholocene deklaagholocene deklaagholocene deklaag vanafvanafvanafvanaf    2222 tot 5,5 m-mv (1,0 à 1,5 m zeer zware klei; 1,5 m veen en 0,6 m tot 5,5 m-mv (1,0 à 1,5 m zeer zware klei; 1,5 m veen en 0,6 m tot 5,5 m-mv (1,0 à 1,5 m zeer zware klei; 1,5 m veen en 0,6 m tot 5,5 m-mv (1,0 à 1,5 m zeer zware klei; 1,5 m veen en 0,6 m
matig zware klei)matig zware klei)matig zware klei)matig zware klei)

---- fijn zand en grovere zandlagen met grindfijn zand en grovere zandlagen met grindfijn zand en grovere zandlagen met grindfijn zand en grovere zandlagen met grind vanaf 5,5 tot 21 à 25 m-mvvanaf 5,5 tot 21 à 25 m-mvvanaf 5,5 tot 21 à 25 m-mvvanaf 5,5 tot 21 à 25 m-mv
---- hieronder een dunne kleilaaghieronder een dunne kleilaaghieronder een dunne kleilaaghieronder een dunne kleilaag
---- vervolgens fijn tot matig grof zandvervolgens fijn tot matig grof zandvervolgens fijn tot matig grof zandvervolgens fijn tot matig grof zand tot ten minste 70 m-mvtot ten minste 70 m-mvtot ten minste 70 m-mvtot ten minste 70 m-mv

DeDeDeDe    grondwaterstandgrondwaterstandgrondwaterstandgrondwaterstand    vanvanvanvan    hethethethet    freatischfreatischfreatischfreatisch    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    bedraagtbedraagtbedraagtbedraagt    circacircacircacirca    1,51,51,51,5    m-mv.m-mv.m-mv.m-mv.    DeDeDeDe    kD-waardekD-waardekD-waardekD-waarde    inininin    hethethethet    freatischfreatischfreatischfreatisch
watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    bedraagtbedraagtbedraagtbedraagt    3333    àààà    10101010    mmmm2/etm./etm./etm./etm.    InInInIn    dededede    zanderigezanderigezanderigezanderige    toplaagtoplaagtoplaagtoplaag    stroomtstroomtstroomtstroomt    hethethethet    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    inininin    westelijkewestelijkewestelijkewestelijke
richtingrichtingrichtingrichting    inininin    dededede    richtingrichtingrichtingrichting    vvvvan een sloot. Er is sprake van inzijging naar het eerste watervoerende pakket. Dean een sloot. Er is sprake van inzijging naar het eerste watervoerende pakket. Dean een sloot. Er is sprake van inzijging naar het eerste watervoerende pakket. Dean een sloot. Er is sprake van inzijging naar het eerste watervoerende pakket. De
verticaleverticaleverticaleverticale    verplaatsingssnelheidverplaatsingssnelheidverplaatsingssnelheidverplaatsingssnelheid    inininin    dededede    klei/veenlaagklei/veenlaagklei/veenlaagklei/veenlaag    isisisis    gemiddeldgemiddeldgemiddeldgemiddeld    0,20,20,20,2    àààà    0,50,50,50,5 m/j. De verblijftijd van het m/j. De verblijftijd van het m/j. De verblijftijd van het m/j. De verblijftijd van het
grondwater in de klei/veenlaag bedraagt circa 7 à 18 jaar.grondwater in de klei/veenlaag bedraagt circa 7 à 18 jaar.grondwater in de klei/veenlaag bedraagt circa 7 à 18 jaar.grondwater in de klei/veenlaag bedraagt circa 7 à 18 jaar.

DeDeDeDe    diktediktediktedikte    vanvanvanvan    hethethethet    eersteeersteeersteeerste    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    isisisis    15151515    m;m;m;m;    dededede    C-waardeC-waardeC-waardeC-waarde    1.0001.0001.0001.000    àààà    1.5001.5001.5001.500    etm.etm.etm.etm.    DeDeDeDe    eersteeersteeersteeerste
scheidende laag (Formatie van Drente) heeft een dikte van 15 m (C-waarde 1.000 à 2.500 etm).scheidende laag (Formatie van Drente) heeft een dikte van 15 m (C-waarde 1.000 à 2.500 etm).scheidende laag (Formatie van Drente) heeft een dikte van 15 m (C-waarde 1.000 à 2.500 etm).scheidende laag (Formatie van Drente) heeft een dikte van 15 m (C-waarde 1.000 à 2.500 etm).
DeDeDeDe    grondwaterstromgrondwaterstromgrondwaterstromgrondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket staat onder invloed van de Rijnstand. Op deing in het eerste watervoerende pakket staat onder invloed van de Rijnstand. Op deing in het eerste watervoerende pakket staat onder invloed van de Rijnstand. Op deing in het eerste watervoerende pakket staat onder invloed van de Rijnstand. Op de
locatielocatielocatielocatie    isisisis    dededede    stromingsrichtingstromingsrichtingstromingsrichtingstromingsrichting    zuidzuidzuidzuid    tottottottot    zuidwestelijkzuidwestelijkzuidwestelijkzuidwestelijk    enenenen    dededede    stroomsnelheidstroomsnelheidstroomsnelheidstroomsnelheid    circacircacircacirca    125125125125    m/j.m/j.m/j.m/j.    DeDeDeDe    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging
heeftheeftheeftheeft    zichzichzichzich    inderdaadinderdaadinderdaadinderdaad    inininin    zuidwestelijkezuidwestelijkezuidwestelijkezuidwestelijke    richtingrichtingrichtingrichting    verspreidverspreidverspreidverspreid    (zie(zie(zie(zie    fig.fig.fig.fig.    15). Op grond15). Op grond15). Op grond15). Op grond    hiervanhiervanhiervanhiervan    moetmoetmoetmoet    inininin    eersteeersteeersteeerste    linielinielinielinie
wordenwordenwordenworden    uitgegaanuitgegaanuitgegaanuitgegaan    vanvanvanvan    hethethethet    bestaanbestaanbestaanbestaan    vanvanvanvan    eeneeneeneen    verspreidingsrisico,verspreidingsrisico,verspreidingsrisico,verspreidingsrisico,    tenzijtenzijtenzijtenzij    hethethethet    transporttransporttransporttransport    stroomafwaartsstroomafwaartsstroomafwaartsstroomafwaarts    wordtwordtwordtwordt
gecompenseerd door afbraak.gecompenseerd door afbraak.gecompenseerd door afbraak.gecompenseerd door afbraak.

DeDeDeDe    redoxpotentiaalredoxpotentiaalredoxpotentiaalredoxpotentiaal    vanvanvanvan    hethethethet    dieperedieperedieperediepere    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    isisisis    duidelijkduidelijkduidelijkduidelijk    lalalalager dan 0 mV binnen de contour van deger dan 0 mV binnen de contour van deger dan 0 mV binnen de contour van deger dan 0 mV binnen de contour van de
mineralemineralemineraleminerale    olie-olie-olie-olie-    enenenen    BTEX-verontreinigingenBTEX-verontreinigingenBTEX-verontreinigingenBTEX-verontreinigingen    (zie(zie(zie(zie    tabeltabeltabeltabel    3333). Buiten de minerale olievlek is de redoxpotentiaal in). Buiten de minerale olievlek is de redoxpotentiaal in). Buiten de minerale olievlek is de redoxpotentiaal in). Buiten de minerale olievlek is de redoxpotentiaal in
hethethethet    dieperedieperedieperediepere    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    rondrondrondrond    0000    mVmVmVmV    ofofofof    hoger,hoger,hoger,hoger,    ookookookook    inininin    hethethethet    gebiedgebiedgebiedgebied    waarwaarwaarwaar    alleenalleenalleenalleen    VOClVOClVOClVOCl    wordtwordtwordtwordt    aangetroffenaangetroffenaangetroffenaangetroffen    (zie(zie(zie(zie    tabeltabeltabeltabel
3).3).3).3).

VerontreinigingssituatieVerontreinigingssituatieVerontreinigingssituatieVerontreinigingssituatie
DeDeDeDe    grondgrondgrondgrond    isisisis    aanaanaanaan    dededede    westgevelwestgevelwestgevelwestgevel    vanafvanafvanafvanaf    hethethethet    maaiveldmaaiveldmaaiveldmaaiveld    sterksterksterksterk    verontreinigdverontreinigdverontreinigdverontreinigd    metmetmetmet    PER,PER,PER,PER,    TRITRITRITRI    enenenen    VC,VC,VC,VC,    minimaalminimaalminimaalminimaal    overoveroverover    eeneeneeneen
breedtebreedtebreedtebreedte    vanvanvanvan    3333    mmmm    enenenen    eeneeneeneen    dieptedieptedieptediepte    vanvanvanvan    6666    m.m.m.m.    DeDeDeDe    sterkstesterkstesterkstesterkste    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    bevindtbevindtbevindtbevindt    zichzichzichzich    inininin    hethethethet    veenveenveenveen    (zie(zie(zie(zie    fig.fig.fig.fig.    16,16,16,16,    dikkedikkedikkedikke
getrokkengetrokkengetrokkengetrokken    lijn).lijn).lijn).lijn).    BerekeningenBerekeningenBerekeningenBerekeningen    metmetmetmet    C-SoilC-SoilC-SoilC-Soil    latenlatenlatenlaten    zienzienzienzien    datdatdatdat    erererer    sprakesprakesprakesprake    isisisis    vanvanvanvan    eeneeneeneen    actueelactueelactueelactueel    risicorisicorisicorisico    inininin    dededede    kernkernkernkern    vanvanvanvan    dededede
verontreiniging.verontreiniging.verontreiniging.verontreiniging.    HetHetHetHet    verdampenverdampenverdampenverdampen    vanvanvanvan    chloorkoolwaterstoffenchloorkoolwaterstoffenchloorkoolwaterstoffenchloorkoolwaterstoffen    wordtwordtwordtwordt    echterechterechterechter    verhinderdverhinderdverhinderdverhinderd    doordoordoordoor    dededede    aanwezigheidaanwezigheidaanwezigheidaanwezigheid
van een dichte vloer.van een dichte vloer.van een dichte vloer.van een dichte vloer.

HetHetHetHet    freatischfreatischfreatischfreatisch    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    isisisis    sterksterksterksterk    verontreinigdverontreinigdverontreinigdverontreinigd    metmetmetmet    VOClVOClVOClVOCl    enenenen    metmetmetmet    mineralemineralemineraleminerale    olieolieolieolie    C8-C10.C8-C10.C8-C10.C8-C10.    EenEenEenEen    combinatiecombinatiecombinatiecombinatie    vanvanvanvan
dededede    contourkaartencontourkaartencontourkaartencontourkaarten    voorvoorvoorvoor    VOCLVOCLVOCLVOCL    enenenen    mineralemineralemineraleminerale    olieolieolieolie    laatlaatlaatlaat    zzzziiiienenenen    datdatdatdat    dezedezedezedeze    verontreinigingenverontreinigingenverontreinigingenverontreinigingen    inininin    dededede    zuidwesthoekzuidwesthoekzuidwesthoekzuidwesthoek
overlappen (zie fig. 16).overlappen (zie fig. 16).overlappen (zie fig. 16).overlappen (zie fig. 16).
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Tabel 3.Tabel 3.Tabel 3.Tabel 3. GrondwaterkarakteristiekenGrondwaterkarakteristiekenGrondwaterkarakteristiekenGrondwaterkarakteristieken    inininin    hethethethet    ggggebied van de verontreiniging [ontleend aan rapportageebied van de verontreiniging [ontleend aan rapportageebied van de verontreiniging [ontleend aan rapportageebied van de verontreiniging [ontleend aan rapportage
Grontmij, 1996].Grontmij, 1996].Grontmij, 1996].Grontmij, 1996].

105105105105 108108108108 123123123123 gws4gws4gws4gws4 gws4gws4gws4gws4 gws7gws7gws7gws7 gws7gws7gws7gws7 gws11gws11gws11gws11 gws11gws11gws11gws11 404404404404 406406406406 409409409409

diepte mdiepte mdiepte mdiepte m 8888 24242424 8888 24242424 8888 15151515 2,52,52,52,5 2,52,52,52,5 2,52,52,52,5

pHpHpHpH 7,57,57,57,5 7,27,27,27,2 7,17,17,17,1 6,76,76,76,7 6,66,66,66,6 7,27,27,27,2 7,57,57,57,5 5,75,75,75,7 6,56,56,56,5 6,96,96,96,9 6,26,26,26,2 6,16,16,16,1

geleidbaar-geleidbaar-geleidbaar-geleidbaar-
heid ms/cmheid ms/cmheid ms/cmheid ms/cm

0,490,490,490,49 0,40,40,40,4 0,710,710,710,71 0,910,910,910,91 0,550,550,550,55 0,860,860,860,86 0,330,330,330,33 1,061,061,061,06 0,920,920,920,92 1,211,211,211,21 0,5850,5850,5850,585 0,2900,2900,2900,290

redox mVredox mVredox mVredox mV 256256256256 63636363 -5-5-5-5 -73-73-73-73 -187-187-187-187 -96-96-96-96 -110-110-110-110

BTEX BTEX BTEX BTEX :g/lg/lg/lg/l <<<< <<<< <<<< <<<<

EOX EOX EOX EOX :g/lg/lg/lg/l 64646464 61616161 190190190190 <<<< <<<< <<<< <<<<

VC VC VC VC :g/lg/lg/lg/l <<<< 35353535 13131313 <<<< <<<< <<<< <<<< 400400400400 0,50,50,50,5

VanVanVanVan    6666    tottottottot    8888    m-mvm-mvm-mvm-mv    isisisis    hethethethet    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    sterksterksterksterk    verontreinigdverontreinigdverontreinigdverontreinigd    metmetmetmet    PERPERPERPER    enenenen    VCVCVCVC    enenenen    lichtlichtlichtlicht    verontreinigdverontreinigdverontreinigdverontreinigd    metmetmetmet    mineralemineralemineraleminerale
olie.olie.olie.olie.    DeDeDeDe    VC-pluimVC-pluimVC-pluimVC-pluim    strektstrektstrektstrekt    zichzichzichzich    stroomafwaartsstroomafwaartsstroomafwaartsstroomafwaarts    uituituituit    tottottottot    600600600600    mmmm    vanafvanafvanafvanaf    dededede    bronbronbronbron    (zie(zie(zie(zie    fig.fig.fig.fig.    15 en 17). Onduidelijk is15 en 17). Onduidelijk is15 en 17). Onduidelijk is15 en 17). Onduidelijk is
hoeverhoeverhoeverhoever    dededede    mineralemineralemineraleminerale    olieolieolieolie    zichzichzichzich    inininin    dezedezedezedeze    richtingrichtingrichtingrichting    heeftheeftheeftheeft    verspreid,verspreid,verspreid,verspreid,    aangezienaangezienaangezienaangezien    dededede    mineralemineralemineraleminerale    olieolieolieolie    verderverderverderverder    vanvanvanvan    dededede    bronbronbronbron
niet in de analyses is meegenomen.niet in de analyses is meegenomen.niet in de analyses is meegenomen.niet in de analyses is meegenomen.
Op 12 tot 15 m diepte is de uitbreiding van de pluim geringer (zie fig. 15 en 17).Op 12 tot 15 m diepte is de uitbreiding van de pluim geringer (zie fig. 15 en 17).Op 12 tot 15 m diepte is de uitbreiding van de pluim geringer (zie fig. 15 en 17).Op 12 tot 15 m diepte is de uitbreiding van de pluim geringer (zie fig. 15 en 17).

Fig. 17.Fig. 17.Fig. 17.Fig. 17. GlobalGlobalGlobalGlobale bodemopbouw bij de Neproma-locatie en weergave van de verspreiding van VOCl ine bodemopbouw bij de Neproma-locatie en weergave van de verspreiding van VOCl ine bodemopbouw bij de Neproma-locatie en weergave van de verspreiding van VOCl ine bodemopbouw bij de Neproma-locatie en weergave van de verspreiding van VOCl in
zuidelijkezuidelijkezuidelijkezuidelijke    richting.richting.richting.richting.    DeDeDeDe    kernkernkernkern    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    isisisis    inininin    zwartzwartzwartzwart    weergegeven.weergegeven.weergegeven.weergegeven.    HetHetHetHet    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    inininin    dededede
bovenstebovenstebovenstebovenste    zandlaagzandlaagzandlaagzandlaag    bijbijbijbij    dededede    kernkernkernkern    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    stroomtstroomtstroomtstroomt    inininin    westelijkewestelijkewestelijkewestelijke    richtingrichtingrichtingrichting    afafafaf    (40(40(40(40    m/jaar).m/jaar).m/jaar).m/jaar).
Het dieper gelegen grondwater stroomt in zuidelijke richting (125 m/jaar).Het dieper gelegen grondwater stroomt in zuidelijke richting (125 m/jaar).Het dieper gelegen grondwater stroomt in zuidelijke richting (125 m/jaar).Het dieper gelegen grondwater stroomt in zuidelijke richting (125 m/jaar).
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InInInIn    dededede    kernkernkernkern    vanvanvanvan    dededede    vvvverontreiniging zijn naast zeer hoge VOCl-concentraties ook aanzienlijke BTEX-erontreiniging zijn naast zeer hoge VOCl-concentraties ook aanzienlijke BTEX-erontreiniging zijn naast zeer hoge VOCl-concentraties ook aanzienlijke BTEX-erontreiniging zijn naast zeer hoge VOCl-concentraties ook aanzienlijke BTEX-
concentraticoncentraticoncentraticoncentratieeeessss    aangetroffen.aangetroffen.aangetroffen.aangetroffen.    InInInIn    dededede    contourkaartcontourkaartcontourkaartcontourkaart    (zie(zie(zie(zie    fig.fig.fig.fig.    16)16)16)16)    zijnzijnzijnzijn    dededede    gegevensgegevensgegevensgegevens    voorvoorvoorvoor    BTEXBTEXBTEXBTEX    enenenen    mineralemineralemineraleminerale    olieolieolieolie
gecombineerd.gecombineerd.gecombineerd.gecombineerd.

DeDeDeDe    redoxpotentiaalredoxpotentiaalredoxpotentiaalredoxpotentiaal    vanvanvanvan    hethethethet    dieperedieperedieperediepere    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    isisisis    duidelijkduidelijkduidelijkduidelijk    lagerlagerlagerlager    dandandandan    0000    mVmVmVmV    binnenbinnenbinnenbinnen    dededede    ccccontour van deontour van deontour van deontour van de
mineralemineralemineraleminerale    olie-olie-olie-olie-    enenenen    BTEX-verontreinigingen (aangegeven met de zwarte cirkel in fig. 15). Buiten deBTEX-verontreinigingen (aangegeven met de zwarte cirkel in fig. 15). Buiten deBTEX-verontreinigingen (aangegeven met de zwarte cirkel in fig. 15). Buiten deBTEX-verontreinigingen (aangegeven met de zwarte cirkel in fig. 15). Buiten de    mineralemineralemineraleminerale
olievlekolievlekolievlekolievlek    isisisis    dededede    redoxpotentiaalredoxpotentiaalredoxpotentiaalredoxpotentiaal    inininin    hethethethet    dieperedieperedieperediepere    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    rondrondrondrond    0000    mVmVmVmV    ofofofof    hoger,hoger,hoger,hoger,    ookookookook    inininin    hethethethet    gebiedgebiedgebiedgebied    waarwaarwaarwaar    alleenalleenalleenalleen
VOClVOClVOClVOCl    wordtwordtwordtwordt    aangetroffenaangetroffenaangetroffenaangetroffen    (zie(zie(zie(zie    dededede    openopenopenopen    cirkelscirkelscirkelscirkels    inininin    fig.fig.fig.fig.    15).15).15).15).    ErErErEr is geen systematisch onderzoek naar de is geen systematisch onderzoek naar de is geen systematisch onderzoek naar de is geen systematisch onderzoek naar de
geochemie en de redoxtoestand van het grondwater verricht.geochemie en de redoxtoestand van het grondwater verricht.geochemie en de redoxtoestand van het grondwater verricht.geochemie en de redoxtoestand van het grondwater verricht.

Risico'sRisico'sRisico'sRisico's
BerekeningenBerekeningenBerekeningenBerekeningen    metmetmetmet    C-SoilC-SoilC-SoilC-Soil    latenlatenlatenlaten    zienzienzienzien    datdatdatdat    erererer    sprakesprakesprakesprake    isisisis    vanvanvanvan    eeneeneeneen    actueelactueelactueelactueel    risicorisicorisicorisico    inininin    dededede    kernkernkernkern    vanvanvanvan    dededede    verontreiniging.verontreiniging.verontreiniging.verontreiniging.
HetHetHetHet    verdampenverdampenverdampenverdampen    vanvanvanvan    chloorkoolwaterstoffenchloorkoolwaterstoffenchloorkoolwaterstoffenchloorkoolwaterstoffen    wordtwordtwordtwordt    echterechterechterechter    verhinderdverhinderdverhinderdverhinderd    doordoordoordoor    dededede    aanwezigheidaanwezigheidaanwezigheidaanwezigheid    vanvanvanvan    eeneeneeneen    dichtedichtedichtedichte
vloer.vloer.vloer.vloer.    DeDeDeDe    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    heeftheeftheeftheeft    zichzichzichzich    inininin    zuidwestelijkezuidwestelijkezuidwestelijkezuidwestelijke    richtingrichtingrichtingrichting    verspreidverspreidverspreidverspreid    (zie(zie(zie(zie    fig.fig.fig.fig.    15).15).15).15).    OpOpOpOp    grondgrondgrondgrond    hiervanhiervanhiervanhiervan    moetmoetmoetmoet
inininin    eersteeersteeersteeerste    linielinielinielinie    wordenwordenwordenworden    uitgegaanuitgegaanuitgegaanuitgegaan    vanvanvanvan    hethethethet    bestaanbestaanbestaanbestaan    vanvanvanvan    eeneeneeneen    verspreidingsverspreidingsverspreidingsverspreidingsrisico, tenzij het transportrisico, tenzij het transportrisico, tenzij het transportrisico, tenzij het transport
stroomafwaartsstroomafwaartsstroomafwaartsstroomafwaarts    wordtwordtwordtwordt    gecompenseerdgecompenseerdgecompenseerdgecompenseerd    doordoordoordoor    afbraak.afbraak.afbraak.afbraak.    HetHetHetHet    feitfeitfeitfeit    datdatdatdat    dededede    contourcontourcontourcontour    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    wordtwordtwordtwordt
bepaald door het afbraakproduct VC, wijst erop dat afbraak plaatsheeft.bepaald door het afbraakproduct VC, wijst erop dat afbraak plaatsheeft.bepaald door het afbraakproduct VC, wijst erop dat afbraak plaatsheeft.bepaald door het afbraakproduct VC, wijst erop dat afbraak plaatsheeft.

ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies
AangezienAangezienAangezienAangezien    reductievereductievereductievereductieve    dehalogeneringdehalogeneringdehalogeneringdehalogenering    vanvanvanvan PER en TRI het snelst verloopt bij een lage redoxpotentiaal in PER en TRI het snelst verloopt bij een lage redoxpotentiaal in PER en TRI het snelst verloopt bij een lage redoxpotentiaal in PER en TRI het snelst verloopt bij een lage redoxpotentiaal in
aanwezigheidaanwezigheidaanwezigheidaanwezigheid    vanvanvanvan    organischeorganischeorganischeorganische    verbindingen,verbindingen,verbindingen,verbindingen,    zijnzijnzijnzijn    erererer    goedegoedegoedegoede    conditiesconditiesconditiescondities    voorvoorvoorvoor    dededede    afbraakafbraakafbraakafbraak    vanvanvanvan    VOCLVOCLVOCLVOCL    inininin    hethethethet    gebiedgebiedgebiedgebied
waarwaarwaarwaar    dededede    mineralemineralemineraleminerale    olie-olie-olie-olie-    enenenen    BTEX-verontreinigingenBTEX-verontreinigingenBTEX-verontreinigingenBTEX-verontreinigingen    overlappenoverlappenoverlappenoverlappen    (zie(zie(zie(zie    fig.fig.fig.fig.    15151515    enenenen    16).16).16).16).    HetHetHetHet    dominerendominerendominerendomineren    vanvanvanvan    VCVCVCVC    opopopop
groteregroteregroteregrotere    afstandafstandafstandafstand    vanvanvanvan    dededede    bronbronbronbron    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    wijstwijstwijstwijst    eroperoperoperop    datdatdatdat    inderdaadinderdaadinderdaadinderdaad    intrinsiekeintrinsiekeintrinsiekeintrinsieke    degradatiedegradatiedegradatiedegradatie    vanvanvanvan    PERPERPERPER
plaatsheeft.plaatsheeft.plaatsheeft.plaatsheeft.

InInInIn    hethethethet    lichtlichtlichtlicht    vanvanvanvan    dededede    bovengrondsebovengrondsebovengrondsebovengrondse    risico'srisico'srisico'srisico's    rondrondrondrond    hethethethet    bedrijfsgebouwbedrijfsgebouwbedrijfsgebouwbedrijfsgebouw    lijktlijktlijktlijkt    hehehehet noodzakelijk ten minste hett noodzakelijk ten minste hett noodzakelijk ten minste hett noodzakelijk ten minste het
bovenstebovenstebovenstebovenste    deeldeeldeeldeel    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    (tot(tot(tot(tot    minimaalminimaalminimaalminimaal    2222    m-mv)m-mv)m-mv)m-mv)    tetetete    verwijderen.verwijderen.verwijderen.verwijderen.    OnduidelijkOnduidelijkOnduidelijkOnduidelijk    isisisis    ofofofof    hethethethet    verstandigverstandigverstandigverstandig
zouzouzouzou    zijnzijnzijnzijn    de kern van de verontreiniging volledig te verwijderen, dat wil zeggen totde kern van de verontreiniging volledig te verwijderen, dat wil zeggen totde kern van de verontreiniging volledig te verwijderen, dat wil zeggen totde kern van de verontreiniging volledig te verwijderen, dat wil zeggen tot    opopopop    grotegrotegrotegrote    diepte.diepte.diepte.diepte.    GezienGezienGezienGezien
dededede    ----    opopopop    basisbasisbasisbasis    vanvanvanvan    dededede    huidigehuidigehuidigehuidige    gegevensgegevensgegevensgegevens    ----    geringegeringegeringegeringe    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    vanvanvanvan    dededede    mineralemineralemineraleminerale    olie-olie-olie-olie-    enenenen    BTEX-verontreiniging-BTEX-verontreiniging-BTEX-verontreiniging-BTEX-verontreiniging-
en zou het kunnen zijn dat daarmee tegelijkertijd de brandstof voor de intrinsieke afbraak van deen zou het kunnen zijn dat daarmee tegelijkertijd de brandstof voor de intrinsieke afbraak van deen zou het kunnen zijn dat daarmee tegelijkertijd de brandstof voor de intrinsieke afbraak van deen zou het kunnen zijn dat daarmee tegelijkertijd de brandstof voor de intrinsieke afbraak van de
verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    opopopop    groteregroteregroteregrotere    afstandafstandafstandafstand    vanvanvanvan    dededede    bronbronbronbron    wordtwordtwordtwordt    verwijderd.verwijderd.verwijderd.verwijderd.    DaarmeeDaarmeeDaarmeeDaarmee    zoudenzoudenzoudenzouden    dededede    mogelijkhedenmogelijkhedenmogelijkhedenmogelijkheden    voorvoorvoorvoor
intrinsieke bioremediatie worden beperkt.intrinsieke bioremediatie worden beperkt.intrinsieke bioremediatie worden beperkt.intrinsieke bioremediatie worden beperkt.

IntrinsIntrinsIntrinsIntrinsiiiiekeekeekeeke    degradatiedegradatiedegradatiedegradatie    vanvanvanvan    VCVCVCVC    isisisis    mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk    onderonderonderonder    reducerendereducerendereducerendereducerende    omstandigheden,omstandigheden,omstandigheden,omstandigheden,    hoewelhoewelhoewelhoewel    overoveroverover    dededede    potentiëlepotentiëlepotentiëlepotentiële
snelheidsnelheidsnelheidsnelheid    vanvanvanvan    ditditditdit    procesprocesprocesproces    inininin    hethethethet    veldveldveldveld    nognognognog    onduidelijkheidonduidelijkheidonduidelijkheidonduidelijkheid    bestaat.bestaat.bestaat.bestaat.    OnderOnderOnderOnder    oxischeoxischeoxischeoxische    enenenen    suboxischesuboxischesuboxischesuboxische    omstandighe-omstandighe-omstandighe-omstandighe-
den (het bereik van zuurstofhoudend tot zuurstofloos met ijzerreductie) is een snelle oxidatie van VCden (het bereik van zuurstofhoudend tot zuurstofloos met ijzerreductie) is een snelle oxidatie van VCden (het bereik van zuurstofhoudend tot zuurstofloos met ijzerreductie) is een snelle oxidatie van VCden (het bereik van zuurstofhoudend tot zuurstofloos met ijzerreductie) is een snelle oxidatie van VC
mogelijk.mogelijk.mogelijk.mogelijk.    AlsAlsAlsAls    inderdaadinderdaadinderdaadinderdaad    hethethethet    gebiedgebiedgebiedgebied    buitenbuitenbuitenbuiten    dededede    mineralemineralemineraleminerale    olievlekolievlekolievlekolievlek    suboxischsuboxischsuboxischsuboxisch    blijktblijktblijktblijkt    tetetete    zijn,zijn,zijn,zijn,    magmagmagmag    wordenwordenwordenworden    verwachtverwachtverwachtverwacht
dat daarmee de VC-pluim effectief kan worden afgestopt.dat daarmee de VC-pluim effectief kan worden afgestopt.dat daarmee de VC-pluim effectief kan worden afgestopt.dat daarmee de VC-pluim effectief kan worden afgestopt.

HypotheseHypotheseHypotheseHypothese
OpOpOpOp    grondgrondgrondgrond    vanvanvanvan    dededede    huidigehuidigehuidigehuidige    gegevensgegevensgegevensgegevens    metmetmetmet    betrekkingbetrekkingbetrekkingbetrekking    tottottottot    dededede    intrinsiekeintrinsiekeintrinsiekeintrinsieke    afbraakafbraakafbraakafbraak    vanvanvanvan    dededede    VOCl-verontreinigingVOCl-verontreinigingVOCl-verontreinigingVOCl-verontreiniging    zijnzijnzijnzijn
op de locatie 2 zones te onderscheiden:op de locatie 2 zones te onderscheiden:op de locatie 2 zones te onderscheiden:op de locatie 2 zones te onderscheiden:
A.A.A.A. HetHetHetHet    "brongebied""brongebied""brongebied""brongebied"    vanafvanafvanafvanaf    dededede    bronbronbronbron    tottottottot    circacircacircacirca    200200200200    mmmm    stroomafwaarts,stroomafwaarts,stroomafwaarts,stroomafwaarts,    waarwaarwaarwaar    intrinsiekeintrinsiekeintrinsiekeintrinsieke    afbraakafbraakafbraakafbraak    plaatstheeftplaatstheeftplaatstheeftplaatstheeft    enenenen

waar VC verschijnt.waar VC verschijnt.waar VC verschijnt.waar VC verschijnt.
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B.B.B.B. De "pluim" van de verontreiniging, vanaf circa 200 tot 600 m stroomafwaarts, waar geen intrinsiekeDe "pluim" van de verontreiniging, vanaf circa 200 tot 600 m stroomafwaarts, waar geen intrinsiekeDe "pluim" van de verontreiniging, vanaf circa 200 tot 600 m stroomafwaarts, waar geen intrinsiekeDe "pluim" van de verontreiniging, vanaf circa 200 tot 600 m stroomafwaarts, waar geen intrinsieke
afbraak meer plaatsheeft.afbraak meer plaatsheeft.afbraak meer plaatsheeft.afbraak meer plaatsheeft.

Aanvullend meetplanAanvullend meetplanAanvullend meetplanAanvullend meetplan
HetHetHetHet    algemenealgemenealgemenealgemene    beeldbeeldbeeldbeeld    isisisis    datdatdatdat    dededede    omstandighedenomstandighedenomstandighedenomstandigheden    opopopop    dededede    locatielocatielocatielocatie    geschiktgeschiktgeschiktgeschikt    zijnzijnzijnzijn    voorvoorvoorvoor    hethethethet    optredenoptredenoptredenoptreden    vanvanvanvan    reductievereductievereductievereductieve
dehalogenering,dehalogenering,dehalogenering,dehalogenering,    gevolgdgevolgdgevolgdgevolgd    doordoordoordoor    eeneeneeneen    oxidatieveoxidatieveoxidatieveoxidatieve    omzettingomzettingomzettingomzetting    vanvanvanvan    VCVCVCVC    opopopop    groteregroteregroteregrotere    afstandafstandafstandafstand    vanvanvanvan    dededede    bron.bron.bron.bron.    HetHetHetHet    doeldoeldoeldoel    vanvanvanvan
hethethethet    aanvullendaanvullendaanvullendaanvullend    meetplanmeetplanmeetplanmeetplan    isisisis    daaromdaaromdaaromdaarom    metmetmetmet    namenamenamename    omomomom    dededede    hypothesehypothesehypothesehypothese    voorvoorvoorvoor    zonezonezonezone    BBBB    (geen(geen(geen(geen    verdereverdereverdereverdere    omzettingomzettingomzettingomzetting    meer)meer)meer)meer)
onderuitonderuitonderuitonderuit    tetetete    halen.halen.halen.halen.    DaaDaaDaaDaartoe moet een inschatting worden gemaakt van de mate van dehalogenering enrtoe moet een inschatting worden gemaakt van de mate van dehalogenering enrtoe moet een inschatting worden gemaakt van de mate van dehalogenering enrtoe moet een inschatting worden gemaakt van de mate van dehalogenering en
oxidatieve omzettingen op grotere afstand van de bron.oxidatieve omzettingen op grotere afstand van de bron.oxidatieve omzettingen op grotere afstand van de bron.oxidatieve omzettingen op grotere afstand van de bron.

Daarvoor is informatie nodig over:Daarvoor is informatie nodig over:Daarvoor is informatie nodig over:Daarvoor is informatie nodig over:
1.1.1.1. de hoeveelheid brandstof (minerale olie, BTEX en BZV);de hoeveelheid brandstof (minerale olie, BTEX en BZV);de hoeveelheid brandstof (minerale olie, BTEX en BZV);de hoeveelheid brandstof (minerale olie, BTEX en BZV);
2.2.2.2. de redoxtoestand van het grondwater;de redoxtoestand van het grondwater;de redoxtoestand van het grondwater;de redoxtoestand van het grondwater;
3.3.3.3. de aanwezigheid van etheen en ethaan in de pluim.de aanwezigheid van etheen en ethaan in de pluim.de aanwezigheid van etheen en ethaan in de pluim.de aanwezigheid van etheen en ethaan in de pluim.

AangezienAangezienAangezienAangezien    dededede    stromingsrichtingstromingsrichtingstromingsrichtingstromingsrichting    opopopop    dezedezedezedeze    locatielocatielocatielocatie    goedgoedgoedgoed    isisisis    gedefinieerd,gedefinieerd,gedefinieerd,gedefinieerd,    wordtwordtwordtwordt    voorgesteldvoorgesteldvoorgesteldvoorgesteld    eeneeneeneen    meetcampagnemeetcampagnemeetcampagnemeetcampagne
inininin    eeneeneeneen    stroombaanstroombaanstroombaanstroombaan    inininin    hethethethet    eersteeersteeersteeerste    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    tetetete    verrichten.verrichten.verrichten.verrichten.    HiertoeHiertoeHiertoeHiertoe    kunnenkunnenkunnenkunnen    dededede    bestaandebestaandebestaandebestaande    peilbuizenpeilbuizenpeilbuizenpeilbuizen
423,423,423,423,    321,321,321,321,    325325325325    enenenen    326326326326    wordenwordenwordenworden    gebgebgebgebruikt, mits deze nog functioneren en aan de huidige criteria voldoen.ruikt, mits deze nog functioneren en aan de huidige criteria voldoen.ruikt, mits deze nog functioneren en aan de huidige criteria voldoen.ruikt, mits deze nog functioneren en aan de huidige criteria voldoen.
DaarnaastDaarnaastDaarnaastDaarnaast    zullenzullenzullenzullen    erererer    achtachtachtacht    nieuwenieuwenieuwenieuwe    buizenbuizenbuizenbuizen    (N1(N1(N1(N1    t/mt/mt/mt/m    N8)N8)N8)N8)    inininin    dededede    stroombaanstroombaanstroombaanstroombaan    wordenwordenwordenworden    geplaatst,geplaatst,geplaatst,geplaatst,    waarvanwaarvanwaarvanwaarvan    dededede    eersteeersteeersteeerste
(N1)(N1)(N1)(N1)    stroomopwaartsstroomopwaartsstroomopwaartsstroomopwaarts    tentententen    opzichteopzichteopzichteopzichte    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    isisisis    geplaatstgeplaatstgeplaatstgeplaatst    enenenen    dededede    laatstelaatstelaatstelaatste    (N8)(N8)(N8)(N8)    naarnaarnaarnaar    verwachtingverwachtingverwachtingverwachting
stroomafwaarts van de pluim is geplaatst (zie fig. 18).stroomafwaarts van de pluim is geplaatst (zie fig. 18).stroomafwaarts van de pluim is geplaatst (zie fig. 18).stroomafwaarts van de pluim is geplaatst (zie fig. 18).

PerspectiefPerspectiefPerspectiefPerspectief
GezienGezienGezienGezien    hethethethet    bestaanbestaanbestaanbestaan    vanvanvanvan    actueleactueleactueleactuele    risico'srisico'srisico'srisico's    isisisis    eeneeneeneen    verwijderingverwijderingverwijderingverwijdering    vanvanvanvan    dededede    kernkernkernkern    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    noodzakelijke.noodzakelijke.noodzakelijke.noodzakelijke.
GezienGezienGezienGezien het bestaan van een verspreidingsrisico in het eerste watervoerende pakket, moet ervan worden het bestaan van een verspreidingsrisico in het eerste watervoerende pakket, moet ervan worden het bestaan van een verspreidingsrisico in het eerste watervoerende pakket, moet ervan worden het bestaan van een verspreidingsrisico in het eerste watervoerende pakket, moet ervan worden
uitgegaanuitgegaanuitgegaanuitgegaan    datdatdatdat    erererer    eeneeneeneen    bioschermbioschermbioschermbioscherm    zalzalzalzal    moetenmoetenmoetenmoeten    wordenwordenwordenworden    geplaatstgeplaatstgeplaatstgeplaatst    omomomom    dededede    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    tegentegentegentegen    tetetete    gaan.gaan.gaan.gaan.    AlsAlsAlsAls    inininin    ditditditdit
projectprojectprojectproject    blijktblijktblijktblijkt    datdatdatdat    inininin    dededede    pluimpluimpluimpluim    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    tochtochtochtoch    volledigevolledigevolledigevolledige    afbraakafbraakafbraakafbraak    plaatsheeft,plaatsheeft,plaatsheeft,plaatsheeft,    zouzouzouzou    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging
netnetnetnet    behulpbehulpbehulpbehulp    vanvanvanvan    eeneeneeneen    monitoringsprogrammamonitoringsprogrammamonitoringsprogrammamonitoringsprogramma    kunnenkunnenkunnenkunnen    wordenwordenwordenworden    gevolgd,gevolgd,gevolgd,gevolgd,    eventueeleventueeleventueeleventueel    gecombineegecombineegecombineegecombineerd met eenrd met eenrd met eenrd met een
bioscherm.bioscherm.bioscherm.bioscherm.    BijBijBijBij    eeneeneeneen    mogelijkemogelijkemogelijkemogelijke    sanering/beheersingsanering/beheersingsanering/beheersingsanering/beheersing    vanvanvanvan    dededede    bronbronbronbron    moetmoetmoetmoet    terdegeterdegeterdegeterdege    rekeningrekeningrekeningrekening    wordenwordenwordenworden    gehoudengehoudengehoudengehouden    metmetmetmet
dededede    mogelijk nadelige gevolgen van een dergelijke sanering voor demogelijk nadelige gevolgen van een dergelijke sanering voor demogelijk nadelige gevolgen van een dergelijke sanering voor demogelijk nadelige gevolgen van een dergelijke sanering voor de    biologischebiologischebiologischebiologische    afbraakafbraakafbraakafbraak    inininin    dededede    pluimpluimpluimpluim    vanvanvanvan    dededede
verontreiniging.verontreiniging.verontreiniging.verontreiniging.

BronvermeldingBronvermeldingBronvermeldingBronvermelding
---- Briefrapport betreffende milieukundige begeleiding rioolvernieuwing Cruquiusweg. Fugro, juni 1993.Briefrapport betreffende milieukundige begeleiding rioolvernieuwing Cruquiusweg. Fugro, juni 1993.Briefrapport betreffende milieukundige begeleiding rioolvernieuwing Cruquiusweg. Fugro, juni 1993.Briefrapport betreffende milieukundige begeleiding rioolvernieuwing Cruquiusweg. Fugro, juni 1993.
---- Verkennend bodemonderzoek Neproma. Fugro, 1992.Verkennend bodemonderzoek Neproma. Fugro, 1992.Verkennend bodemonderzoek Neproma. Fugro, 1992.Verkennend bodemonderzoek Neproma. Fugro, 1992.
---- Controleonderzoek riool tracé Neproma. Fugro, augustus 1993.Controleonderzoek riool tracé Neproma. Fugro, augustus 1993.Controleonderzoek riool tracé Neproma. Fugro, augustus 1993.Controleonderzoek riool tracé Neproma. Fugro, augustus 1993.
---- Nader onderzoek Neproma. IGN, 1994.Nader onderzoek Neproma. IGN, 1994.Nader onderzoek Neproma. IGN, 1994.Nader onderzoek Neproma. IGN, 1994.
---- Nader bodemonderzoek, fase 1.1. GMD, 1995.Nader bodemonderzoek, fase 1.1. GMD, 1995.Nader bodemonderzoek, fase 1.1. GMD, 1995.Nader bodemonderzoek, fase 1.1. GMD, 1995.
---- Nader bodemonderzoek, fase 1.2. GMD, 1995.Nader bodemonderzoek, fase 1.2. GMD, 1995.Nader bodemonderzoek, fase 1.2. GMD, 1995.Nader bodemonderzoek, fase 1.2. GMD, 1995.
---- Nader bodemonderzoek, fase 2. Grontmij, november 1996.Nader bodemonderzoek, fase 2. Grontmij, november 1996.Nader bodemonderzoek, fase 2. Grontmij, november 1996.Nader bodemonderzoek, fase 2. Grontmij, november 1996.
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5.55.55.55.5 Newasco Wasserij Van Houten te HeemstedeNewasco Wasserij Van Houten te HeemstedeNewasco Wasserij Van Houten te HeemstedeNewasco Wasserij Van Houten te Heemstede
AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen
OpOpOpOp    hethethethet    bedrijfsterreinbedrijfsterreinbedrijfsterreinbedrijfsterrein    vanvanvanvan Newasco Van Houten aan de Blekersvaartweg 47 te Heemstede is een Newasco Van Houten aan de Blekersvaartweg 47 te Heemstede is een Newasco Van Houten aan de Blekersvaartweg 47 te Heemstede is een Newasco Van Houten aan de Blekersvaartweg 47 te Heemstede is een
verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    aangetoondaangetoondaangetoondaangetoond    metmetmetmet    VOCl.VOCl.VOCl.VOCl.    DeDeDeDe    veroveroveroverontreiniging strekt zich uit over ruim 150 m langs dentreiniging strekt zich uit over ruim 150 m langs dentreiniging strekt zich uit over ruim 150 m langs dentreiniging strekt zich uit over ruim 150 m langs de
BlekersvaartwegBlekersvaartwegBlekersvaartwegBlekersvaartweg    (nr.(nr.(nr.(nr.    41414141    t/mt/mt/mt/m    49)49)49)49)    enenenen    isisisis    ontstaanontstaanontstaanontstaan    doordoordoordoor    dededede    activiteitenactiviteitenactiviteitenactiviteiten    vanvanvanvan    3333    wasserijenwasserijenwasserijenwasserijen    (op(op(op(op    nr.nr.nr.nr.    43,43,43,43,    45454545    enenenen    47/49)47/49)47/49)47/49)
enenenen    eeneeneeneen    galvano-afdelinggalvano-afdelinggalvano-afdelinggalvano-afdeling    vanvanvanvan    eeneeneeneen    grammofoonplatenfabriekgrammofoonplatenfabriekgrammofoonplatenfabriekgrammofoonplatenfabriek    (nr.(nr.(nr.(nr.    45).45).45).45).    OnderOnderOnderOnder    dededede    locatielocatielocatielocatie    BlekersvaartwegBlekersvaartwegBlekersvaartwegBlekersvaartweg    47/4947/4947/4947/49
bevindt zich één van de andere losstaande verontreiniging.bevindt zich één van de andere losstaande verontreiniging.bevindt zich één van de andere losstaande verontreiniging.bevindt zich één van de andere losstaande verontreiniging.
OokOokOokOok    bevindtbevindtbevindtbevindt    zichzichzichzich    opopopop    hethethethet    terreinterreinterreinterrein    eeneeneeneen    olievlek,olievlek,olievlek,olievlek,    terterterter    plaatseplaatseplaatseplaatse    vanvanvanvan    dededede    BlekersvaartwegBlekersvaartwegBlekersvaartwegBlekersvaartweg    45,45,45,45,    diediediedie    zichzichzichzich    overoveroverover    eeneeneeneen
oppeoppeoppeoppervlak van circa 250 mrvlak van circa 250 mrvlak van circa 250 mrvlak van circa 250 m2    inininin    horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    richtingrichtingrichtingrichting    heeftheeftheeftheeft    verspreid.verspreid.verspreid.verspreid.    InInInIn    verticaleverticaleverticaleverticale    richtingrichtingrichtingrichting    wordtwordtwordtwordt    dededede
verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    zintuiglijkzintuiglijkzintuiglijkzintuiglijk    aangetroffaangetroffaangetroffaangetroffen van circa 0,7 tot 3,2 m-mv. Analytisch is de verontreinigingen van circa 0,7 tot 3,2 m-mv. Analytisch is de verontreinigingen van circa 0,7 tot 3,2 m-mv. Analytisch is de verontreinigingen van circa 0,7 tot 3,2 m-mv. Analytisch is de verontreiniging
aangetroffen van circa 0,7 tot 1,7 m-mv.aangetroffen van circa 0,7 tot 1,7 m-mv.aangetroffen van circa 0,7 tot 1,7 m-mv.aangetroffen van circa 0,7 tot 1,7 m-mv.
Andere verontreinigingen, zoals BTEX, zijn niet waargenomen.Andere verontreinigingen, zoals BTEX, zijn niet waargenomen.Andere verontreinigingen, zoals BTEX, zijn niet waargenomen.Andere verontreinigingen, zoals BTEX, zijn niet waargenomen.

Geohydrologische en geochemische situatieGeohydrologische en geochemische situatieGeohydrologische en geochemische situatieGeohydrologische en geochemische situatie
InInInIn    1993199319931993    isisisis    doordoordoordoor    IWACOIWACOIWACOIWACO    alalalal    eeneeneeneen    lokalelokalelokalelokale    bodemopbouwbodemopbouwbodemopbouwbodemopbouw    bepaald:bepaald:bepaald:bepaald:    vanafvanafvanafvanaf    hethethethet    maaiveldmaaiveldmaaiveldmaaiveld    tottottottot    circacircacircacirca    9999    m-mvm-mvm-mvm-mv    bevindtbevindtbevindtbevindt
zichzichzichzich    fijnfijnfijnfijn    zandzandzandzand    metmetmetmet    schelpengruis.schelpengruis.schelpengruis.schelpengruis. De bodem daaronder, van 9 tot circa 18 m-mv bestaat uit fijn tot matig De bodem daaronder, van 9 tot circa 18 m-mv bestaat uit fijn tot matig De bodem daaronder, van 9 tot circa 18 m-mv bestaat uit fijn tot matig De bodem daaronder, van 9 tot circa 18 m-mv bestaat uit fijn tot matig
fijnfijnfijnfijn    zandzandzandzand    afgewisseldafgewisseldafgewisseldafgewisseld    metmetmetmet    kleilensjes.kleilensjes.kleilensjes.kleilensjes.    OnderOnderOnderOnder    dezedezedezedeze    laalaalaalaag ligt een watervoerend pakket. Vanaf 18 tot circag ligt een watervoerend pakket. Vanaf 18 tot circag ligt een watervoerend pakket. Vanaf 18 tot circag ligt een watervoerend pakket. Vanaf 18 tot circa
35 m-mv ligt er matig fijn tot matig grof zand, wat vermengd is met schelpengruis.35 m-mv ligt er matig fijn tot matig grof zand, wat vermengd is met schelpengruis.35 m-mv ligt er matig fijn tot matig grof zand, wat vermengd is met schelpengruis.35 m-mv ligt er matig fijn tot matig grof zand, wat vermengd is met schelpengruis.

In 1996 heeft ook Grondmechanica Delft de lokale bodemopbouw bepaald:In 1996 heeft ook Grondmechanica Delft de lokale bodemopbouw bepaald:In 1996 heeft ook Grondmechanica Delft de lokale bodemopbouw bepaald:In 1996 heeft ook Grondmechanica Delft de lokale bodemopbouw bepaald:
---- bovenste watervoerende pakketbovenste watervoerende pakketbovenste watervoerende pakketbovenste watervoerende pakket tot 12 m-mvtot 12 m-mvtot 12 m-mvtot 12 m-mv
---- plaatselijke kleilaagjes/-lensjesplaatselijke kleilaagjes/-lensjesplaatselijke kleilaagjes/-lensjesplaatselijke kleilaagjes/-lensjes 6 - 9 m-mv6 - 9 m-mv6 - 9 m-mv6 - 9 m-mv
---- deklaag Westlandformatiedeklaag Westlandformatiedeklaag Westlandformatiedeklaag Westlandformatie 12 - 16 m-mv12 - 16 m-mv12 - 16 m-mv12 - 16 m-mv
---- eerste watervoerende pakketeerste watervoerende pakketeerste watervoerende pakketeerste watervoerende pakket 16 - 65 m-mv16 - 65 m-mv16 - 65 m-mv16 - 65 m-mv
---- eerste scheidende laageerste scheidende laageerste scheidende laageerste scheidende laag vanaf 65 m-mvvanaf 65 m-mvvanaf 65 m-mvvanaf 65 m-mv

DeDeDeDe    slechtslechtslechtslecht    doorlaatbaredoorlaatbaredoorlaatbaredoorlaatbare    kleilaagkleilaagkleilaagkleilaag    opopopop    12121212    m-mvm-mvm-mvm-mv    vormtvormtvormtvormt    waarschijnlijkwaarschijnlijkwaarschijnlijkwaarschijnlijk    eeneeneeneen    zinklaag,zinklaag,zinklaag,zinklaag,    waarwaarwaarwaar    dededede    vluchtigevluchtigevluchtigevluchtige
gechloreerdegechloreerdegechloreerdegechloreerde    koolwaterstoffenkoolwaterstoffenkoolwaterstoffenkoolwaterstoffen    dededede    bodembodembodembodem    infiltreren.infiltreren.infiltreren.infiltreren.    OnderOnderOnderOnder    hethethethet    infiltratiepuntinfiltratiepuntinfiltratiepuntinfiltratiepunt    zalzalzalzal    dededede    luchtluchtluchtlucht    enenenen    hethethethet    waterwaterwaterwater    inininin    dededede
poriënporiënporiënporiën    inininin    dededede    onverzadigdeonverzadigdeonverzadigdeonverzadigde    zonezonezonezone    vanvanvanvan    dededede    bodembodembodembodem    wordenwordenwordenworden    verdrongenverdrongenverdrongenverdrongen    doordoordoordoor    dededede    koolwaterstoffen.koolwaterstoffen.koolwaterstoffen.koolwaterstoffen.    HetHetHetHet
infiltratieprocesinfiltratieprocesinfiltratieprocesinfiltratieproces    wordtwordtwordtwordt    voorgezetvoorgezetvoorgezetvoorgezet    totdattotdattotdattotdat    fijnerefijnerefijnerefijnere    bodemlagenbodemlagenbodemlagenbodemlagen    verdereverdereverdereverdere    infiltratieinfiltratieinfiltratieinfiltratie    verhinderen.verhinderen.verhinderen.verhinderen.    BovenBovenBovenBoven    dezedezedezedeze    lagenlagenlagenlagen
kan horizontale dichtheidsstroming plaatshebben.kan horizontale dichtheidsstroming plaatshebben.kan horizontale dichtheidsstroming plaatshebben.kan horizontale dichtheidsstroming plaatshebben.
DoorDoorDoorDoor    IWACOIWACOIWACOIWACO    isisisis    hethethethet    grondwaterstromingspatroongrondwaterstromingspatroongrondwaterstromingspatroongrondwaterstromingspatroon    inininin    hethethethet    bovenstebovenstebovenstebovenste    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    vastgesteld.vastgesteld.vastgesteld.vastgesteld.    ErErErEr    isisisis
geconcludeerdgeconcludeerdgeconcludeerdgeconcludeerd    datdatdatdat    hethethethet    regionaleregionaleregionaleregionale    beeldbeeldbeeldbeeld    opopopop    dededede    onderzoekslocatieonderzoekslocatieonderzoekslocatieonderzoekslocatie    wordtwordtwordtwordt    beïnvloedbeïnvloedbeïnvloedbeïnvloed    doordoordoordoor    dededede    BlekersvaartBlekersvaartBlekersvaartBlekersvaart    enenenen    hethethethet
openopenopenopen    waterwaterwaterwater    tentententen    noordennoordennoordennoorden    daarvan.daarvan.daarvan.daarvan.    UitUitUitUit het stijghoogteverloop is een zuidoostelijke stroming naar de het stijghoogteverloop is een zuidoostelijke stroming naar de het stijghoogteverloop is een zuidoostelijke stroming naar de het stijghoogteverloop is een zuidoostelijke stroming naar de
BlekersvaartBlekersvaartBlekersvaartBlekersvaart    toetoetoetoe    vastgesteld.vastgesteld.vastgesteld.vastgesteld.    DeDeDeDe    poriewatporiewatporiewatporiewatersnelheid is berekend op 16 m/jaar. Uit de resultaten vanersnelheid is berekend op 16 m/jaar. Uit de resultaten vanersnelheid is berekend op 16 m/jaar. Uit de resultaten vanersnelheid is berekend op 16 m/jaar. Uit de resultaten van
stijghoogtemetingen,stijghoogtemetingen,stijghoogtemetingen,stijghoogtemetingen,    uitgevoerduitgevoerduitgevoerduitgevoerd    inininin    oktoberoktoberoktoberoktober    1992,1992,1992,1992,    novembernovembernovembernovember    1992199219921992    enenenen    septemberseptemberseptemberseptember    1996,1996,1996,1996,    isisisis    geconcludeerdgeconcludeerdgeconcludeerdgeconcludeerd    datdatdatdat
er vrijwel geen sprake is van een infiltratiesituatie.er vrijwel geen sprake is van een infiltratiesituatie.er vrijwel geen sprake is van een infiltratiesituatie.er vrijwel geen sprake is van een infiltratiesituatie.

VerontreinigingssituatieVerontreinigingssituatieVerontreinigingssituatieVerontreinigingssituatie
DeDeDeDe    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    onderonderonderonder    dededede    locatielocatielocatielocatie    BlekersvaartwegBlekersvaartwegBlekersvaartwegBlekersvaartweg    47/4947/4947/4947/49    bestaatbestaatbestaatbestaat    uituituituit    driedriedriedrie    kernen.kernen.kernen.kernen.    DeDeDeDe    hoofdkernhoofdkernhoofdkernhoofdkern    bevindtbevindtbevindtbevindt    zichzichzichzich
onderonderonderonder    enenenen    nabijnabijnabijnabij    hethethethet    riool,riool,riool,riool,    lopendlopendlopendlopend    vanafvanafvanafvanaf    dededede    chemischchemischchemischchemisch    reinigingsafdelingreinigingsafdelingreinigingsafdelingreinigingsafdeling    (bron)(bron)(bron)(bron)    naarnaarnaarnaar    dededede    Blekersvaartweg.Blekersvaartweg.Blekersvaartweg.Blekersvaartweg.    InInInIn    hethethethet
ondiepeondiepeondiepeondiepe    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    (3(3(3(3    mmmm-mv) bevindt deze kern zich rond de peilbuizen 300 en 504. In deze kern zijn-mv) bevindt deze kern zich rond de peilbuizen 300 en 504. In deze kern zijn-mv) bevindt deze kern zich rond de peilbuizen 300 en 504. In deze kern zijn-mv) bevindt deze kern zich rond de peilbuizen 300 en 504. In deze kern zijn
volgensvolgensvolgensvolgens    hethethethet    NaderNaderNaderNader    onderzoekonderzoekonderzoekonderzoek    fasefasefasefase    1111    enenenen    2,2,2,2,    uitgevoerduitgevoerduitgevoerduitgevoerd    doordoordoordoor    IWACO,IWACO,IWACO,IWACO,    tottottottot    opopopop    eeneeneeneen diepte van 15 m-mv hoge diepte van 15 m-mv hoge diepte van 15 m-mv hoge diepte van 15 m-mv hoge
VOCl-concentratiesVOCl-concentratiesVOCl-concentratiesVOCl-concentraties    gemeten.gemeten.gemeten.gemeten.    DaarentDaarentDaarentDaarentegen zijn bij het Nader onderzoek fase 4, uitgevoerd dooregen zijn bij het Nader onderzoek fase 4, uitgevoerd dooregen zijn bij het Nader onderzoek fase 4, uitgevoerd dooregen zijn bij het Nader onderzoek fase 4, uitgevoerd door
Grondmechanica Delft, op een diepte van 15 m-mv aanzienlijk lagere concentraties gemeten (zie fig. 19).Grondmechanica Delft, op een diepte van 15 m-mv aanzienlijk lagere concentraties gemeten (zie fig. 19).Grondmechanica Delft, op een diepte van 15 m-mv aanzienlijk lagere concentraties gemeten (zie fig. 19).Grondmechanica Delft, op een diepte van 15 m-mv aanzienlijk lagere concentraties gemeten (zie fig. 19).
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Fig. 19. Globale VOCl-verontreinigingscontour.Fig. 19. Globale VOCl-verontreinigingscontour.Fig. 19. Globale VOCl-verontreinigingscontour.Fig. 19. Globale VOCl-verontreinigingscontour.
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VerderVerderVerderVerder    bevindenbevindenbevindenbevinden    zichzichzichzich    opopopop    dededede    locatielocatielocatielocatie    2222    kleinekleinekleinekleine    verontreinigingskernen,verontreinigingskernen,verontreinigingskernen,verontreinigingskernen,    rondrondrondrond    respectievelijkrespectievelijkrespectievelijkrespectievelijk    peilbuispeilbuispeilbuispeilbuis    602602602602    enenenen    604,604,604,604,
metmetmetmet    eeneeneeneen    relatiefrelatiefrelatiefrelatief    lagelagelagelage    VOCl-concentratie.VOCl-concentratie.VOCl-concentratie.VOCl-concentratie.    InInInIn    dededede    meestemeestemeestemeeste    monstersmonstersmonstersmonsters    worden,worden,worden,worden,    naastnaastnaastnaast PER en TRI, ook CIS en PER en TRI, ook CIS en PER en TRI, ook CIS en PER en TRI, ook CIS en
TRANSTRANSTRANSTRANS    aangetroffen,aangetroffen,aangetroffen,aangetroffen,    watwatwatwat    eroperoperoperop    wijstwijstwijstwijst    datdatdatdat    hethethethet    afbraakprocesafbraakprocesafbraakprocesafbraakproces    inininin gang is gezet. In tabel 4 en 5 wordt een gang is gezet. In tabel 4 en 5 wordt een gang is gezet. In tabel 4 en 5 wordt een gang is gezet. In tabel 4 en 5 wordt een
overzichtoverzichtoverzichtoverzicht    gegevengegevengegevengegeven    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingssituatieverontreinigingssituatieverontreinigingssituatieverontreinigingssituatie    metmetmetmet    betrekkingbetrekkingbetrekkingbetrekking    tottottottot    VOVOVOVOCl in het ondiepe en diepereCl in het ondiepe en diepereCl in het ondiepe en diepereCl in het ondiepe en diepere
grondwater.grondwater.grondwater.grondwater.

Tabel 4. Verontreiniging op 3 m-mv.Tabel 4. Verontreiniging op 3 m-mv.Tabel 4. Verontreiniging op 3 m-mv.Tabel 4. Verontreiniging op 3 m-mv.

peilbuispeilbuispeilbuispeilbuis

300300300300 301301301301 302302302302 400400400400 501501501501 502502502502 503503503503 504504504504 504B504B504B504B 505505505505 506506506506

concentratie (concentratie (concentratie (concentratie (:g/l)g/l)g/l)g/l)
PERPERPERPER
TRITRITRITRI
CISCISCISCIS
TRANSTRANSTRANSTRANS
VCVCVCVC

5700570057005700
5,35,35,35,3
6,06,06,06,0
<<<<
----

32323232
4,24,24,24,2
5,25,25,25,2
0,60,60,60,6
----

0,20,20,20,2
<<<<
<<<<
<<<<
----

<<<<
<<<<
0,70,70,70,7
<<<<
----

24242424
7,77,77,77,7
26262626
28282828
----

1,21,21,21,2
1,81,81,81,8
3,53,53,53,5
0,70,70,70,7
----

19191919
9,99,99,99,9
35353535
39393939
----

1700170017001700
280280280280
260260260260
4,84,84,84,8
----

110110110110
2900290029002900
100100100100
0,80,80,80,8
< 2< 2< 2< 2

<<<<
<<<<
1,81,81,81,8
0,50,50,50,5
----

25252525
4,04,04,04,0
3,13,13,13,1
<<<<
----

peilbuispeilbuispeilbuispeilbuis

507507507507 510510510510 601601601601 603603603603 603603603603 605605605605 GD8GD8GD8GD8 GD9GD9GD9GD9 GD10GD10GD10GD10 GD12GD12GD12GD12

concentratie (concentratie (concentratie (concentratie (:g/l)g/l)g/l)g/l)
PERPERPERPER
TRITRITRITRI
CISCISCISCIS
TRANSTRANSTRANSTRANS
VCVCVCVC

28282828
12121212
12121212
0,50,50,50,5
----

<<<<
<<<<
1,61,61,61,6
<<<<
----

<<<<
<<<<
0,40,40,40,4
0,30,30,30,3
----

280280280280
31313131
23232323
33333333
----

3,53,53,53,5
0,60,60,60,6
<<<<
0,30,30,30,3
----

94949494
1,61,61,61,6
<<<<
<<<<
----

<<<<
<<<<
<<<<
<<<<
<<<<

<<<<
<<<<
26262626
<<<<
<<<<

19191919
1,91,91,91,9
0,10,10,10,1
<<<<
<<<<

17171717
0,60,60,60,6
0,10,10,10,1
<<<<
<<<<

Tabel 5. Verontreiniging op 8, 15, 25 en 35 m-mv.Tabel 5. Verontreiniging op 8, 15, 25 en 35 m-mv.Tabel 5. Verontreiniging op 8, 15, 25 en 35 m-mv.Tabel 5. Verontreiniging op 8, 15, 25 en 35 m-mv.

peilbuispeilbuispeilbuispeilbuis

AAAA
8888

AAAA
15 15 15 15 

AAAA
25252525

AAAA
35353535

BBBB
8888

BBBB
15151515

BBBB
25252525

BBBB
35353535

GD38GD38GD38GD38
8 - 128 - 128 - 128 - 12

GD38GD38GD38GD38
15151515

concentratie (concentratie (concentratie (concentratie (:g/l)g/l)g/l)g/l)
PERPERPERPER
TRITRITRITRI
CISCISCISCIS
TRANSTRANSTRANSTRANS
VCVCVCVC

1100110011001100
53535353
28282828
48484848
----

620620620620
2200220022002200
720720720720
1100110011001100
----

0,90,90,90,9
0,70,70,70,7
<<<<
<<<<
----

<<<<
<<<<
<<<<
<<<<
----

3300330033003300
1500150015001500
4200420042004200
87878787
----

480480480480
1100110011001100
370370370370
64646464
----

0,20,20,20,2
<<<<
0,20,20,20,2
<<<<
----

<<<<
<<<<
<<<<
0,40,40,40,4
----

34000340003400034000
1300130013001300
140140140140
----
----

90909090
120120120120
310310310310
470470470470
13131313

TabelTabelTabelTabel    6666    geeftgeeftgeeftgeeft    naastnaastnaastnaast    dededede    VOCl-gegevensVOCl-gegevensVOCl-gegevensVOCl-gegevens    ookookookook    informatieinformatieinformatieinformatie    overoveroverover    andereandereandereandere    zakenzakenzakenzaken    diediediedie    vanvanvanvan    invloedinvloedinvloedinvloed    kunnenkunnenkunnenkunnen    zijnzijnzijnzijn    opopopop    dededede
(intrinsieke)(intrinsieke)(intrinsieke)(intrinsieke)    afbraakafbraakafbraakafbraak    vanvanvanvan    dededede    verontreinigdeverontreinigdeverontreinigdeverontreinigde    grond.grond.grond.grond.    UitUitUitUit    tabeltabeltabeltabel    6666    valtvaltvaltvalt    opopopop    tetetete    makenmakenmakenmaken    datdatdatdat    inininin    dededede    ondiepeondiepeondiepeondiepe    waterlaag,waterlaag,waterlaag,waterlaag,
bovenbovenbovenboven    dededede    zinklaagzinklaagzinklaagzinklaag    (3(3(3(3    m-mv),m-mv),m-mv),m-mv),    dededede    omzettingomzettingomzettingomzetting    tottottottot    CISCISCISCIS    enenenen    TRANSTRANSTRANSTRANS    welwelwelwel    heeftheeftheeftheeft    plaatsgehaplaatsgehaplaatsgehaplaatsgehad, maar dat er eend, maar dat er eend, maar dat er eend, maar dat er een
stagnatiestagnatiestagnatiestagnatie van de omzetting van PER is opgetreden. In de dieper gelegen waterlaag, onder de zinklaag van de omzetting van PER is opgetreden. In de dieper gelegen waterlaag, onder de zinklaag van de omzetting van PER is opgetreden. In de dieper gelegen waterlaag, onder de zinklaag van de omzetting van PER is opgetreden. In de dieper gelegen waterlaag, onder de zinklaag
(15(15(15(15    m-mv),m-mv),m-mv),m-mv),    heeftheeftheeftheeft    erererer    geengeengeengeen    ophopingophopingophopingophoping    vanvanvanvan    PERPERPERPER    plaatsgehad,plaatsgehad,plaatsgehad,plaatsgehad,    maarmaarmaarmaar    heeftheeftheeftheeft    erererer    juistjuistjuistjuist    eeneeneeneen    ophopingophopingophopingophoping    vanvanvanvan    CISCISCISCIS    enenenen
TRANSTRANSTRANSTRANS    plaats.plaats.plaats.plaats.    BekendBekendBekendBekend    isisisis    datdatdatdat    reductievreductievreductievreductieve dehalogenering het snelst verloopt bij een lage redoxpotentiaale dehalogenering het snelst verloopt bij een lage redoxpotentiaale dehalogenering het snelst verloopt bij een lage redoxpotentiaale dehalogenering het snelst verloopt bij een lage redoxpotentiaal
(-166(-166(-166(-166    mV)mV)mV)mV)    inininin    aanwezigheidaanwezigheidaanwezigheidaanwezigheid    vanvanvanvan    organischeorganischeorganischeorganische    verbindingenverbindingenverbindingenverbindingen    (olie)(olie)(olie)(olie)    diediediedie    alsalsalsals    brandstofbrandstofbrandstofbrandstof    voorvoorvoorvoor    hethethethet    procesprocesprocesproces    fungeren.fungeren.fungeren.fungeren.
AangezienAangezienAangezienAangezien    dededede    redoxsituatieredoxsituatieredoxsituatieredoxsituatie    nietnietnietniet    isisisis    gemetengemetengemetengemeten    voorvoorvoorvoor    dededede    ondiepeondiepeondiepeondiepe    waterlaagwaterlaagwaterlaagwaterlaag    isisisis    hethethethet    moeilijkmoeilijkmoeilijkmoeilijk    hieroverhieroverhieroverhierover    eeneeneeneen    uitspraakuitspraakuitspraakuitspraak
tetetete    doen.doen.doen.doen.    HetHetHetHet    lijktlijktlijktlijkt    eroperoperoperop    datdatdatdat    inininin    dededede    bovenstebovenstebovenstebovenste    waterlaagwaterlaagwaterlaagwaterlaag    eeneeneeneen    hogerehogerehogerehogere    redoxpotentiaalredoxpotentiaalredoxpotentiaalredoxpotentiaal    heerst,heerst,heerst,heerst,    geziengeziengeziengezien    dededede    ophopingophopingophopingophoping
van PER.van PER.van PER.van PER.

Tabel 6. Analyseresultaten ten behoeve van de beoordeling van het afbraakmilieu.Tabel 6. Analyseresultaten ten behoeve van de beoordeling van het afbraakmilieu.Tabel 6. Analyseresultaten ten behoeve van de beoordeling van het afbraakmilieu.Tabel 6. Analyseresultaten ten behoeve van de beoordeling van het afbraakmilieu.

peilbuispeilbuispeilbuispeilbuis

504504504504
4 m-mv4 m-mv4 m-mv4 m-mv

GD38GD38GD38GD38
15 m-mv15 m-mv15 m-mv15 m-mv
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TRITRITRITRI
PERPERPERPER
CISCISCISCIS
TRANSTRANSTRANSTRANS
VCVCVCVC
ethaanethaanethaanethaan
etheen etheen etheen etheen 
chloroformchloroformchloroformchloroform
redoxredoxredoxredox
OOOO2
pHpHpHpH
geleidbaarheidgeleidbaarheidgeleidbaarheidgeleidbaarheid
MnMnMnMn
N-KjeldahlN-KjeldahlN-KjeldahlN-Kjeldahl
ammoniumammoniumammoniumammonium
sulfidesulfidesulfidesulfide
sulfaatsulfaatsulfaatsulfaat
TOCTOCTOCTOC
ijzerijzerijzerijzer

((((:g/l)g/l)g/l)g/l)
((((:g/l)g/l)g/l)g/l)
((((:g/l)g/l)g/l)g/l)
((((:g/l)g/l)g/l)g/l)
((((:g/l)g/l)g/l)g/l)
((((:g/l)g/l)g/l)g/l)
((((:g/l)g/l)g/l)g/l)
((((:g/l)g/l)g/l)g/l)
(mV)(mV)(mV)(mV)
(%)(%)(%)(%)
----
((((:s/cm)s/cm)s/cm)s/cm)
((((:g/l)g/l)g/l)g/l)
((((:g/l)g/l)g/l)g/l)
((((:g/l)g/l)g/l)g/l)
((((:g/l)g/l)g/l)g/l)
((((:g/l)g/l)g/l)g/l)
((((:g/l)g/l)g/l)g/l)
((((:g/l)g/l)g/l)g/l)

110110110110
2900290029002900
100100100100
0,80,80,80,8
< 2< 2< 2< 2
< 1< 1< 1< 1
< 1< 1< 1< 1
1,01,01,01,0
????
????
6,76,76,76,7
1070107010701070
3333
< 1< 1< 1< 1
< 0,01< 0,01< 0,01< 0,01

110110110110
5,35,35,35,3
20202020

120120120120
90909090
310310310310
470470470470
13131313
< 1< 1< 1< 1
< 1< 1< 1< 1
----
-166-166-166-166
1,91,91,91,9
718718718718
1181118111811181
740740740740
5,65,65,65,6
4,74,74,74,7

77777777
13131313
230230230230

Er is een inschatting gemaakt van de vracht van de VOCl-verontreiniging:Er is een inschatting gemaakt van de vracht van de VOCl-verontreiniging:Er is een inschatting gemaakt van de vracht van de VOCl-verontreiniging:Er is een inschatting gemaakt van de vracht van de VOCl-verontreiniging:
UitgaandeUitgaandeUitgaandeUitgaande    vanvanvanvan    40404040    jaarjaarjaarjaar    gebruikgebruikgebruikgebruik    vanvanvanvan    PERPERPERPER    enenenen    eeneeneeneen    lozinglozinglozinglozing    vanvanvanvan    50505050    literliterliterliter    contactwatercontactwatercontactwatercontactwater    perperperper    weekweekweekweek    kankankankan    erererer    viaviaviavia    eeneeneeneen    leklekleklek
inininin    dededede    rioleringrioleringrioleringriolering    16161616    kgkgkgkg    PERPERPERPER    inininin    dededede    bodembodembodembodem    zijnzijnzijnzijn    terechtgekomen.terechtgekomen.terechtgekomen.terechtgekomen.    VoorVoorVoorVoor    zoverzoverzoverzover    bekendbekendbekendbekend    hebbenhebbenhebbenhebben    zzzzich nooitich nooitich nooitich nooit
calamiteiten voorgedaan.calamiteiten voorgedaan.calamiteiten voorgedaan.calamiteiten voorgedaan.

Risico'sRisico'sRisico'sRisico's
EenEenEenEen    uitgebreideuitgebreideuitgebreideuitgebreide    risico-analyserisico-analyserisico-analyserisico-analyse    isisisis    nognognognog    nietnietnietniet    uitgevoerd.uitgevoerd.uitgevoerd.uitgevoerd.    WaarschijnlijkWaarschijnlijkWaarschijnlijkWaarschijnlijk    isisisis    erererer    geengeengeengeen    sprakesprakesprakesprake    vanvanvanvan    actueleactueleactueleactuele    humanehumanehumanehumane
en ecologische risico's, maar wel van een actueel verspreidingsrisico.en ecologische risico's, maar wel van een actueel verspreidingsrisico.en ecologische risico's, maar wel van een actueel verspreidingsrisico.en ecologische risico's, maar wel van een actueel verspreidingsrisico.

ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies
ReductieveReductieveReductieveReductieve    dehalogeneringdehalogeneringdehalogeneringdehalogenering    heeftheeftheeftheeft    plaats.plaats.plaats.plaats.    WaarschWaarschWaarschWaarschijnlijk fungeert de aanwezige olieverontreiniging alsijnlijk fungeert de aanwezige olieverontreiniging alsijnlijk fungeert de aanwezige olieverontreiniging alsijnlijk fungeert de aanwezige olieverontreiniging als
elektronendonor.elektronendonor.elektronendonor.elektronendonor.    AfhankelijkAfhankelijkAfhankelijkAfhankelijk    vanvanvanvan    dededede    actueleactueleactueleactuele    redoxpotentiaalredoxpotentiaalredoxpotentiaalredoxpotentiaal    heeftheeftheeftheeft    erererer    eeneeneeneen    langzamelangzamelangzamelangzame    oooof snelle dechloreringf snelle dechloreringf snelle dechloreringf snelle dechlorering
plaats.plaats.plaats.plaats.
DeDeDeDe    snelheidsnelheidsnelheidsnelheid    vanvanvanvan    dededede    afbraakafbraakafbraakafbraak    enenenen    dededede    heersendeheersendeheersendeheersende    omstandighedenomstandighedenomstandighedenomstandigheden    zijnzijnzijnzijn    tottottottot    nunununu    toetoetoetoe    onvoldoendeonvoldoendeonvoldoendeonvoldoende    geweestgeweestgeweestgeweest    omomomom    tottottottot
een volledige afbraak te kunnen leiden.een volledige afbraak te kunnen leiden.een volledige afbraak te kunnen leiden.een volledige afbraak te kunnen leiden.

HypotheseHypotheseHypotheseHypothese
DeDeDeDe    bovenstebovenstebovenstebovenste    waterlaagwaterlaagwaterlaagwaterlaag    (tot(tot(tot(tot    ca.ca.ca.ca.    12121212    m-mv)m-mv)m-mv)m-mv)    heeftheeftheeftheeft    eeneeneeneen    hogehogehogehoge    redoxpotentiaal,redoxpotentiaal,redoxpotentiaal,redoxpotentiaal,    waardoorwaardoorwaardoorwaardoor    dededede    omstandighedenomstandighedenomstandighedenomstandigheden    voorvoorvoorvoor
hethethethet    optredenoptredenoptredenoptreden    vanvanvanvan    intrinsiekeintrinsiekeintrinsiekeintrinsieke    afbraakafbraakafbraakafbraak    doordoordoordoor    middelmiddelmiddelmiddel    vanvanvanvan    reductievereductievereductievereductieve    dechloreringdechloreringdechloreringdechlorering    nietnietnietniet    gunstiggunstiggunstiggunstig    zijn.zijn.zijn.zijn.    OpOpOpOp    15151515    m-mvm-mvm-mvm-mv
zijn de omstandigheden welzijn de omstandigheden welzijn de omstandigheden welzijn de omstandigheden wel    gunstiggunstiggunstiggunstig    (redoxpotentiaal(redoxpotentiaal(redoxpotentiaal(redoxpotentiaal    -166-166-166-166    mV),mV),mV),mV),    maarmaarmaarmaar    hierhierhierhier    heeft slechts afbraak plaats totheeft slechts afbraak plaats totheeft slechts afbraak plaats totheeft slechts afbraak plaats tot
CIS en TRANS, zodat op lange termijn een ophoping van deze afbraakproducten zal plaatshebben.CIS en TRANS, zodat op lange termijn een ophoping van deze afbraakproducten zal plaatshebben.CIS en TRANS, zodat op lange termijn een ophoping van deze afbraakproducten zal plaatshebben.CIS en TRANS, zodat op lange termijn een ophoping van deze afbraakproducten zal plaatshebben.
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Aanvullend meetplanAanvullend meetplanAanvullend meetplanAanvullend meetplan
Om de hypothese te testen is het volgende meetplan opgesteld:Om de hypothese te testen is het volgende meetplan opgesteld:Om de hypothese te testen is het volgende meetplan opgesteld:Om de hypothese te testen is het volgende meetplan opgesteld:
1.1.1.1. bepaling van de redoxtoestand en de afbraakproducten op 3, 8 en 15 m-mv;bepaling van de redoxtoestand en de afbraakproducten op 3, 8 en 15 m-mv;bepaling van de redoxtoestand en de afbraakproducten op 3, 8 en 15 m-mv;bepaling van de redoxtoestand en de afbraakproducten op 3, 8 en 15 m-mv;
2.2.2.2. nadere bepaling van de ligging van de olieverontreiniging;nadere bepaling van de ligging van de olieverontreiniging;nadere bepaling van de ligging van de olieverontreiniging;nadere bepaling van de ligging van de olieverontreiniging;
3.3.3.3. bepaling van de redoxtoestand buiten de VOCl-contour.bepaling van de redoxtoestand buiten de VOCl-contour.bepaling van de redoxtoestand buiten de VOCl-contour.bepaling van de redoxtoestand buiten de VOCl-contour.

Te bemonsteren peilbuizen ten behoeve van het aanvullend meetplan:Te bemonsteren peilbuizen ten behoeve van het aanvullend meetplan:Te bemonsteren peilbuizen ten behoeve van het aanvullend meetplan:Te bemonsteren peilbuizen ten behoeve van het aanvullend meetplan:
peilbuispeilbuispeilbuispeilbuis diepte (m-mv)diepte (m-mv)diepte (m-mv)diepte (m-mv) zonezonezonezone1

300300300300 3333 AAAA
301301301301 3333 CCCC
302302302302 3333 CCCC
GD8GD8GD8GD8 3333 BBBB
GD12GD12GD12GD12 3333 BBBB
BBBB 8888 BBBB
BBBB 15151515 BBBB
GD38GD38GD38GD38 8 - 128 - 128 - 128 - 12 AAAA
GD38GD38GD38GD38 15151515 AAAA

1 A:A:A:A: kern van de verontreinigingkern van de verontreinigingkern van de verontreinigingkern van de verontreiniging
B:B:B:B: buiten de verontreinigingbuiten de verontreinigingbuiten de verontreinigingbuiten de verontreiniging
C:C:C:C: indicatie voor olieverontreinigingindicatie voor olieverontreinigingindicatie voor olieverontreinigingindicatie voor olieverontreiniging

PerspectiefPerspectiefPerspectiefPerspectief
WanneerWanneerWanneerWanneer    uituituituit    hethethethet    projectprojectprojectproject    blijktblijktblijktblijkt    datdatdatdat    erererer    gééngééngééngéén    volledigevolledigevolledigevolledige    afbraakafbraakafbraakafbraak    plaatsheeft,plaatsheeft,plaatsheeft,plaatsheeft,    maarmaarmaarmaar    dededede    afbraakafbraakafbraakafbraak    nietnietnietniet    verderverderverderverder    looptlooptlooptloopt    dandandandan
CISCISCISCIS    en/ofen/ofen/ofen/of    VC,VC,VC,VC,    zalzalzalzal    dededede    biologischbiologischbiologischbiologisch    afbraakafbraakafbraakafbraak    moetenmoetenmoetenmoeten    wordenwordenwordenworden    gestimuleerd,gestimuleerd,gestimuleerd,gestimuleerd,    ofofofof    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    metmetmetmet    eeneeneeneen    andereandereandereandere
saneringsvariant moeten worden aangepakt.saneringsvariant moeten worden aangepakt.saneringsvariant moeten worden aangepakt.saneringsvariant moeten worden aangepakt.
WanneerWanneerWanneerWanneer    erererer    welwelwelwel    volledigevolledigevolledigevolledige    afbraakafbraakafbraakafbraak    plaatsheefplaatsheefplaatsheefplaatsheeft tot onschadelijke eindproducten, zou de diepere verontreinigingt tot onschadelijke eindproducten, zou de diepere verontreinigingt tot onschadelijke eindproducten, zou de diepere verontreinigingt tot onschadelijke eindproducten, zou de diepere verontreiniging
metmetmetmet    behulpbehulpbehulpbehulp    vanvanvanvan    eeneeneeneen    monitoringsprogrammamonitoringsprogrammamonitoringsprogrammamonitoringsprogramma    kunnenkunnenkunnenkunnen    wordenwordenwordenworden    gevolgd,gevolgd,gevolgd,gevolgd,    gecombineerdgecombineerdgecombineerdgecombineerd    metmetmetmet    eeneeneeneen    kleinschaligekleinschaligekleinschaligekleinschalige
grondwateronttrekkinggrondwateronttrekkinggrondwateronttrekkinggrondwateronttrekking    vanvanvanvan    dededede    ondiepeondiepeondiepeondiepe    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    (tot(tot(tot(tot    3333    m-mvm-mvm-mvm-mv    ofofofof    tottottottot    12121212    m-mv).m-mv).m-mv).m-mv).    DoorDoorDoorDoor    dededede    kleinschaligekleinschaligekleinschaligekleinschalige
grondwateronttrekkinggrondwateronttrekkinggrondwateronttrekkinggrondwateronttrekking    wordtwordtwordtwordt    dededede    verspreverspreverspreverspreiding van de verontreiniging beheerst, wordt de kern van deiding van de verontreiniging beheerst, wordt de kern van deiding van de verontreiniging beheerst, wordt de kern van deiding van de verontreiniging beheerst, wordt de kern van de
verontreiniging gesaneerd en de biologische afbraak mogelijk gestimuleerd.verontreiniging gesaneerd en de biologische afbraak mogelijk gestimuleerd.verontreiniging gesaneerd en de biologische afbraak mogelijk gestimuleerd.verontreiniging gesaneerd en de biologische afbraak mogelijk gestimuleerd.
OmdatOmdatOmdatOmdat    terterterter    plekkeplekkeplekkeplekke    vanvanvanvan    dededede    locatielocatielocatielocatie    dededede    grondwaterstrominggrondwaterstrominggrondwaterstrominggrondwaterstroming    inininin    hethethethet    freatischfreatischfreatischfreatisch    pakketpakketpakketpakket    geringgeringgeringgering    is,is,is,is,    isisisis    hethethethet    aanbrengenaanbrengenaanbrengenaanbrengen
van een bioscherm niet reëel.van een bioscherm niet reëel.van een bioscherm niet reëel.van een bioscherm niet reëel.

BronvermeldingBronvermeldingBronvermeldingBronvermelding
---- Nader onderzoek fase 1. IWACO, 1992.Nader onderzoek fase 1. IWACO, 1992.Nader onderzoek fase 1. IWACO, 1992.Nader onderzoek fase 1. IWACO, 1992.
---- Nader onderzoek fase 2. IWACO, 1993.Nader onderzoek fase 2. IWACO, 1993.Nader onderzoek fase 2. IWACO, 1993.Nader onderzoek fase 2. IWACO, 1993.
---- Nader onderzoek fase 4. Grondmechanica Delft, 1996.Nader onderzoek fase 4. Grondmechanica Delft, 1996.Nader onderzoek fase 4. Grondmechanica Delft, 1996.Nader onderzoek fase 4. Grondmechanica Delft, 1996.

5.65.65.65.6 HOVO-De Maas te RotterdamHOVO-De Maas te RotterdamHOVO-De Maas te RotterdamHOVO-De Maas te Rotterdam
AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen
OpOpOpOp    dededede    locatielocatielocatielocatie    PelmolenstraatPelmolenstraatPelmolenstraatPelmolenstraat    21212121    tetetete    RotterdamRotterdamRotterdamRotterdam    waswaswaswas    tottottottot    1960196019601960    dededede    MelkinrichtingMelkinrichtingMelkinrichtingMelkinrichting    SterovitaSterovitaSterovitaSterovita    gevestigd.gevestigd.gevestigd.gevestigd.    VanafVanafVanafVanaf
1960196019601960    tottottottot    1974197419741974    laglaglaglag    dededede    locatielocatielocatielocatie    braak.braak.braak.braak.    VanafVanafVanafVanaf    1976197619761976    isisisis    hethethethet    textielreinigingsbedrijftextielreinigingsbedrijftextielreinigingsbedrijftextielreinigingsbedrijf    DeDeDeDe    MaasMaasMaasMaas    B.V.B.V.B.V.B.V.    opopopop    dezedezedezedeze    locatielocatielocatielocatie
gevestigd.gevestigd.gevestigd.gevestigd.    InInInIn    1982198219821982    isisisis    hethethethet    bedrijfbedrijfbedrijfbedrijf    overgenomenovergenomenovergenomenovergenomen    doordoordoordoor    HOVOHOVOHOVOHOVO    enenenen    isisisis    dededede    naamnaamnaamnaam    vanvanvanvan    hethethethet    bedrijfbedrijfbedrijfbedrijf    veranderdveranderdveranderdveranderd    inininin    HOVO-HOVO-HOVO-HOVO-
DeDeDeDe    MaasMaasMaasMaas    B.V.B.V.B.V.B.V.    DeDeDeDe    liggingliggingliggingligging    enenenen    inrichtinginrichtinginrichtinginrichting    vanvanvanvan    dededede    locatielocatielocatielocatie    isisisis    weergegevenweergegevenweergegevenweergegeven    inininin    figufigufigufiguur 20. De locatie heeft eenur 20. De locatie heeft eenur 20. De locatie heeft eenur 20. De locatie heeft een
oppervlakte van circa 1.280 moppervlakte van circa 1.280 moppervlakte van circa 1.280 moppervlakte van circa 1.280 m2....
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TenTenTenTen    noordwestennoordwestennoordwestennoordwesten    vanvanvanvan    hethethethet    bedrijfsgebouwbedrijfsgebouwbedrijfsgebouwbedrijfsgebouw    zijnzijnzijnzijn    erererer    opopopop    12121212    augustusaugustusaugustusaugustus    1975197519751975    driedriedriedrie    ondergrondseondergrondseondergrondseondergrondse    tankstankstankstanks    geplaatst.geplaatst.geplaatst.geplaatst.
De tanks hebben de volgende omvang en inhoud:De tanks hebben de volgende omvang en inhoud:De tanks hebben de volgende omvang en inhoud:De tanks hebben de volgende omvang en inhoud:
---- tank A à 4.000 liter gasolie;tank A à 4.000 liter gasolie;tank A à 4.000 liter gasolie;tank A à 4.000 liter gasolie;
---- tank B à 4.000 liter sludge (residu);tank B à 4.000 liter sludge (residu);tank B à 4.000 liter sludge (residu);tank B à 4.000 liter sludge (residu);
---- tank C à 4.000 liter PER.tank C à 4.000 liter PER.tank C à 4.000 liter PER.tank C à 4.000 liter PER.

OpOpOpOp    12121212    augustusaugustusaugustusaugustus    1981198119811981    isisisis    doordoordoordoor    dededede    DCMRDCMRDCMRDCMR    MilieudienstMilieudienstMilieudienstMilieudienst    RijnmondRijnmondRijnmondRijnmond    opopopop    dededede    locatielocatielocatielocatie    eeneeneeneen    controlecontrolecontrolecontrole    uitgevoerd.uitgevoerd.uitgevoerd.uitgevoerd.    TijdensTijdensTijdensTijdens
deze controle is het volgende geconstateerd:deze controle is het volgende geconstateerd:deze controle is het volgende geconstateerd:deze controle is het volgende geconstateerd:
---- op de locatie is veel sludge gemorst;op de locatie is veel sludge gemorst;op de locatie is veel sludge gemorst;op de locatie is veel sludge gemorst;
---- op het terrein heeft sludge opgeslagen gelegen.op het terrein heeft sludge opgeslagen gelegen.op het terrein heeft sludge opgeslagen gelegen.op het terrein heeft sludge opgeslagen gelegen.

DeDeDeDe    sludgesludgesludgesludge    isisisis    eeneeneeneen    destillatieresidu,destillatieresidu,destillatieresidu,destillatieresidu,    datdatdatdat    onderonderonderonder    andereandereandereandere    bestaatbestaatbestaatbestaat    uituituituit    restproductenrestproductenrestproductenrestproducten    PERPERPERPER    enenenen    uituituituit    kledingkledingkledingkleding    opgelosteopgelosteopgelosteopgeloste
stoffen.stoffen.stoffen.stoffen.    MorsingMorsingMorsingMorsing    vanvanvanvan    sludgesludgesludgesludge    heeftheeftheeftheeft    plaatsgehadplaatsgehadplaatsgehadplaatsgehad    bijbijbijbij    hethethethet    vulpuntvulpuntvulpuntvulpunt    opopopop    5555    àààà    10101010    mmmm    tentententen    zuidenzuidenzuidenzuiden    vanvanvanvan    dededede    ondergrondseondergrondseondergrondseondergrondse
tanks.tanks.tanks.tanks.    VoorheenVoorheenVoorheenVoorheen    isisisis    hethethethet    kokendkokendkokendkokend    hetehetehetehete    destillatieresidudestillatieresidudestillatieresidudestillatieresidu    (circa(circa(circa(circa    105105105105    °C)°C)°C)°C)    metmetmetmet    eeneeneeneen    kruiwagenkruiwagenkruiwagenkruiwagen    afgevoerdafgevoerdafgevoerdafgevoerd    enenenen    gestortgestortgestortgestort
inininin    eeneeneeneen    trechterbaktrechterbaktrechterbaktrechterbak    (afmeting(afmeting(afmeting(afmeting    1111    ××××    1111    m).m).m).m). Via de trechterbak en een ondergrondse leiding kwam het residu Via de trechterbak en een ondergrondse leiding kwam het residu Via de trechterbak en een ondergrondse leiding kwam het residu Via de trechterbak en een ondergrondse leiding kwam het residu
vervolgensvervolgensvervolgensvervolgens    terechtterechtterechtterecht    inininin    dededede    ondergrondseondergrondseondergrondseondergrondse    tanktanktanktank    B.B.B.B.    OpOpOpOp    basisbasisbasisbasis    vanvanvanvan    dededede    beschikbarebeschikbarebeschikbarebeschikbare    historischehistorischehistorischehistorische    gegevensgegevensgegevensgegevens    wordtwordtwordtwordt    hethethethet
voormalivoormalivoormalivoormalige vulpunt van tank B voor de opslag van sludge als hoofdoorzaak gezien van de ontstanege vulpunt van tank B voor de opslag van sludge als hoofdoorzaak gezien van de ontstanege vulpunt van tank B voor de opslag van sludge als hoofdoorzaak gezien van de ontstanege vulpunt van tank B voor de opslag van sludge als hoofdoorzaak gezien van de ontstane
bodemverontreiniging (morsing).bodemverontreiniging (morsing).bodemverontreiniging (morsing).bodemverontreiniging (morsing).

MomenteelMomenteelMomenteelMomenteel    isisisis    geengeengeengeen    vanvanvanvan    dededede    ondergrondseondergrondseondergrondseondergrondse    tankstankstankstanks    meermeermeermeer    inininin    gebruik.gebruik.gebruik.gebruik.    SindsSindsSindsSinds    1982198219821982    wordtwordtwordtwordt het destillatieresidu het destillatieresidu het destillatieresidu het destillatieresidu
opgevangenopgevangenopgevangenopgevangen    inininin    vatenvatenvatenvaten    enenenen    afgevoerdafgevoerdafgevoerdafgevoerd    naarnaarnaarnaar    eeneeneeneen    erkenderkenderkenderkend    verwerkingsbedrijf.verwerkingsbedrijf.verwerkingsbedrijf.verwerkingsbedrijf.    DeDeDeDe    tankstankstankstanks    AAAA    enenenen    BBBB    zijnzijnzijnzijn    opopopop    9999    julijulijulijuli    1987198719871987
buitenbuitenbuitenbuiten    gebruikgebruikgebruikgebruik    gesteldgesteldgesteldgesteld    enenenen    nananana    hethethethet    afpompen van hetafpompen van hetafpompen van hetafpompen van het    productproductproductproduct    volgestortvolgestortvolgestortvolgestort    metmetmetmet    zand.zand.zand.zand.    TankTankTankTank    CCCC    isisisis    buitenbuitenbuitenbuiten    gebruikgebruikgebruikgebruik
gesteldgesteldgesteldgesteld    nadatnadatnadatnadat    inininin    1990199019901990    eeneeneeneen    bovengrondsebovengrondsebovengrondsebovengrondse    tanktanktanktank    isisisis    geplaatstgeplaatstgeplaatstgeplaatst    inininin    hethethethet    ketelhuisketelhuisketelhuisketelhuis    aanaanaanaan    dededede    achterzijdeachterzijdeachterzijdeachterzijde    vanvanvanvan    dededede    locatie.locatie.locatie.locatie.
Onduidelijk is of tank C na het afpompen van het product ook is volgestort met zand.Onduidelijk is of tank C na het afpompen van het product ook is volgestort met zand.Onduidelijk is of tank C na het afpompen van het product ook is volgestort met zand.Onduidelijk is of tank C na het afpompen van het product ook is volgestort met zand.

EenEenEenEen    deeldeeldeeldeel    vanvanvanvan    hethethethet    water,water,water,water,    datdatdatdat    vrijkomtvrijkomtvrijkomtvrijkomt    bijbijbijbij    dededede    bedrijfsactiviteiten,bedrijfsactiviteiten,bedrijfsactiviteiten,bedrijfsactiviteiten,    wordtwordtwordtwordt    geloosdgeloosdgeloosdgeloosd    opopopop    hethethethet    gemeentelijkgemeentelijkgemeentelijkgemeentelijk    rioolstelselrioolstelselrioolstelselrioolstelsel
inininin    dededede    Pelmolenstraat.Pelmolenstraat.Pelmolenstraat.Pelmolenstraat.    DeDeDeDe    afvoerleidingafvoerleidingafvoerleidingafvoerleiding    naarnaarnaarnaar het gemeentelijk rioolstelsel ligt langs de westelijke gevel van het gemeentelijk rioolstelsel ligt langs de westelijke gevel van het gemeentelijk rioolstelsel ligt langs de westelijke gevel van het gemeentelijk rioolstelsel ligt langs de westelijke gevel van
hethethethet    bedrijfsgebouwbedrijfsgebouwbedrijfsgebouwbedrijfsgebouw    (zie(zie(zie(zie    fig.fig.fig.fig.    20).20).20).20).    InInInIn    1993199319931993    zouzouzouzou    eeneeneeneen    lekkagelekkagelekkagelekkage    vanvanvanvan    dededede    rioleringrioleringrioleringriolering    zijnzijnzijnzijn    opgetredenopgetredenopgetredenopgetreden    waardoorwaardoorwaardoorwaardoor    water,water,water,water,
datdatdatdat    afkomstigafkomstigafkomstigafkomstig    waswaswaswas    vanvanvanvan    dededede    wasmachines,wasmachines,wasmachines,wasmachines,    inininin    dededede    grondgrondgrondgrond    isisisis    geïnfiltreegeïnfiltreegeïnfiltreegeïnfiltreerd. Dit heeft waarschijnlijk mede geleidrd. Dit heeft waarschijnlijk mede geleidrd. Dit heeft waarschijnlijk mede geleidrd. Dit heeft waarschijnlijk mede geleid
tot de ontstane bodemverontreiniging met VOCl.tot de ontstane bodemverontreiniging met VOCl.tot de ontstane bodemverontreiniging met VOCl.tot de ontstane bodemverontreiniging met VOCl.

Geohydrologische en geochemische situatieGeohydrologische en geochemische situatieGeohydrologische en geochemische situatieGeohydrologische en geochemische situatie
De lokale bodemopbouw is hieronder weergegeven:De lokale bodemopbouw is hieronder weergegeven:De lokale bodemopbouw is hieronder weergegeven:De lokale bodemopbouw is hieronder weergegeven:
---- matig fijn tot matig grof zandmatig fijn tot matig grof zandmatig fijn tot matig grof zandmatig fijn tot matig grof zand 0,1 - 1,0 m-mv0,1 - 1,0 m-mv0,1 - 1,0 m-mv0,1 - 1,0 m-mv
---- zandige kleizandige kleizandige kleizandige klei 1,0 - 1,5 à 2,0 m-mv1,0 - 1,5 à 2,0 m-mv1,0 - 1,5 à 2,0 m-mv1,0 - 1,5 à 2,0 m-mv
---- matig fijn tot matig grof zandmatig fijn tot matig grof zandmatig fijn tot matig grof zandmatig fijn tot matig grof zand 1,5 à 2,0 - 3,5 m-mv1,5 à 2,0 - 3,5 m-mv1,5 à 2,0 - 3,5 m-mv1,5 à 2,0 - 3,5 m-mv
---- grof zand of kleiig zandgrof zand of kleiig zandgrof zand of kleiig zandgrof zand of kleiig zand 3,5 - 4,5 à 5,5 ,-mv3,5 - 4,5 à 5,5 ,-mv3,5 - 4,5 à 5,5 ,-mv3,5 - 4,5 à 5,5 ,-mv
---- (zwak humeuze) klei(zwak humeuze) klei(zwak humeuze) klei(zwak humeuze) klei 4,5 à 5,5 - 8,5 m-mv4,5 à 5,5 - 8,5 m-mv4,5 à 5,5 - 8,5 m-mv4,5 à 5,5 - 8,5 m-mv
---- kleiig veenkleiig veenkleiig veenkleiig veen 8,5 - 10,0 m-mv8,5 - 10,0 m-mv8,5 - 10,0 m-mv8,5 - 10,0 m-mv
---- (zwak humeuze) klei(zwak humeuze) klei(zwak humeuze) klei(zwak humeuze) klei 10,0 - 19,0 à 19,5 m-mv10,0 - 19,0 à 19,5 m-mv10,0 - 19,0 à 19,5 m-mv10,0 - 19,0 à 19,5 m-mv
---- matig fijn tot zeer grof zand (watervoerend pakket)matig fijn tot zeer grof zand (watervoerend pakket)matig fijn tot zeer grof zand (watervoerend pakket)matig fijn tot zeer grof zand (watervoerend pakket) 19,0 à 19,5 - 25,5 m-mv19,0 à 19,5 - 25,5 m-mv19,0 à 19,5 - 25,5 m-mv19,0 à 19,5 - 25,5 m-mv
---- klei (eerste scheidende laag)klei (eerste scheidende laag)klei (eerste scheidende laag)klei (eerste scheidende laag) > 25,5 m-mv> 25,5 m-mv> 25,5 m-mv> 25,5 m-mv

HetHetHetHet    organischorganischorganischorganisch    stofgehaltestofgehaltestofgehaltestofgehalte    vanvanvanvan    dededede    bodembodembodembodem    vanafvanafvanafvanaf    maaiveldmaaiveldmaaiveldmaaiveld    tottottottot    circacircacircacirca    6,56,56,56,5    m-mvm-mvm-mvm-mv    varieertvarieertvarieertvarieert van 1,6 % (zand) tot van 1,6 % (zand) tot van 1,6 % (zand) tot van 1,6 % (zand) tot
5,4 % (klei).5,4 % (klei).5,4 % (klei).5,4 % (klei).

DeDeDeDe    k-waardek-waardek-waardek-waarde    vanvanvanvan    hethethethet    watervoerende deel van de deklaag is bepaald op 1 à 2 m/dag. De k-waarde van hetwatervoerende deel van de deklaag is bepaald op 1 à 2 m/dag. De k-waarde van hetwatervoerende deel van de deklaag is bepaald op 1 à 2 m/dag. De k-waarde van hetwatervoerende deel van de deklaag is bepaald op 1 à 2 m/dag. De k-waarde van het
watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    isisisis    bepaaldbepaaldbepaaldbepaald    opopopop    15151515    àààà    30303030    m/dag.m/dag.m/dag.m/dag.    DeDeDeDe    verticaleverticaleverticaleverticale    weerstandweerstandweerstandweerstand    inininin    hethethethet    slechtslechtslechtslecht    waterdoorlatendewaterdoorlatendewaterdoorlatendewaterdoorlatende
deel van de deklaag bedraagt circa 27 jaar.deel van de deklaag bedraagt circa 27 jaar.deel van de deklaag bedraagt circa 27 jaar.deel van de deklaag bedraagt circa 27 jaar.

De gemiddelde grondwaterstand van het freatische grondwaterDe gemiddelde grondwaterstand van het freatische grondwaterDe gemiddelde grondwaterstand van het freatische grondwaterDe gemiddelde grondwaterstand van het freatische grondwater    bedraagtbedraagtbedraagtbedraagt    circacircacircacirca    1,51,51,51,5    m-mv. De gemiddeldem-mv. De gemiddeldem-mv. De gemiddeldem-mv. De gemiddelde
stijghoogtestijghoogtestijghoogtestijghoogte    inininin    hethethethet    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    bedraagtbedraagtbedraagtbedraagt    circacircacircacirca    4,54,54,54,5    m-mv.m-mv.m-mv.m-mv.    OpOpOpOp    basisbasisbasisbasis    vanvanvanvan    dededede    metmetmetmetingen wordtingen wordtingen wordtingen wordt
geconcludeerd dat er sprake is van een infiltratiesituatie.geconcludeerd dat er sprake is van een infiltratiesituatie.geconcludeerd dat er sprake is van een infiltratiesituatie.geconcludeerd dat er sprake is van een infiltratiesituatie.

DeDeDeDe    stromingsrichtingstromingsrichtingstromingsrichtingstromingsrichting    vanvanvanvan    hethethethet    freatischfreatischfreatischfreatisch    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    isisisis    nietnietnietniet    eenduidig.eenduidig.eenduidig.eenduidig.    OpvallendOpvallendOpvallendOpvallend    isisisis    datdatdatdat    dededede    grondwaterstandgrondwaterstandgrondwaterstandgrondwaterstand
aanaanaanaan    dededede    noordzijdenoordzijdenoordzijdenoordzijde    vanvanvanvan    dededede    locatielocatielocatielocatie    circacircacircacirca    30303030    cmcmcmcm    lagerlagerlagerlager    isisisis    dandandandan    terterterter    plaatseplaatseplaatseplaatse    vanvanvanvan    dededede    locatie.locatie.locatie.locatie.    EenEenEenEen    verklaringverklaringverklaringverklaring    hiervoorhiervoorhiervoorhiervoor
zouzouzouzou    dededede    aanwezigheidaanwezigheidaanwezigheidaanwezigheid    vanvanvanvan    dededede    gedemptegedemptegedemptegedempte    KreekseKreekseKreekseKreekse    HavenHavenHavenHaven    kunnenkunnenkunnenkunnen    zijnzijnzijnzijn    diediediedie    directdirectdirectdirect    aanaanaanaan    dededede    noordzijdenoordzijdenoordzijdenoordzijde    vanvanvanvan    dededede    locatielocatielocatielocatie
grenst.grenst.grenst.grenst.
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De invloed van de Nieuwe Maas op de stijghoogte inDe invloed van de Nieuwe Maas op de stijghoogte inDe invloed van de Nieuwe Maas op de stijghoogte inDe invloed van de Nieuwe Maas op de stijghoogte in    het watervoerende pakket is dusdanig dat er sprakehet watervoerende pakket is dusdanig dat er sprakehet watervoerende pakket is dusdanig dat er sprakehet watervoerende pakket is dusdanig dat er sprake
isisisis    vanvanvanvan    eeneeneeneen    waterscheidingwaterscheidingwaterscheidingwaterscheiding    tentententen    noordennoordennoordennoorden    vanvanvanvan    dededede    locatie.locatie.locatie.locatie.    OpOpOpOp    basisbasisbasisbasis    vanvanvanvan    dededede    metingenmetingenmetingenmetingen    lijktlijktlijktlijkt    hethethethet    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    inininin    hethethethet
eerseerseerseerste watervoerende pakket op de locatie in noordelijke richting te stromen. Dit wordt naar verwachtingte watervoerende pakket op de locatie in noordelijke richting te stromen. Dit wordt naar verwachtingte watervoerende pakket op de locatie in noordelijke richting te stromen. Dit wordt naar verwachtingte watervoerende pakket op de locatie in noordelijke richting te stromen. Dit wordt naar verwachting
veroorzaaktveroorzaaktveroorzaaktveroorzaakt    doordoordoordoor    dededede    onttrekkingonttrekkingonttrekkingonttrekking    vanvanvanvan    koelwaterkoelwaterkoelwaterkoelwater    opopopop    dededede    locatie,locatie,locatie,locatie,    gelegengelegengelegengelegen    tussentussentussentussen    20202020    enenenen    28282828    m-mvm-mvm-mvm-mv    (2(2(2(2
koelwaterbronnen).koelwaterbronnen).koelwaterbronnen).koelwaterbronnen).    InInInIn    1995199519951995    isisisis    circacircacircacirca    11110.000 m0.000 m0.000 m0.000 m3 grondwater uit koelwaterbron 1, die ten noorden van het grondwater uit koelwaterbron 1, die ten noorden van het grondwater uit koelwaterbron 1, die ten noorden van het grondwater uit koelwaterbron 1, die ten noorden van het
gebouw ligt, en circa 36.000 mgebouw ligt, en circa 36.000 mgebouw ligt, en circa 36.000 mgebouw ligt, en circa 36.000 m3    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    uituituituit    koelwaterbronkoelwaterbronkoelwaterbronkoelwaterbron    2 onttrokken. De verwachting is dat in de2 onttrokken. De verwachting is dat in de2 onttrokken. De verwachting is dat in de2 onttrokken. De verwachting is dat in de
toekomsttoekomsttoekomsttoekomst    evenveelevenveelevenveelevenveel    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    zalzalzalzal    gaangaangaangaan    wordenwordenwordenworden    onttrokkenonttrokkenonttrokkenonttrokken    alsalsalsals    inininin    1995.1995.1995.1995.    InInInIn    figuurfiguurfiguurfiguur    21212121    isisisis    dededede    stijghoogteverla-stijghoogteverla-stijghoogteverla-stijghoogteverla-
ging van het watervoerende pakket ten gevolge van de huidige koelwateronttrekking weergegeven.ging van het watervoerende pakket ten gevolge van de huidige koelwateronttrekking weergegeven.ging van het watervoerende pakket ten gevolge van de huidige koelwateronttrekking weergegeven.ging van het watervoerende pakket ten gevolge van de huidige koelwateronttrekking weergegeven.

VerontreinigingssituatieVerontreinigingssituatieVerontreinigingssituatieVerontreinigingssituatie
VoorVoorVoorVoor    eeneeneeneen    overzichtoverzichtoverzichtoverzicht    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingssituatieverontreinigingssituatieverontreinigingssituatieverontreinigingssituatie    metmetmetmet    VOClVOClVOClVOCl    inininin    dededede    grondgrondgrondgrond    enenenen    hethethethet    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    wordtwordtwordtwordt    verwezenverwezenverwezenverwezen
naar de figuren 22 en 23.naar de figuren 22 en 23.naar de figuren 22 en 23.naar de figuren 22 en 23.

Grondverontreiniging VOClGrondverontreiniging VOClGrondverontreiniging VOClGrondverontreiniging VOCl
DeDeDeDe    belangrijkstebelangrijkstebelangrijkstebelangrijkste    bronbronbronbron    vanvanvanvan    dededede    VOCl-verontreinigingVOCl-verontreinigingVOCl-verontreinigingVOCl-verontreiniging    wordtwordtwordtwordt    gevormdgevormdgevormdgevormd    doordoordoordoor    dededede    aanwezigheidaanwezigheidaanwezigheidaanwezigheid    vanvanvanvan    puurpuurpuurpuur    productproductproductproduct
bijbijbijbij    hethethethet    voormaligevoormaligevoormaligevoormalige    vulpuntvulpuntvulpuntvulpunt    vanvanvanvan    dededede    sludgetank.sludgetank.sludgetank.sludgetank.    HierHierHierHier    isisisis PER in het grondwater in een zodanig hoge PER in het grondwater in een zodanig hoge PER in het grondwater in een zodanig hoge PER in het grondwater in een zodanig hoge
concentratieconcentratieconcentratieconcentratie    aangetroffenaangetroffenaangetroffenaangetroffen    (>(>(>(>    1111    g/l),g/l),g/l),g/l),    datdatdatdat    rekeningrekeningrekeningrekening    moetmoetmoetmoet    wordenwordenwordenworden    gehougehougehougehouddddenenenen    metmetmetmet    dichtheidsstroming.dichtheidsstroming.dichtheidsstroming.dichtheidsstroming.    TotTotTotTot
minimaalminimaalminimaalminimaal    8888    m-mvm-mvm-mvm-mv    isisisis    dededede    grondgrondgrondgrond    verontreinigdverontreinigdverontreinigdverontreinigd    metmetmetmet    VOClVOClVOClVOCl    inininin    gehalten bovengehalten bovengehalten bovengehalten boven    dededede    I-waarde.I-waarde.I-waarde.I-waarde.    DeDeDeDe    ondergrensondergrensondergrensondergrens    vanvanvanvan
dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    isisisis    hierhierhierhier    nietnietnietniet    exactexactexactexact    vastgesteld.vastgesteld.vastgesteld.vastgesteld.    AlsAlsAlsAls    gevolggevolggevolggevolg    vavavavan de dichtheidsstroming bestaat den de dichtheidsstroming bestaat den de dichtheidsstroming bestaat den de dichtheidsstroming bestaat de
mogelijkheid dat het afdekkend pakket over de gehele diepte is verontreinigd.mogelijkheid dat het afdekkend pakket over de gehele diepte is verontreinigd.mogelijkheid dat het afdekkend pakket over de gehele diepte is verontreinigd.mogelijkheid dat het afdekkend pakket over de gehele diepte is verontreinigd.
DaarnaastDaarnaastDaarnaastDaarnaast    zijnzijnzijnzijn    plaatselijk,plaatselijk,plaatselijk,plaatselijk,    zoalszoalszoalszoals    bijbijbijbij    dededede    rioleringrioleringrioleringriolering    terterterter    plaatseplaatseplaatseplaatse    vanvanvanvan    dededede    opritopritopritoprit    aanaanaanaan    dededede    PelmolenstrPelmolenstrPelmolenstrPelmolenstraat en bij deaat en bij deaat en bij deaat en bij de
reinigingsmachines,reinigingsmachines,reinigingsmachines,reinigingsmachines,    inininin    dededede    grondgrondgrondgrond    tottottottot    1,51,51,51,5    m-mvm-mvm-mvm-mv    VOClVOClVOClVOCl    aangetroffenaangetroffenaangetroffenaangetroffen    inininin    gehaltengehaltengehaltengehalten    bovenbovenbovenboven    dededede    I-waarde.I-waarde.I-waarde.I-waarde.    DeDeDeDe    oorzaakoorzaakoorzaakoorzaak
enenenen    omvangomvangomvangomvang    vanvanvanvan    dezedezedezedeze    verontreinigingenverontreinigingenverontreinigingenverontreinigingen    zijnzijnzijnzijn    nietnietnietniet    exactexactexactexact    bekend.bekend.bekend.bekend.    DeDeDeDe    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    isisisis    mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk    veroorzaaktveroorzaaktveroorzaaktveroorzaakt    alsalsalsals
gevolg van een lekkage bij de aansluiting van de bedrijfsriolering op het gemeentelijk rioolstelsel.gevolg van een lekkage bij de aansluiting van de bedrijfsriolering op het gemeentelijk rioolstelsel.gevolg van een lekkage bij de aansluiting van de bedrijfsriolering op het gemeentelijk rioolstelsel.gevolg van een lekkage bij de aansluiting van de bedrijfsriolering op het gemeentelijk rioolstelsel.

Grondwaterverontreiniging VOClGrondwaterverontreiniging VOClGrondwaterverontreiniging VOClGrondwaterverontreiniging VOCl
HeHeHeHet freatisch grondwater is sterk verontreinigd met VOCl tot minimaal 8,0 m-mv. De verontreiniging mett freatisch grondwater is sterk verontreinigd met VOCl tot minimaal 8,0 m-mv. De verontreiniging mett freatisch grondwater is sterk verontreinigd met VOCl tot minimaal 8,0 m-mv. De verontreiniging mett freatisch grondwater is sterk verontreinigd met VOCl tot minimaal 8,0 m-mv. De verontreiniging met
VOClVOClVOClVOCl    isisisis    aangetoondaangetoondaangetoondaangetoond    tottottottot    inininin    hethethethet    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    inininin    hethethethet    eersteeersteeersteeerste    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakket.pakket.pakket.pakket.    InInInIn    hethethethet    grondwater,grondwater,grondwater,grondwater,    datdatdatdat    wordtwordtwordtwordt
onttrokkenonttrokkenonttrokkenonttrokken    uituituituit    hethethethet    eersteeersteeersteeerste    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    vovovovoor het gebruik als koelwater, zijn PER, CIS en VCor het gebruik als koelwater, zijn PER, CIS en VCor het gebruik als koelwater, zijn PER, CIS en VCor het gebruik als koelwater, zijn PER, CIS en VC
aangetoondaangetoondaangetoondaangetoond    inininin    gehaltengehaltengehaltengehalten    bovenbovenbovenboven    dededede    I-waarden.I-waarden.I-waarden.I-waarden.    Echter,Echter,Echter,Echter,    inininin    dededede    diepediepediepediepe    peipeipeipeilbuizen (115 en 116) in hetlbuizen (115 en 116) in hetlbuizen (115 en 116) in hetlbuizen (115 en 116) in het
watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    (filterstellingen(filterstellingen(filterstellingen(filterstellingen    19191919    tottottottot    21212121    m-mvm-mvm-mvm-mv    enenenen    24242424    tottottottot    26262626    m-mv),m-mv),m-mv),m-mv),    zijnzijnzijnzijn    tottottottot    nunununu    toetoetoetoe    nietnietnietniet    ofofofof    nauwelijksnauwelijksnauwelijksnauwelijks
verhoogde VOCl-gehalten in het grondwater aangetoond.verhoogde VOCl-gehalten in het grondwater aangetoond.verhoogde VOCl-gehalten in het grondwater aangetoond.verhoogde VOCl-gehalten in het grondwater aangetoond.
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DeDeDeDe    horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    omvangomvangomvangomvang    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    metmetmetmet    PERPERPERPER    inininin het freatisch grondwater blijft hoofdzakelijk het freatisch grondwater blijft hoofdzakelijk het freatisch grondwater blijft hoofdzakelijk het freatisch grondwater blijft hoofdzakelijk
beperktbeperktbeperktbeperkt    tottottottot    dededede    grenzengrenzengrenzengrenzen    vanvanvanvan    dededede    onderzoekslocatieonderzoekslocatieonderzoekslocatieonderzoekslocatie    PelmolenstraatPelmolenstraatPelmolenstraatPelmolenstraat    21.21.21.21.    AlsAlsAlsAls    gevolggevolggevolggevolg    vanvanvanvan    biologischebiologischebiologischebiologische    afbraakafbraakafbraakafbraak    vanvanvanvan
PERPERPERPER    blijkenblijkenblijkenblijken    CISCISCISCIS    enenenen    VCVCVCVC    tetetete    wordenwordenwordenworden    gevormd.gevormd.gevormd.gevormd.    InInInIn    ditditditdit    gevalgevalgevalgeval    blijkenblijkenblijkenblijken    dezedezedezedeze    stoffenstoffenstoffenstoffen    de maatgevendede maatgevendede maatgevendede maatgevende    parametersparametersparametersparameters    tetetete
zijnzijnzijnzijn    voorvoorvoorvoor    dededede    afperkingafperkingafperkingafperking    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    metmetmetmet    VOCl.VOCl.VOCl.VOCl.    BuitenBuitenBuitenBuiten    dededede    grenzengrenzengrenzengrenzen    vanvanvanvan    dededede    locatielocatielocatielocatie    PelmolenstraatPelmolenstraatPelmolenstraatPelmolenstraat    21212121
isisisis    alleenalleenalleenalleen    tentententen    westenwestenwestenwesten    enenenen    tentententen    zuidwestenzuidwestenzuidwestenzuidwesten    hethethethet    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    verontreinigdverontreinigdverontreinigdverontreinigd    metmetmetmet    hoofdzakelijkhoofdzakelijkhoofdzakelijkhoofdzakelijk    dededede    afbraakproductenafbraakproductenafbraakproductenafbraakproducten
CIS en VC.CIS en VC.CIS en VC.CIS en VC.
OpgemerktOpgemerktOpgemerktOpgemerkt    moetmoetmoetmoet    wordenwordenwordenworden    datdatdatdat    dededede    redoxpotentiredoxpotentiredoxpotentiredoxpotentiaal van het grondwater tot nu toe nog niet is gemeten.aal van het grondwater tot nu toe nog niet is gemeten.aal van het grondwater tot nu toe nog niet is gemeten.aal van het grondwater tot nu toe nog niet is gemeten.
DatzelfdeDatzelfdeDatzelfdeDatzelfde    geldtgeldtgeldtgeldt    voorvoorvoorvoor    chemischechemischechemischechemische    gegevens,gegevens,gegevens,gegevens,    zoalszoalszoalszoals    dededede    concentratiesconcentratiesconcentratiesconcentraties    SSSS2-,,,,    FeFeFeFe2+,,,,    MnMnMnMn2+,,,,    OOOO2,,,,    NONONONO3

-/NO/NO/NO/NO2
-    enenenen    CHCHCHCH4,,,,

waarmeewaarmeewaarmeewaarmee    eeneeneeneen    indicatieindicatieindicatieindicatie    kankankankan    wordenwordenwordenworden    verkregenverkregenverkregenverkregen    vanvanvanvan    dededede    redoxstatusredoxstatusredoxstatusredoxstatus    vanvanvanvan    hethethethet    grondwater.grondwater.grondwater.grondwater.    OokOokOokOok zijn de zijn de zijn de zijn de
concentratiesconcentratiesconcentratiesconcentraties    ethaan en etheen niet gemeten,ethaan en etheen niet gemeten,ethaan en etheen niet gemeten,ethaan en etheen niet gemeten,    diediediedie    zoudenzoudenzoudenzouden    kunnenkunnenkunnenkunnen    wordenwordenwordenworden    gebruiktgebruiktgebruiktgebruikt    voorvoorvoorvoor    hethethethet    doendoendoendoen    vanvanvanvan    eeneeneeneen
uitspraak over de afbraak van VC.uitspraak over de afbraak van VC.uitspraak over de afbraak van VC.uitspraak over de afbraak van VC.

Grondwaterverontreiniging PAK, VAK en minerale olieGrondwaterverontreiniging PAK, VAK en minerale olieGrondwaterverontreiniging PAK, VAK en minerale olieGrondwaterverontreiniging PAK, VAK en minerale olie
AanAanAanAan    dededede    noordzijdenoordzijdenoordzijdenoordzijde    vanvanvanvan    dededede    locatielocatielocatielocatie    is,is,is,is,    nabijnabijnabijnabij    dededede voormalige (gas)olietoevoerleiding van tank B naar de voormalige (gas)olietoevoerleiding van tank B naar de voormalige (gas)olietoevoerleiding van tank B naar de voormalige (gas)olietoevoerleiding van tank B naar de
stoomketel,stoomketel,stoomketel,stoomketel,    vanafvanafvanafvanaf    1,71,71,71,7    tottottottot    minimaalminimaalminimaalminimaal    3,03,03,03,0    m-mvm-mvm-mvm-mv    hethethethet    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    sterksterksterksterk    verontreinigdverontreinigdverontreinigdverontreinigd    metmetmetmet    VAKVAKVAKVAK    (ethylbenzeen(ethylbenzeen(ethylbenzeen(ethylbenzeen    enenenen
xylenen,xylenen,xylenen,xylenen,    respectievelijkrespectievelijkrespectievelijkrespectievelijk    350350350350    :g/lg/lg/lg/l    enenenen    2.4002.4002.4002.400    :g/l),g/l),g/l),g/l),    PAKPAKPAKPAK    (naftaleen(naftaleen(naftaleen(naftaleen, 5.400 , 5.400 , 5.400 , 5.400 :g/l)g/l)g/l)g/l)    enenenen    mineralemineralemineraleminerale    olieolieolieolie    (490(490(490(490    :g/l).g/l).g/l).g/l).
TevensTevensTevensTevens    isisisis    eeneeneeneen    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    metmetmetmet    mineralemineralemineraleminerale    olieolieolieolie    (8.000(8.000(8.000(8.000    tottottottot    16.00016.00016.00016.000    :g/l)g/l)g/l)g/l)    enenenen    VAKVAKVAKVAK    (xylenen,(xylenen,(xylenen,(xylenen,    56565656    tottottottot    210210210210    :g/l)g/l)g/l)g/l)
aangetoond in het grondwater vanaf 2,3 tot minimaal 8,0 m-mv bij de westgevel van het ketelhuis.aangetoond in het grondwater vanaf 2,3 tot minimaal 8,0 m-mv bij de westgevel van het ketelhuis.aangetoond in het grondwater vanaf 2,3 tot minimaal 8,0 m-mv bij de westgevel van het ketelhuis.aangetoond in het grondwater vanaf 2,3 tot minimaal 8,0 m-mv bij de westgevel van het ketelhuis.

Risico'sRisico'sRisico'sRisico's
DeDeDeDe    humane,humane,humane,humane,    ecologischeecologischeecologischeecologische    enenenen    verspreidingsrisico'sverspreidingsrisico'sverspreidingsrisico'sverspreidingsrisico's    zijnzijnzijnzijn    tijdenstijdenstijdenstijdens    hethethethet    oooonderzoek in beeld gebracht. Er zijnnderzoek in beeld gebracht. Er zijnnderzoek in beeld gebracht. Er zijnnderzoek in beeld gebracht. Er zijn
luchtmetingenluchtmetingenluchtmetingenluchtmetingen    uitgevoerduitgevoerduitgevoerduitgevoerd    inininin    enenenen    omomomom    hethethethet    woonhuiswoonhuiswoonhuiswoonhuis    PelmolenstraatPelmolenstraatPelmolenstraatPelmolenstraat    29,29,29,29,    aangezienaangezienaangezienaangezien    inininin    hethethethet    freatischfreatischfreatischfreatisch    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater
bij de woning VOCl is aangetroffen in gehaltenbij de woning VOCl is aangetroffen in gehaltenbij de woning VOCl is aangetroffen in gehaltenbij de woning VOCl is aangetroffen in gehalten    bovenbovenbovenboven    dededede    I-waarde.I-waarde.I-waarde.I-waarde.    UitUitUitUit    dededede    luchtmetingenluchtmetingenluchtmetingenluchtmetingen    blijktblijktblijktblijkt    dat er geendat er geendat er geendat er geen
significantesignificantesignificantesignificante    verhogingverhogingverhogingverhoging    vanvanvanvan    dededede    VOCl-concentratiesVOCl-concentratiesVOCl-concentratiesVOCl-concentraties    inininin    dededede    kruipruimtenkruipruimtenkruipruimtenkruipruimten    en/ofen/ofen/ofen/of    woningwoningwoningwoning    aanwezigaanwezigaanwezigaanwezig    is.is.is.is.    UitUitUitUit    dededede    risico-risico-risico-risico-
evaluatieevaluatieevaluatieevaluatie    blijktblijktblijktblijkt    datdatdatdat    erererer    opopopop    dededede    locatielocatielocatielocatie    geengeengeengeen    sprakesprakesprakesprake    isisisis    vanvanvanvan    actueleactueleactueleactuele    humanehumanehumanehumane    risico'srisico'srisico'srisico's    enenenen    actueleactueleactueleactuele    ecologischeecologischeecologischeecologische    risico's.risico's.risico's.risico's.
DaarentegenDaarentegenDaarentegenDaarentegen    isisisis    erererer    wèlwèlwèlwèl    sprakesprakesprakesprake    vanvanvanvan    eeneeneeneen    actueelactueelactueelactueel    verspreidingsrisico:verspreidingsrisico:verspreidingsrisico:verspreidingsrisico:    tentententen    eersteeersteeersteeerste    opopopop    basisbasisbasisbasis    vanvanvanvan    hethethethet    voorkomenvoorkomenvoorkomenvoorkomen
vanvanvanvan    dededede    dichtheidsstromingdichtheidsstromingdichtheidsstromingdichtheidsstroming    (concentraties(concentraties(concentraties(concentraties    inininin    peilbuispeilbuispeilbuispeilbuis    101101101101    vanvanvanvan    1111    miljoenmiljoenmiljoenmiljoen    :g/l PER) en ten tweede op basisg/l PER) en ten tweede op basisg/l PER) en ten tweede op basisg/l PER) en ten tweede op basis
vanvanvanvan    dededede    aangetoondeaangetoondeaangetoondeaangetoonde    horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    vanvanvanvan    dededede    VOCl-verontreinigingVOCl-verontreinigingVOCl-verontreinigingVOCl-verontreiniging    tottottottot    onderonderonderonder    hethethethet    aangrenzendeaangrenzendeaangrenzendeaangrenzende
perceel Pelmolenstraat 29 en de Pelmolenstraat zelf.perceel Pelmolenstraat 29 en de Pelmolenstraat zelf.perceel Pelmolenstraat 29 en de Pelmolenstraat zelf.perceel Pelmolenstraat 29 en de Pelmolenstraat zelf.

ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies
GezienGezienGezienGezien    dededede    aangetoondeaangetoondeaangetoondeaangetoonde    metabolietenmetabolietenmetabolietenmetabolieten    TRI,TRI,TRI,TRI,    CISCISCISCIS    enenenen    VC,VC,VC,VC,    isisisis    erererer    duidelijkduidelijkduidelijkduidelijk    sprakesprakesprakesprake    vanvanvanvan    reductievereductievereductievereductieve    dechlorering.dechlorering.dechlorering.dechlorering.    DitDitDitDit
betekentbetekentbetekentbetekent    datdatdatdat    dededede    bodembodembodembodem    terterterter    plaatseplaatseplaatseplaatse    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    eeneeneeneen    lagelagelagelage    redoxpotentiaalredoxpotentiaalredoxpotentiaalredoxpotentiaal    heeft.heeft.heeft.heeft.    ErErErEr    ontbrekenontbrekenontbrekenontbreken    echterechterechterechter
directedirectedirectedirecte    gegevensgegevensgegevensgegevens    omtrentomtrentomtrentomtrent    dededede    redoxstatusredoxstatusredoxstatusredoxstatus    vanvanvanvan    dededede    bodem/hetbodem/hetbodem/hetbodem/het    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    terterterter    plaatseplaatseplaatseplaatse    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging
enenenen    daarbuiten.daarbuiten.daarbuiten.daarbuiten.    HetHetHetHet    dominerendominerendominerendomineren    vanvanvanvan    VCVCVCVC    opopopop    groteregroteregroteregrotere    afstandafstandafstandafstand    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingsbronverontreinigingsbronverontreinigingsbronverontreinigingsbron    aanaanaanaan    noordwest-,noordwest-,noordwest-,noordwest-,    west-west-west-west-
enenenen    zuidzijdezuidzijdezuidzijdezuidzijde    (zie(zie(zie(zie    fig.fig.fig.fig.    23)23)23)23)    wijstwijstwijstwijst    eroperoperoperop    datdatdatdat    opopopop    dededede    onderzoekslocatieonderzoekslocatieonderzoekslocatieonderzoekslocatie    inininin    iederiederiederieder    gevalgevalgevalgeval    dechloreringdechloreringdechloreringdechlorering    tottottottot    VCVCVCVC    optreedt.optreedt.optreedt.optreedt.
AanAanAanAan    dededede    noordoost-noordoost-noordoost-noordoost-    enenenen    oostzijdeoostzijdeoostzijdeoostzijde    isisisis    nietnietnietniet    duidelijkduidelijkduidelijkduidelijk    eeneeneeneen    VC-frontVC-frontVC-frontVC-front    aangetoond.aangetoond.aangetoond.aangetoond.    HierHierHierHier    zijnzijnzijnzijn    echterechterechterechter    lagelagelagelage    PER-PER-PER-PER-    enenenen    TRI-TRI-TRI-TRI-
concentraties aanwezig.concentraties aanwezig.concentraties aanwezig.concentraties aanwezig.

OnduidelijkOnduidelijkOnduidelijkOnduidelijk    isisisis    inininin    hoeverrehoeverrehoeverrehoeverre    VCVCVCVC    zelfzelfzelfzelf    wordtwordtwordtwordt    afgebroken,afgebroken,afgebroken,afgebroken,    aangezienaangezienaangezienaangezien    inininin    hethethethet    verledenverledenverledenverleden    (vanaf(vanaf(vanaf(vanaf    1988198819881988    tottottottot    1995)1995)1995)1995)    nochnochnochnoch
opopopop    CISCISCISCIS    nochnochnochnoch    opopopop    VCVCVCVC    isisisis    geanalyseerd.geanalyseerd.geanalyseerd.geanalyseerd.    DaarDaarDaarDaar    waarwaarwaarwaar    heranalyseheranalyseheranalyseheranalyse    heeftheeftheeftheeft    plaatsgehadplaatsgehadplaatsgehadplaatsgehad    (grondwater(grondwater(grondwater(grondwater    inininin    3333    peilbuizen),peilbuizen),peilbuizen),peilbuizen),
isisisis    welwelwelwel    eeneeneeneen    concentratie-afnamconcentratie-afnamconcentratie-afnamconcentratie-afname (in circa 4 jaar tijd) van de parent compound PER en tevens van TRIe (in circa 4 jaar tijd) van de parent compound PER en tevens van TRIe (in circa 4 jaar tijd) van de parent compound PER en tevens van TRIe (in circa 4 jaar tijd) van de parent compound PER en tevens van TRI
aangetoond.aangetoond.aangetoond.aangetoond.    DitDitDitDit    kankankankan    echterechterechterechter    nietnietnietniet    directdirectdirectdirect    wordenwordenwordenworden    gerelateerdgerelateerdgerelateerdgerelateerd    aanaanaanaan    afbraak,afbraak,afbraak,afbraak,    aangezienaangezienaangezienaangezien    stoftransportstoftransportstoftransportstoftransport    tevenstevenstevenstevens    eeneeneeneen
belangrijke factor is.belangrijke factor is.belangrijke factor is.belangrijke factor is.

BekendBekendBekendBekend    isisisis    datdatdatdat    reductievereductievereductievereductieve    dechloreringdechloreringdechloreringdechlorering    snellersnellersnellersneller    verlooptverlooptverlooptverloopt als primair substraat (dat als koolstofbron en als primair substraat (dat als koolstofbron en als primair substraat (dat als koolstofbron en als primair substraat (dat als koolstofbron en
elektronendonorelektronendonorelektronendonorelektronendonor    fungeert)fungeert)fungeert)fungeert)    inininin    voldoendevoldoendevoldoendevoldoende    matematematemate    beschikbaarbeschikbaarbeschikbaarbeschikbaar    is.is.is.is.    HoewelHoewelHoewelHoewel    2222    vlekkenvlekkenvlekkenvlekken    minerale-oliecomponentenminerale-oliecomponentenminerale-oliecomponentenminerale-oliecomponenten
(minerale(minerale(minerale(minerale    olieolieolieolie    enenenen    BTEX)BTEX)BTEX)BTEX)    aanaanaanaanwezig zijn, zijn deze klein in omvang. Een eventuele positieve bijdrage aan dewezig zijn, zijn deze klein in omvang. Een eventuele positieve bijdrage aan dewezig zijn, zijn deze klein in omvang. Een eventuele positieve bijdrage aan dewezig zijn, zijn deze klein in omvang. Een eventuele positieve bijdrage aan de
afbraaksnelheidafbraaksnelheidafbraaksnelheidafbraaksnelheid    vanvanvanvan    VOClVOClVOClVOCl    isisisis    tetetete    verwachtenverwachtenverwachtenverwachten    bijbijbijbij    dededede    VOCl-verontreinigingVOCl-verontreinigingVOCl-verontreinigingVOCl-verontreiniging    nabijnabijnabijnabij    hethethethet    voormaligevoormaligevoormaligevoormalige    vulpuntvulpuntvulpuntvulpunt    vanvanvanvan    dededede
sludgetank.sludgetank.sludgetank.sludgetank.    DeDeDeDe    VOCl-verontreinigingVOCl-verontreinigingVOCl-verontreinigingVOCl-verontreiniging    aanaanaanaan    dededede    zuidwestzijdzuidwestzijdzuidwestzijdzuidwestzijde heeft echter geen enkele overlap met beidee heeft echter geen enkele overlap met beidee heeft echter geen enkele overlap met beidee heeft echter geen enkele overlap met beide
olievlekken.olievlekken.olievlekken.olievlekken.

HypotheseHypotheseHypotheseHypothese
OpOpOpOp    dededede    locatlocatlocatlocatie zijn 2 zones te onderscheiden met betrekking tot de intrinsieke afbraak van de VOCl-ie zijn 2 zones te onderscheiden met betrekking tot de intrinsieke afbraak van de VOCl-ie zijn 2 zones te onderscheiden met betrekking tot de intrinsieke afbraak van de VOCl-ie zijn 2 zones te onderscheiden met betrekking tot de intrinsieke afbraak van de VOCl-
verontreiniging:verontreiniging:verontreiniging:verontreiniging:
A.A.A.A. HetHetHetHet    brongebiedbrongebiedbrongebiedbrongebied    vanvanvanvan    dededede    tweetweetweetwee    noordelijkenoordelijkenoordelijkenoordelijke    brobrobrobronnen met elk een diameter van circa 35 m en van dennen met elk een diameter van circa 35 m en van dennen met elk een diameter van circa 35 m en van dennen met elk een diameter van circa 35 m en van de

zuidelijke bron met een diameter van circa 20 m, waar intrinsieke afbraak tot VC onder gereduceerdezuidelijke bron met een diameter van circa 20 m, waar intrinsieke afbraak tot VC onder gereduceerdezuidelijke bron met een diameter van circa 20 m, waar intrinsieke afbraak tot VC onder gereduceerdezuidelijke bron met een diameter van circa 20 m, waar intrinsieke afbraak tot VC onder gereduceerde
omstandigheden plaatsheeft.omstandigheden plaatsheeft.omstandigheden plaatsheeft.omstandigheden plaatsheeft.



55555555

B.B.B.B. DeDeDeDe    "pluim""pluim""pluim""pluim"    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingen,verontreinigingen,verontreinigingen,verontreinigingen,    vanafvanafvanafvanaf    zonezonezonezone    AAAA    tottottottot    circacircacircacirca    10101010    mmmm    daarbuiten,daarbuiten,daarbuiten,daarbuiten,    waarwaarwaarwaar    intrinsiekeintrinsiekeintrinsiekeintrinsieke    afbraakafbraakafbraakafbraak    vanvanvanvan
VCVCVCVC    plaatsheeft.plaatsheeft.plaatsheeft.plaatsheeft.    DitDitDitDit    isisisis    gebaseerdgebaseerdgebaseerdgebaseerd    opopopop    dededede    gemetengemetengemetengemeten    afnameafnameafnameafname    vanvanvanvan    dededede    VC-concentratieVC-concentratieVC-concentratieVC-concentratie    buitenbuitenbuitenbuiten    dededede    I-waardeI-waardeI-waardeI-waarde
contour (zie fig. 23).contour (zie fig. 23).contour (zie fig. 23).contour (zie fig. 23).

Aanvullend meetplanAanvullend meetplanAanvullend meetplanAanvullend meetplan
De contouren van de VOCl-verontreiniging zijn voldoende in beeld gebracht.De contouren van de VOCl-verontreiniging zijn voldoende in beeld gebracht.De contouren van de VOCl-verontreiniging zijn voldoende in beeld gebracht.De contouren van de VOCl-verontreiniging zijn voldoende in beeld gebracht.

OmOmOmOm    dddde hypothese met betrekking tot zone A te toetsen is inzicht in de redoxtoestand vereist. Tevens ise hypothese met betrekking tot zone A te toetsen is inzicht in de redoxtoestand vereist. Tevens ise hypothese met betrekking tot zone A te toetsen is inzicht in de redoxtoestand vereist. Tevens ise hypothese met betrekking tot zone A te toetsen is inzicht in de redoxtoestand vereist. Tevens is
informatieinformatieinformatieinformatie    binnenbinnenbinnenbinnen    dededede    S-waardeS-waardeS-waardeS-waarde    contourcontourcontourcontour    vanvanvanvan    PER/TRIPER/TRIPER/TRIPER/TRI    nodig met betrekking tot denodig met betrekking tot denodig met betrekking tot denodig met betrekking tot de    hoeveelheidhoeveelheidhoeveelheidhoeveelheid    beschik-beschik-beschik-beschik-
baarbaarbaarbaar    enenenen    tegelijkertijdtegelijkertijdtegelijkertijdtegelijkertijd    afbreekbaarafbreekbaarafbreekbaarafbreekbaar    organischorganischorganischorganisch    materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    (BZV).(BZV).(BZV).(BZV).    HiermeeHiermeeHiermeeHiermee    kankankankan    inzinzinzinzicht worden verkregenicht worden verkregenicht worden verkregenicht worden verkregen
inininin    dededede    afbrafbrafbrafbraaaaakpotentieakpotentieakpotentieakpotentie    vanvanvanvan    hethethethet    grondwater,grondwater,grondwater,grondwater,    metmetmetmet    andereandereandereandere    woorden:woorden:woorden:woorden:    hoehoehoehoe    langlanglanglang    kankankankan    dededede    intrinsiekeintrinsiekeintrinsiekeintrinsieke    biologischebiologischebiologischebiologische
afbraak nog doorgaan op een voldoende hoog niveau.afbraak nog doorgaan op een voldoende hoog niveau.afbraak nog doorgaan op een voldoende hoog niveau.afbraak nog doorgaan op een voldoende hoog niveau.

ErErErEr    zijnzijnzijnzijn    nognognognog    veelveelveelveel    onzekerhedenonzekerhedenonzekerhedenonzekerheden    metmetmetmet    betrekkingbetrekkingbetrekkingbetrekking    tottottottot    hethethethet    voorkomenvoorkomenvoorkomenvoorkomen    vanvanvanvan    (meetbare)(meetbare)(meetbare)(meetbare)    biologischebiologischebiologischebiologische    afbraakafbraakafbraakafbraak    vanvanvanvan    VCVCVCVC
(via(via(via(via    etheen).etheen).etheen).etheen).    OmOmOmOm    dddde hypothese met betrekking tot zone B te toetsen is hiervoor enerzijds aanvullendee hypothese met betrekking tot zone B te toetsen is hiervoor enerzijds aanvullendee hypothese met betrekking tot zone B te toetsen is hiervoor enerzijds aanvullendee hypothese met betrekking tot zone B te toetsen is hiervoor enerzijds aanvullende
informatieinformatieinformatieinformatie    nodnodnodnodig over de redoxtoestand van het grondwater tot minimaal 10 m-mv, circa 10 m buiten deig over de redoxtoestand van het grondwater tot minimaal 10 m-mv, circa 10 m buiten deig over de redoxtoestand van het grondwater tot minimaal 10 m-mv, circa 10 m buiten deig over de redoxtoestand van het grondwater tot minimaal 10 m-mv, circa 10 m buiten de
I-waardeI-waardeI-waardeI-waarde    contourcontourcontourcontour    vanvanvanvan    VC.VC.VC.VC.    EnEnEnEn anderzijds zijn analyses op etheen (omzettingsproduct) en nog enkele anderzijds zijn analyses op etheen (omzettingsproduct) en nog enkele anderzijds zijn analyses op etheen (omzettingsproduct) en nog enkele anderzijds zijn analyses op etheen (omzettingsproduct) en nog enkele
aanvullendeaanvullendeaanvullendeaanvullende    analysesanalysesanalysesanalyses    opopopop    VCVCVCVC    (bepaling(bepaling(bepaling(bepaling afname VC met afstand) gewenst. Ook hier is het verkrijgen van afname VC met afstand) gewenst. Ook hier is het verkrijgen van afname VC met afstand) gewenst. Ook hier is het verkrijgen van afname VC met afstand) gewenst. Ook hier is het verkrijgen van
inzicht in de afbraakpotentie van het grondwater van belang.inzicht in de afbraakpotentie van het grondwater van belang.inzicht in de afbraakpotentie van het grondwater van belang.inzicht in de afbraakpotentie van het grondwater van belang.

Het bepalen vanHet bepalen vanHet bepalen vanHet bepalen van    dededede    redoxtoestandredoxtoestandredoxtoestandredoxtoestand    kankankankan    directdirectdirectdirect    doordoordoordoor    meting van de redoxpotentiaal of indirect door analysemeting van de redoxpotentiaal of indirect door analysemeting van de redoxpotentiaal of indirect door analysemeting van de redoxpotentiaal of indirect door analyse
opopopop    macroparametersmacroparametersmacroparametersmacroparameters    (indicatoren).(indicatoren).(indicatoren).(indicatoren).    HetHetHetHet    analyserenanalyserenanalyserenanalyseren    opopopop    enkeleenkeleenkeleenkele    macroparametersmacroparametersmacroparametersmacroparameters    heeftheeftheeftheeft    medemedemedemede    hethethethet    voordeel,voordeel,voordeel,voordeel,    datdatdatdat
eeneeneeneen    indicatieindicatieindicatieindicatie    wordtwordtwordtwordt    verkregenverkregenverkregenverkregen    vanvanvanvan    dededede    afbraakpotentie.afbraakpotentie.afbraakpotentie.afbraakpotentie.    ZoZoZoZo    duidtduidtduidtduidt    dededede    aanwezigheidaanwezigheidaanwezigheidaanwezigheid    vanvanvanvan    bijvoorbeeldbijvoorbeeldbijvoorbeeldbijvoorbeeld    methaanmethaanmethaanmethaan
op de aanwezigheid van methanogenen.op de aanwezigheid van methanogenen.op de aanwezigheid van methanogenen.op de aanwezigheid van methanogenen.

VanwegeVanwegeVanwegeVanwege    hethethethet    grotegrotegrotegrote    aanbodaanbodaanbodaanbod    aanaanaanaan    bestaandebestaandebestaandebestaande    tetetete    bemonsterenbemonsterenbemonsterenbemonsteren    peilbuizen,peilbuizen,peilbuizen,peilbuizen,    zalzalzalzal    dededede    aanvullendeaanvullendeaanvullendeaanvullende    bemonsteringbemonsteringbemonsteringbemonstering    zichzichzichzich
beperkenbeperkenbeperkenbeperken    tottottottot    dddde laatst geplaatste. Dat wil zeggen dat D1 tot en met D6 (1988) en M11 tot en met M19e laatst geplaatste. Dat wil zeggen dat D1 tot en met D6 (1988) en M11 tot en met M19e laatst geplaatste. Dat wil zeggen dat D1 tot en met D6 (1988) en M11 tot en met M19e laatst geplaatste. Dat wil zeggen dat D1 tot en met D6 (1988) en M11 tot en met M19
(1990) niet worden meegenomen.(1990) niet worden meegenomen.(1990) niet worden meegenomen.(1990) niet worden meegenomen.

AangezienAangezienAangezienAangezien    dededede    stromingsrichtingstromingsrichtingstromingsrichtingstromingsrichting    vanvanvanvan    hethethethet    freatischfreatischfreatischfreatisch    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    nietnietnietniet    eenduidigeenduidigeenduidigeenduidig    is,is,is,is,    isisisis    hethethethet    noodzakelijknoodzakelijknoodzakelijknoodzakelijk    omomomom    hethethethet
grondwater concentrisch omgrondwater concentrisch omgrondwater concentrisch omgrondwater concentrisch om    dededede    vlekvlekvlekvlek    heenheenheenheen    tetetete    bemonsteren.bemonsteren.bemonsteren.bemonsteren.    Daarbij wordt het grondwater bemonsterd opDaarbij wordt het grondwater bemonsterd opDaarbij wordt het grondwater bemonsterd opDaarbij wordt het grondwater bemonsterd op
3 plaatsen ten opzichte van de te onderscheiden contouren:3 plaatsen ten opzichte van de te onderscheiden contouren:3 plaatsen ten opzichte van de te onderscheiden contouren:3 plaatsen ten opzichte van de te onderscheiden contouren:
1.1.1.1. binnen de I-waarde contour PER/TRI (zone A);binnen de I-waarde contour PER/TRI (zone A);binnen de I-waarde contour PER/TRI (zone A);binnen de I-waarde contour PER/TRI (zone A);
2.2.2.2. buiten de I-waarde contour PER/TRI en binnen de I-waarde contour VC (zone B);buiten de I-waarde contour PER/TRI en binnen de I-waarde contour VC (zone B);buiten de I-waarde contour PER/TRI en binnen de I-waarde contour VC (zone B);buiten de I-waarde contour PER/TRI en binnen de I-waarde contour VC (zone B);
3.3.3.3. buiten de I-waarde contour VC.buiten de I-waarde contour VC.buiten de I-waarde contour VC.buiten de I-waarde contour VC.
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Te bemonsteren peilbuizen ten behoeve van het aanvullend meetplan:Te bemonsteren peilbuizen ten behoeve van het aanvullend meetplan:Te bemonsteren peilbuizen ten behoeve van het aanvullend meetplan:Te bemonsteren peilbuizen ten behoeve van het aanvullend meetplan:
peilbuispeilbuispeilbuispeilbuis diepte (m-mv)diepte (m-mv)diepte (m-mv)diepte (m-mv) plaats ten opzichte van contourenplaats ten opzichte van contourenplaats ten opzichte van contourenplaats ten opzichte van contouren
101101101101 3,0 - 4,03,0 - 4,03,0 - 4,03,0 - 4,0 binnen de I-waarde contour PER/TRIbinnen de I-waarde contour PER/TRIbinnen de I-waarde contour PER/TRIbinnen de I-waarde contour PER/TRI
101101101101 7,0 - 8,07,0 - 8,07,0 - 8,07,0 - 8,0 binnen de I-waarde contour PER/TRIbinnen de I-waarde contour PER/TRIbinnen de I-waarde contour PER/TRIbinnen de I-waarde contour PER/TRI
109109109109 2,0 - 3,02,0 - 3,02,0 - 3,02,0 - 3,0 binnen de I-waarde contour PER/TRIbinnen de I-waarde contour PER/TRIbinnen de I-waarde contour PER/TRIbinnen de I-waarde contour PER/TRI
T3T3T3T3 1,5 - 2,01,5 - 2,01,5 - 2,01,5 - 2,0 binnen de I-waarde contour PER/TRIbinnen de I-waarde contour PER/TRIbinnen de I-waarde contour PER/TRIbinnen de I-waarde contour PER/TRI
102102102102 3,0 - 4,03,0 - 4,03,0 - 4,03,0 - 4,0 binnen de I-waarde contour VCbinnen de I-waarde contour VCbinnen de I-waarde contour VCbinnen de I-waarde contour VC
105105105105 2,0 - 3,02,0 - 3,02,0 - 3,02,0 - 3,0 binnen de I-waarde contour VCbinnen de I-waarde contour VCbinnen de I-waarde contour VCbinnen de I-waarde contour VC
112112112112 2,0 - 3,02,0 - 3,02,0 - 3,02,0 - 3,0 binnen de I-waarde contour VCbinnen de I-waarde contour VCbinnen de I-waarde contour VCbinnen de I-waarde contour VC
112112112112 7,0 - 8,07,0 - 8,07,0 - 8,07,0 - 8,0 binnen de I-waarde contour VCbinnen de I-waarde contour VCbinnen de I-waarde contour VCbinnen de I-waarde contour VC
113113113113 2,0 - 3,02,0 - 3,02,0 - 3,02,0 - 3,0 binnen de I-waarde contour VCbinnen de I-waarde contour VCbinnen de I-waarde contour VCbinnen de I-waarde contour VC
113113113113 7,0 - 8,07,0 - 8,07,0 - 8,07,0 - 8,0 binnen de I-waarde contour VCbinnen de I-waarde contour VCbinnen de I-waarde contour VCbinnen de I-waarde contour VC
123123123123 2,0 - 3,02,0 - 3,02,0 - 3,02,0 - 3,0 binnen de I-waarde contour VCbinnen de I-waarde contour VCbinnen de I-waarde contour VCbinnen de I-waarde contour VC
T11T11T11T11 2,0 - 3,02,0 - 3,02,0 - 3,02,0 - 3,0 buiten de I-waarde contour VCbuiten de I-waarde contour VCbuiten de I-waarde contour VCbuiten de I-waarde contour VC
107107107107 4,0 - 5,04,0 - 5,04,0 - 5,04,0 - 5,0 buiten de I-waarde contour VCbuiten de I-waarde contour VCbuiten de I-waarde contour VCbuiten de I-waarde contour VC
110110110110 7,0 - 8,07,0 - 8,07,0 - 8,07,0 - 8,0 buiten de I-waarde contour VCbuiten de I-waarde contour VCbuiten de I-waarde contour VCbuiten de I-waarde contour VC
122122122122 2,0 - 3,02,0 - 3,02,0 - 3,02,0 - 3,0 buiten de I-waarde contour VCbuiten de I-waarde contour VCbuiten de I-waarde contour VCbuiten de I-waarde contour VC

PerspectiefPerspectiefPerspectiefPerspectief
AlsAlsAlsAls    uituituituit    dededede    resultatenresultatenresultatenresultaten    vanvanvanvan    ditditditdit    projectprojectprojectproject    blijktblijktblijktblijkt    datdatdatdat    volledigevolledigevolledigevolledige    afbraakafbraakafbraakafbraak    tottottottot    onschadelijkeonschadelijkeonschadelijkeonschadelijke    eindproducteneindproducteneindproducteneindproducten    plaatsheeftplaatsheeftplaatsheeftplaatsheeft
inininin    dededede    deklaag,deklaag,deklaag,deklaag,    kankankankan    bbbbij verdere uitwerking van de voorgestelde saneringsvarianten [Saneringsonderzoekij verdere uitwerking van de voorgestelde saneringsvarianten [Saneringsonderzoekij verdere uitwerking van de voorgestelde saneringsvarianten [Saneringsonderzoekij verdere uitwerking van de voorgestelde saneringsvarianten [Saneringsonderzoek
IWACO, 15 oktoberIWACO, 15 oktoberIWACO, 15 oktoberIWACO, 15 oktober    1996]1996]1996]1996]    biodegradatie als aanvullende maatregel worden gebruikt. Zo is er bijvoorbeeldbiodegradatie als aanvullende maatregel worden gebruikt. Zo is er bijvoorbeeldbiodegradatie als aanvullende maatregel worden gebruikt. Zo is er bijvoorbeeldbiodegradatie als aanvullende maatregel worden gebruikt. Zo is er bijvoorbeeld
eeneeneeneen    combinatiecombinatiecombinatiecombinatie    dendendendenkbaar van biodegradatie en kleinschalige grondwateronttrekking in het freatischkbaar van biodegradatie en kleinschalige grondwateronttrekking in het freatischkbaar van biodegradatie en kleinschalige grondwateronttrekking in het freatischkbaar van biodegradatie en kleinschalige grondwateronttrekking in het freatisch
pakket.Metpakket.Metpakket.Metpakket.Met    dededede    kleikleikleikleinschalige grondwateronttrekking wordt de verspreiding (in meer of mindere mate)nschalige grondwateronttrekking wordt de verspreiding (in meer of mindere mate)nschalige grondwateronttrekking wordt de verspreiding (in meer of mindere mate)nschalige grondwateronttrekking wordt de verspreiding (in meer of mindere mate)
beheerst,beheerst,beheerst,beheerst,    zalzalzalzal    eeneeneeneen    deeldeeldeeldeel    vanvanvanvan    dededede    verontverontverontverontreiniging worden verwijderd en kan de biologische afbraak mogelijkreiniging worden verwijderd en kan de biologische afbraak mogelijkreiniging worden verwijderd en kan de biologische afbraak mogelijkreiniging worden verwijderd en kan de biologische afbraak mogelijk
wordenwordenwordenworden    gestimuleerd.gestimuleerd.gestimuleerd.gestimuleerd.    (N.B.:(N.B.:(N.B.:(N.B.:    VoorVoorVoorVoor    hethethethet    beheersenbeheersenbeheersenbeheersen    vanvanvanvan    dededede    verspreidingverspreidingverspreidingverspreiding    vanvanvanvan    dededede    verontreinigingverontreinigingverontreinigingverontreiniging    vanvanvanvan    hethethethet    freatischfreatischfreatischfreatisch
grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    naarnaarnaarnaar    hethethethet    grondwatergrondwatergrondwatergrondwater    inininin    hethethethet    watervoerendewatervoerendewatervoerendewatervoerende    pakketpakketpakketpakket    kunnenkunnenkunnenkunnen    dededede    huidigehuidigehuidigehuidige    koelwaterbronnenkoelwaterbronnenkoelwaterbronnenkoelwaterbronnen    wordenwordenwordenworden
gebruikt)gebruikt)gebruikt)gebruikt)

AlsAlsAlsAls    uituituituit    dededede    resultatenresultatenresultatenresultaten    vanvanvanvan    ditditditdit    projectprojectprojectproject    blijktblijktblijktblijkt    datdatdatdat    onvolledigeonvolledigeonvolledigeonvolledige    afbraakafbraakafbraakafbraak    plaatsheeftplaatsheeftplaatsheeftplaatsheeft    tottottottot    schadelijkeschadelijkeschadelijkeschadelijke    producten,producten,producten,producten,    zoalszoalszoalszoals
VC,VC,VC,VC,    òfòfòfòf    datdatdatdat    dededede    biologischebiologischebiologischebiologische    afbraakafbraakafbraakafbraak    dermatedermatedermatedermate    langzaamlangzaamlangzaamlangzaam    verlooptverlooptverlooptverloopt    datdatdatdat    opopopop    termijntermijntermijntermijn    dededede    omvangomvangomvangomvang    vanvanvanvan    dededede    (VC-)pluim(VC-)pluim(VC-)pluim(VC-)pluim
toch toeneemt, zal hetzij de biologische afbraak op enigerlei wijze moeten worden gestimuleerd, hetzijtoch toeneemt, zal hetzij de biologische afbraak op enigerlei wijze moeten worden gestimuleerd, hetzijtoch toeneemt, zal hetzij de biologische afbraak op enigerlei wijze moeten worden gestimuleerd, hetzijtoch toeneemt, zal hetzij de biologische afbraak op enigerlei wijze moeten worden gestimuleerd, hetzij
moetenmoetenmoetenmoeten    wordenwordenwordenworden    gedachtgedachtgedachtgedacht    aanaanaanaan    andere,andere,andere,andere,    civieltechnische,civieltechnische,civieltechnische,civieltechnische,    saneringsvarianten.saneringsvarianten.saneringsvarianten.saneringsvarianten.    AangezienAangezienAangezienAangezien    dededede    grondwaterstro-grondwaterstro-grondwaterstro-grondwaterstro-
ming in het freatisch pakket niet eenduidig is, is plaatsing van een bioscherm niet een reële optie.ming in het freatisch pakket niet eenduidig is, is plaatsing van een bioscherm niet een reële optie.ming in het freatisch pakket niet eenduidig is, is plaatsing van een bioscherm niet een reële optie.ming in het freatisch pakket niet eenduidig is, is plaatsing van een bioscherm niet een reële optie.

BronvermeldingBronvermeldingBronvermeldingBronvermelding
---- OriënterendOriënterendOriënterendOriënterend    onderzoek.onderzoek.onderzoek.onderzoek.    DHVDHVDHVDHV    RaadgevendRaadgevendRaadgevendRaadgevend    IngenieursbureauIngenieursbureauIngenieursbureauIngenieursbureau    B.V.,B.V.,B.V.,B.V.,    rapportrapportrapportrapport    C1608-32002,C1608-32002,C1608-32002,C1608-32002,    novembernovembernovembernovember    1988,1988,1988,1988,

in opdracht van de gemeente Rotterdam.in opdracht van de gemeente Rotterdam.in opdracht van de gemeente Rotterdam.in opdracht van de gemeente Rotterdam.
---- AanvullendAanvullendAanvullendAanvullend    onderzoek.onderzoek.onderzoek.onderzoek.    MourikMourikMourikMourik    Groot-AmmersGroot-AmmersGroot-AmmersGroot-Ammers    B.V.,B.V.,B.V.,B.V.,    rapportrapportrapportrapport    MGA/90-608,MGA/90-608,MGA/90-608,MGA/90-608,    31313131    meimeimeimei    1990,1990,1990,1990,    inininin    opdrachtopdrachtopdrachtopdracht    vanvanvanvan

HOVO-De Maas B.V.HOVO-De Maas B.V.HOVO-De Maas B.V.HOVO-De Maas B.V.
---- AanvullendAanvullendAanvullendAanvullend    bodemonderzoek.bodemonderzoek.bodemonderzoek.bodemonderzoek.    InstituutInstituutInstituutInstituut    voorvoorvoorvoor    ReinigingstechniekenReinigingstechniekenReinigingstechniekenReinigingstechnieken    TNO,TNO,TNO,TNO,    rapportrapportrapportrapport    70.1016,70.1016,70.1016,70.1016,    26262626    julijulijulijuli    1991,1991,1991,1991,    inininin

opdracht van HOVO-De Maas B.V.opdracht van HOVO-De Maas B.V.opdracht van HOVO-De Maas B.V.opdracht van HOVO-De Maas B.V.
---- Bodemonderzoek.Bodemonderzoek.Bodemonderzoek.Bodemonderzoek.    InstituutInstituutInstituutInstituut    voorvoorvoorvoor    ReinigingstechniekenReinigingstechniekenReinigingstechniekenReinigingstechnieken    TNO,TNO,TNO,TNO,    rapportrapportrapportrapport    70.2007,70.2007,70.2007,70.2007,    24242424    maartmaartmaartmaart    1992,1992,1992,1992,    inininin    opdrachtopdrachtopdrachtopdracht

van HOVO-De Maas B.V.van HOVO-De Maas B.V.van HOVO-De Maas B.V.van HOVO-De Maas B.V.
---- OnderzoOnderzoOnderzoOnderzoek naar de historie van de locatie. IWACO B.V., rapportnummer 10.4840.0, 13 maart 1992, inek naar de historie van de locatie. IWACO B.V., rapportnummer 10.4840.0, 13 maart 1992, inek naar de historie van de locatie. IWACO B.V., rapportnummer 10.4840.0, 13 maart 1992, inek naar de historie van de locatie. IWACO B.V., rapportnummer 10.4840.0, 13 maart 1992, in

opdracht van HOVO-De Maas B.V.opdracht van HOVO-De Maas B.V.opdracht van HOVO-De Maas B.V.opdracht van HOVO-De Maas B.V.
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---- NaderNaderNaderNader    onderzoek.onderzoek.onderzoek.onderzoek.    IWACOIWACOIWACOIWACO    B.V.,B.V.,B.V.,B.V.,    (concept)rapportnummer(concept)rapportnummer(concept)rapportnummer(concept)rapportnummer    1057881057881057881057880, 7 augustus 1996, in opdracht van0, 7 augustus 1996, in opdracht van0, 7 augustus 1996, in opdracht van0, 7 augustus 1996, in opdracht van
HOVO-De Maas B.V.HOVO-De Maas B.V.HOVO-De Maas B.V.HOVO-De Maas B.V.

---- Saneringsonderzoek.Saneringsonderzoek.Saneringsonderzoek.Saneringsonderzoek.    IWACOIWACOIWACOIWACO    B.V.,B.V.,B.V.,B.V.,    (concept)rapportnummer(concept)rapportnummer(concept)rapportnummer(concept)rapportnummer    1057880,1057880,1057880,1057880,    15151515    oktoberoktoberoktoberoktober    1996,1996,1996,1996,    inininin    opdrachtopdrachtopdrachtopdracht    vanvanvanvan
HOVO-De Maas B.V.HOVO-De Maas B.V.HOVO-De Maas B.V.HOVO-De Maas B.V.


