
 

Projectnr. 205225 
NTP Milieu Enschede 

Naam en adres opdrachtgever: 

 

Rijksgebouwendienst, Noord 

Cascadeplein 10, Postbus 108, 

9700 AC Groningen 

Naam contactpersoon: 

 

De heer R. Sikkema  

050 5992848 

Directie: 

 

Grontmij Nederland B.V. Assen 

De heer J. Truijen 

Aanneemsom (excl. BTW): 

 

€ 437.332   

Datum opdracht: 

 

Deelopdrachten over de periode 

20-10-2005 t/m 08-05-2006 

Datum oplevering 

 

Grondsanering juni 2006 

Grondwatersanering medio 2011

Veiligheidsklasse: 

 

2T / 1F  

Beschrijving van het werk: 

De saneringslocatie betreft  de voormalige chemische wasserij van 

de inrichting behorende tot het complex Norgerhaven, van de 

Rijksgebouwen Dienst in de gemeente Veenhuizen. Als gevolg van 

de activiteiten ter plaatse zijn in het verleden oplosmiddelen in de 

bodem terecht gekomen. Zowel de grond als het grondwater is 

hierbij sterk verontreinigd met vluchtige gechloreerde koolwater-

stoffen en minerale olie. Als onderdeel van het prestatiebestek is 

door NTP Milieu, in eigen beheer, een actualisatie-onderzoek 

uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan is de omvang van de 

verontreiniging vastgesteld op een sterk verontreinigd bodem-

volume van in totaal circa 120.000 m3. Met de aanbesteding 

volgens de UAV-GC 2005 is naar eigen inzicht door NTP Milieu 

een saneringsaanpak voorgesteld bestaande uit het ontgraven van 

de grondverontreiniging tot een diepte van circa 4,5 m -mv. en een 

in situ aanpak van de grondwaterverontreiniging. De sanerings-

aanpak heeft na beoordeling de goedkeuring verkregen van het 

bevoegd gezag de provincie Drenthe. De bodem dient te worden 

gesaneerd tot beneden de Tussenwaarden voor VOCl’s. 

  

Grondsanering voormalige wasserij 

Ter plaatse van de gevel van de voormalige wasserij is onder talud 

de verontreinigde grond ontgraven tot een diepte van 4,5 m -mv. In 

combinatie met de ontgraving is daarbij eveneens de reinwater-

kelder gesloopt en verwijderd. Ook de grond onder de kelderruimte 

is daarbij nog deels ontgraven. In totaal is een hoeveelheid van 

circa 1.400 m3 verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. Ten 

behoeve van de ontgraving is een bronbemaling toegepast tot een 

diepte van 7 m -mv. waarbij grondwater is onttrokken met een 

debiet van circa 10 m3/uur en is geleid over een striptoren, met een 

luchtdebiet van 1.500 Nm3/uur, en vervolgens geloosd op het riool. 

Vanwege de grote hoeveelheid aan kabels en leidingen kon niet 

volgens het eerdere plan met een sleufbekisting worden ontgraven 

en is in het talud tegen de bebouwing aan, naar eigen ontwerp, 

een tweefasen extractiesysteem aangelegd bestaande uit 8 

tweefasen-extractiefilters tot een diepte van 7 m -mv.  

Grondwatersanering voormalige wasserij 

Ten behoeve van de grondwatersanering is een onttrekkings- en 

infiltratiesysteem aangelegd bestaande uit een grondwater-

circulatiesysteem en infiltratiedrains op de putbodem van de 

ontgraving. Voorts is binnen de bronzone van de verontreiniging 

over een oppervlak van circa 100 m2 en van 2 tot 15 m -mv. circa 

850 kg substraat geïnjecteerd in de bodem voor de stimulering 

van de natuurlijke afbraak. Aansluitend is meerdere malen per 

jaar substraat via het bestaande TFE-systeem in de bronzone 

ingebracht (ca. 1.000 kg). 

 

Grondwater wordt onttrokken met een totaaldebiet van circa 6 

m3/uur van een diepte van circa 25 m -mv. en gezuiverd en deels 

geïnfiltreerd op een diepte variërend van 5 tot 7 m -mv. Het 

geheel is voorzien van een uitgebreid PLC-programma en wordt 

bewaakt en bestuurd door middel van telemetrie.  

 

 

 

Grondwaterconcentraties aan Per en Tri zijn volledig verwijderd, 

nalevering van Cis en VC, van onder het gebouw, bepaald op dit 

moment het saneringsverloop. 

 

Voor meer informatie: 

NTP Milieu Enschede, de heer W.J.M. Havermans 

Tel. 053 4614905 / 0651069507 
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