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1 Inleiding
1.1

A anleiding en achtergrond

Het Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) is voornemens om delen van de Tungelroysebeek
opnieuw in te richten. Deze herinrichting is bedoeld om de beek een meer natuurlijk karakter te
geven en om te komen tot een herstel van het watersysteem. Het gaat hier om de tweede fase
van de herinrichting van de Tungelroysebeek. In 1999 zijn bij een eerste fase reeds een aantal
trajecten heringericht.
Bij deze herinrichting komt er op (relatief) grote schaal verontreinigde grond vrij. De bodem en
de oevers van de Tungelroysebeek zijn immers van oudsher verontreinigd tengevolge van de
(directe en indirecte) lozingen vanuit de zinkertsverwerkende industrie.
Het ligt voor de hand om de sanering van deze verontreiniging te combineren met en te
integreren in de geplande herinrichting. De sanering draagt immers bij aan het herstel van het
watersysteem. In het 5S-model is de verontreiniging namelijk één van de aspecten die van
invloed zijn op het functioneren van het watersysteem; het verminderen van de verontreiniging
heeft daarmee een direct positief effect. Daarnaast biedt de combinatie van sanering en
herinrichting ook de mogelijkheid om werk met werk te maken.
In voorliggend saneringsplan wordt de sanering van de verontreiniging beschreven.
Omdat de sanering wordt gecombineerd met en geïntegreerd in de herinrichting omvat dit
saneringsplan in ieder geval het gebied van de voorgenomen herinrichting.
Daarnaast heeft het saneringsplan ook betrekking op delen van de Tungelroysebeek die niet
direct bij de herinrichting betrokken zijn maar waar (blijkens het nader onderzoek, zie 3.3) een
sterke verontreiniging aanwezig is. Het saneren van deze delen kan namelijk als een no-regret
maatregel gezien worden. Bovendien kan door werk met werk te maken (de uitvoering van de
sanering koppelen met de uitvoering van de herinrichting) de kosteneffectiviteit van de sanering
vergroot worden.

1.2

Leesw ijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft in algemene zin de voorgenomen herinrichtingsplannen. Deze
beschrijving is van belang omdat de sanering en de herinrichting hand in hand gaan. Bij deze
beschrijving wordt ook ingegaan op de begrenzing van het watersysteem.
Hoofdstuk 3 geeft een aantal algemene gegevens van de saneringslocatie.
Hoofdstuk 4 beschrijft in algemene zin de verontreinigingsituatie in het gebied waar het
saneringsplan op van toepassing is.
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de kaders waarbinnen de verontreiniging van de
Tungelroysebeek wordt aangepakt. Deze kaders bepalen mede de manier waarop de sanering
wordt uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op een aantal onduidelijkheden in deze
beschikbare kaders en wordt aangegeven hoe hiermee om te gaan.
Hoofdstuk 6 beschrijft de hoeveelheden verontreinigde grond. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt naar hoeveelheden die vrijkomen bij herinrichting bij sanering enerzijds en naar
hoeveelheden die nodig zijn voor de aanvullingen bij de herinrichting en bij de sanering
anderzijds.
Hoofdstuk 7 geeft aan hoe de vrijkomende grond kan worden hergebruikt binnen de
sanering/herinrichting.
Hoofdstuk 8 gaat in op de bodemkwaliteit na de sanering/herinrichting. Deze bodemkwaliteit
wordt mede bepaald door de kwaliteit van de grond die wordt hergebruikt bij de herinrichting.
Hoofdstuk 9 en 10 beschrijven de grondsanering en de algemene aspecten van de sanering.
Hoofdstuk 11, 12 en 13 gaan in op de nazorg, de kostenraming van de sanering en de planning
van de tweede fase van de sanering/herinrichting van de Tungelroysebeek.
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2 B eschrijving van de herinrichting fase 2 van de
T ungelroysebeek
2.1

A lgem een

In 1999-2000 is de eerste fase van de herinrichting van de Tungelroysebeek uitgevoerd. Bij
deze eerste fase zijn de trajecten Kruispeel (deeltraject a, b en c), Krang en Leudal aangepakt.
Momenteel heeft het Waterschap Peel en Maasvallei concrete plannen voor de tweede fase
van de herinrichting van de Tungelroysebeek waarbij circa 10,5 km beek zal worden
heringericht. In circa 5,5 km wordt bij de herinrichting een twee-fasenprofiel gerealiseerd. Bij de
overige 5 km wordt een meanderende beek aangelegd.
De ligging van deze trajecten wordt gegeven in bijlage 1.

2.2

B eschrijving tw ee-fasenprofiel

Bij de trajecten waar een twee-fasenprofiel wordt gerealiseerd wordt de huidige beekloop
(grotendeels) gedempt en wordt aan één oever een nieuwe beekloop gegraven. Deze nieuwe
beekloop bestaat uit een relatief smalle beek (het zomerbed), gelegen in een relatief groot
beekdal (het winterbed). De nieuwe beek is daardoor minder diep, breder en met name het
zomerbed krijgt een meer meanderende vorm dan de huidige beekloop. In bijlage 8 van dit
saneringsplan wordt een principeprofiel gegeven van het twee-fasenprofiel.
In het herinrichtingsplan [Lit.1] zijn gedetailleerde figuren gegeven met de ligging van de beek
na herinrichting alsmede een aantal dwarsprofielen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de
ligging van het diepste deel van de heringerichte beek na realisatie kan wijzigen; de beek kan
immers binnen het vergrote beekdal enigszins vrij meanderen.
Aangezien het nieuwe winterbed frequent (meer dan 1 à 2 keer per jaar) zal inunderen maakt
het gehele gebied van het twee-fasenprofiel deel uit van het watersysteem en zal dus in zijn
geheel betrokken moeten worden bij de sanering.
Bij de realisatie van het twee-fasenprofiel wordt de huidige beekloop gedempt/verondiept. Uit
het herinrichtingsplan blijkt dat de delen van de huidige Tungelroysebeek die bij de
herinrichting gedempt worden ook na demping nog deel uit zullen maken van het
watersysteem.
De oever waar geen twee-fasenprofiel wordt gerealiseerd valt na de geplande herinrichting
geheel buiten het watersysteem. Dat houdt in dat in de toekomstige situatie er geen interactie
mogelijk zal zijn tussen deze oever en het oppervlaktewater van de Tungelroysebeek.
Opgemerkt wordt dat deze oever ook in de huidige situatie niet tot het watersysteem behoort.
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2.3

B eschrijving m eanderende beek

Bij de trajecten waar een meanderende beek wordt aangelegd wordt de huidige beekloop
verondiept/gedempt en wordt een nieuwe meanderende beekloop gegraven. Deze nieuwe
beekloop kent ongeveer dezelfde vorm als de huidige beek; een smalle beek, uitgesneden in
het landschap. In die zin onderscheid deze meanderende beek zich van het twee-fasenprofiel
waar de nieuwe beek bestaat uit een relatief breed beekdal.
Bij de aanleg van een meanderende beek blijft de huidige beek een gedeelte van haar
waterafvoerende functie behouden. De verondieping vindt zodanig plaats dat bij hoge
waterafvoeren de huidige beek weer stroomvoerend is; bij normale afvoeren zal de huidige
beek niet watervoerend zijn.
Dat betekent dat de huidige beek ook na herinrichting nog deel zal uitmaken van het
watersysteem. De oevers van de huidige beek zullen (net als in de huidige situatie) na de
geplande herinrichting geen deel uitmaken van het watersysteem.
In bijlage 8 van dit saneringsplan wordt een principeprofiel gegeven.

2.4

V erw ijderen bestaande zandvang benedenstroom s van
traject 1

Benedenstrooms van traject 1 bevindt zich momenteel een zandvang. Omdat ter plaatse de
Tungelroysebeek een gering debiet heeft, is deze zandvang gerealiseerd in de beek zelf; een
30-tal meter voor de stuw is de beek verdiept zodat daar een zandvang ontstaat.
Deze zandvang dient om te vermijden dat het traject dat in een eerdere fase is gesaneerd weer
verontreinigd raakt door de instroom van verontreinigd sediment uit traject 1. Na sanering van
traject 1 verliest deze zandvang echter zijn functie. Daarom dient deze zandvang verwijderd te
worden. Hiertoe zal de zandvang geleegd worden. Aanvulling is, gezien de ligging van de
zandvang in de beek, niet nodig.

2.5

B egrenzing w atersysteem

Bij de trajecten waar een twee-fasenprofiel wordt gerealiseerd is de begrenzing van het
watersysteem na herinrichting als volgt:
• Aan de zijde waar geen ingrepen gepland zijn vormt de huidige oever van de beek de
grens van het watersysteem.
• Aan de zijde van de beek waar wel ingrepen gepland zijn voor de realisatie van het
twee-fasenprofiel komt de toekomstige grens van het watersysteem overeen met de
grens van de geplande ontgraving.
Bij trajecten waar een meanderende beek wordt gerealiseerd is de begrenzing van het
watersysteem na herinrichting als volgt.
• De nieuwe meanderende beek maakt deel uit van het watersysteem.
• De huidige beek die verondiept is maakt nog steeds deel uit van het watersysteem; bij
hoge waterafvoeren is de huidige beek immers nog watervoerend.
• De oevers van de huidige beek bevinden zich in de huidige situatie buiten het
watersysteem. Ook na herinrichting vallen deze grotendeels buiten het watersysteem;
alleen waar de toekomstige nieuwe meander de huidige beek kruist zal er in de
toekomst een interactie mogelijk zijn van het watersysteem met deze oevers. Deze
interactie zal naar verwachting hooguit kunnen plaatsvinden over een strook van 30 m
aan weerszijde van het snijpunt van de huidige beek met de toekomstige meanderende
beek. Deze strook van 30 m rekenen we dan ook tot het toekomstige watersysteem.
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3 G egevens betreffende de locatie
3.1

T e saneren trajecten

Omwille van organisatorische en financiële redenen kan het Waterschap Peel en Maasvallei de
gehele herinrichting fase 2 niet in één keer realiseren. Aangezien de sanering gecombineerd
wordt uitgevoerd met de herinrichting is het dan ook logisch dat het saneringsplan alleen
betrekking heeft op een gedeelte van de herinrichting fase 2 van de Tungelroysebeek. Het gaat
dan om de trajecten.
• Het gehele traject 1; Kruispeel
• Het gehele traject 2; Raam-Wisbroek
• Het gedeelte van traject 3 ten westen van het kanaal Wessem-Nederweert; EllburgKanaal. In het saneringsplan wordt dit traject 3a genoemd.
• Het gedeelte van traject 6 ten westen van de N273 (Napoleonsbaan). In het
saneringsplan wordt dit traject 6a genoemd.
Het gaat hierbij om een herinrichting met een lengte van circa 7,5 km. De ligging van deze
trajecten is in bijlage 1 gegeven.
De herinrichting van de overige delen van de Tungelroysebeek zal in een latere periode
plaatsvinden.

3.2

A lgem ene gegevens

Het te saneren gebied heeft als bodemgebruik landbouw. Er bevinden zich geen woningen of
verhardingen.
Bij nagenoeg alle bruggen over de Tungelroysebeek worden diverse kabels en leidingen
aangetroffen. Aangezien hier in de regel geen maatregelen zijn voorzien voor de
sanering/herinrichting vormen deze geen belemmering voor de uitvoering van de werken.
Op twee plaatsen kruist een rioolwatertransportleiding van het waterschapsbedrijf Limburg de
Tungelroysebeek: in traject 6a en in traject 2 (bij de Vloedmolenweg). Bij de uitvoering van de
werken zal in ieder geval rekening gehouden moeten worden met de aanwezigheid van deze
leidingen.
De Tungelroysebeek heeft een (sterk) drainerende werking op het freatisch grondwater.
De gemiddelde maaiveldhoogte varieert van NAP +30 m bij het begin van traject 1 tot NAP
+25m aan het eind van traject 3a en NAP+20m bij traject 6a.

3.3

B eschikbare bodem onderzoeken

Om de bodemkwaliteit van de te saneren locaties in beeld te brengen is voor ieder traject een
nader onderzoek uitgevoerd:
• Nader onderzoek herinrichting Tungelroysebeek, traject 1: rapport 04.RB153 van CSO,
d.d. juni 2004 [Lit. 2].
• Nader onderzoek herinrichting Tungelroysebeek, traject 2: rapport 04.RB154 van CSO,
d.d. juni 2004 [Lit. 3].
• Nader onderzoek herinrichting Tungelroysebeek, traject 3: rapport 04.RB155 van CSO,
d.d. juni 2004 [Lit. 4].
• Nader onderzoek herinrichting Tungelroysebeek, traject 6: rapport 04.RB158 van CSO,
d.d. juni 2004 [Lit.5].

4
Saneringsplan herinrichting Tungelroysebeek
Rapport 04.RB173, definitief

3.4

K adastrale gegevens

De kadastrale situatie is weergegeven op bijlage 2.
In deze bijlage zijn ook de verschillende eigenaren opgenomen.

3.5

G evalsdefinitie

De verontreiniging in de Tungelroysebeek maakt onderdeel uit van de gebiedsgerichte aanpak
binnen Actief Bodembeheer de Kempen. Door de Stuurgroep ABdK en de colleges van de
provincie Limburg en Noord-Brabant is besloten de verontreiniging van zware metalen binnen
het gebied van ABdK niet als 1 geval van bodemverontreiniging aan te merken.
Aanpak van de verontreiniging in de Tungelroysebeek vindt plaats op basis van het
gebiedsspecifiek (waterbodem)beleid in de Kempen. In paragraaf 5.2 wordt dit specifieke
beleid nader toegelicht.
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4 B eschrijving van de verontreinigingsituatie
4.1

A lgem een

In het gehele onderzoeksgebied is het nader onderzoek uitgevoerd conform de “richtlijn nader
onderzoek voor waterbodems”, in 2002 uitgegeven door AKWA/RIZA.
De hierin beschreven aanpak sluit zeer goed aan bij de onderzoeksopzet welke in 1999 is
gebruikt voor het aanvullend bodemonderzoek van de eerste fase van de herinrichting van de
Tungelroysebeek. De ervaring opgedaan bij deze eerste fase van de herinrichting leert dat de
AKWA-richtlijn voldoende mogelijkheden biedt om het nader onderzoek af te stemmen op de
herinrichtingsplannen.
De essentie van de AKWA-richtlijn is dat het watersysteem opgedeeld wordt in homogeen
verontreinigde deelgebieden en dat deze deelgebieden verdeeld worden in ruimtelijke
eenheden (RE’s). De lengte van de RE’s is afhankelijk van de breedte van het homogeen
verontreinigd gebied.
In navolgende paragrafen wordt per traject de verontreinigingsituatie in algemene zin
beschreven. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de rapportages van het
nader onderzoek [Lit. 2, 3, 4 en 5].

4.2

T raject 1

De verontreinigingssituatie van traject 1 is als volgt samen te vatten:
• Bij de oever waar geen herinrichtingsmaatregelen gepland zijn (rechteroever) is slechts
in 1 RE een sterke verontreiniging aangetroffen. De sterke verontreiniging bevindt zich
in de bovenste 0,25 m meter van de bodem. Deze oever ligt in de huidige situatie en na
herinrichting buiten het watersysteem.
• De verontreinigingssituatie van de oever waar het twee-fasenprofiel wordt gerealiseerd
is als volgt:
o In de strook dichtbij de oever (breedte 5 m) is de bodem in 5 van de 7 RE’s
sterk verontreinigd. De dikte van deze sterk verontreinigde laag bedraagt bij
drie van deze RE’s 0,5 m, bij 1 van de RE’s 0,25 m en bij 1 van de RE’s 0,75
m.
o In de strook verder weg van de oever (5 tot 25 m uit de oever) is de bodem niet
sterk verontreinigd.
• De verontreinigingssituatie van de waterbodem is als volgt:
o In 6 van de 7 beschouwde RE’s is een sterke verontreiniging aangetroffen. In 1
RE (T1W6) is geen sterke verontreiniging aangetroffen.
o Bij de 5 eerste RE’s (T1W1 t/m T1W5) is de sterk verontreinigde waterbodem
afgedekt met een laag die slechts licht tot matig verontreinigd is. De dikte van
de sterk verontreinigde laag varieert van 0,25 m tot 0,75 m. De dikte van de
schone(re) bovenlaag varieert van 0,25 tot 0,5 m.
o In 1 RE (T1W7) is de sterk verontreinigde waterbodem niet “bedekt” met een
“schone” laag. De dikte van de sterk verontreinigde waterbodem bedraagt hier
0,5 m.
Op grond van het vooronderzoek, de veldwaarnemingen en de analyseresultaten kan worden
gesteld dat de bodem ter plaatse van traject 1 niet (additioneel) is beïnvloed door een
puntbron.
Uit de zeefkrommes blijkt dat de sterk verontreinigde grond reinigbaar is.
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4.3

Z andvang benedenstroom s van traject 1

De verontreinigingssituatie van de zandvang is als volgt samen te vatten:
• De bovenste laag met een dikte van 0,25 m is sterk verontreinigd.
• De diepere bodemlagen (vanaf 0,25 m-wb) zijn niet sterk verontreinigd.
Op grond van het vooronderzoek, de veldwaarnemingen en de analyseresultaten kan worden
gesteld dat de bodem ter plaatse van de zandvang benedenstrooms van traject 1 niet
(additioneel) is beïnvloed door een puntbron.
Uit de zeefkrommes blijkt dat de sterk verontreinigde grond reinigbaar is.
Meer informatie over de kwaliteit van de zandvang is opgenomen in het rapport van het nader
onderzoek van traject 1 [Lit. 2].

4.4

T raject 2

De verontreinigingssituatie van traject 2 is als volgt samen te vatten:
•

•

•

De verontreinigingssituatie van de linkeroever is als volgt:
o In de strook dichtbij de linkeroever is in 3 van de 19 RE’s een sterke
verontreiniging aangetroffen. De dikte van deze sterk verontreinigde laag
bedraagt overal 0,25 m.
o In de strook veraf van de oever is in eerste instantie bij 2 van de 12 RE’s een
sterke verontreiniging aangetroffen. Na verfijning blijkt dat in beide RE’s drie
van de vier deelRE’s sterk verontreinigd zijn.
De verontreinigingssituatie van de rechteroever is als volgt:
o In de strook dichtbij de rechteroever is in 1 van de 19 RE’s een sterke
verontreiniging aangetroffen. De dikte van deze sterk verontreinigde laag
bedraagt 0,75 m.
o In de strook veraf van de oever is nergens een sterke verontreiniging
aangetroffen.
De verontreinigingssituatie van de waterbodem is als volgt:
o In 14 van de 20 beschouwde RE’s (=70%) is een sterke verontreiniging
aangetroffen. In 6 RE’s is geen sterke verontreiniging aangetroffen.
o In 13 van deze 14 RE’s bevindt de sterke verontreiniging zich aan de
oppervlakte; slechts in 1 RE (T2W15) is de sterke verontreiniging bedekt door
een 0,25 m dikke schonere laag.
o In 5 van de 14 sterk verontreinigde RE’s bedraagt de dikte van het sterk
verontreinigde pakket 0,5 m. In de overige RE’s is dat 0,25 m.

Op grond van het vooronderzoek, de veldwaarnemingen en de analyseresultaten kan worden
gesteld dat de bodem ter plaatse van traject 2 niet (additioneel) is beïnvloed door een
puntbron.
Uit de zeefkrommes blijkt dat de sterk verontreinigde grond reinigbaar is.

4.5

T raject 3a

De verontreinigingssituatie van traject 3a is als volgt samen te vatten:
• De verontreinigingssituatie van de RE’s waar de meanderende beek is voorzien, kan
als volgt samengevat worden:
o In de 10 onderzochte RE’s is nergens een sterke verontreiniging aangetroffen.
Ook is hier nergens een overschrijding van de tussenwaarde aangetroffen. Dit
geldt zowel voor de bovengrond als voor de ondergrond.
• De verontreinigingssituatie van de waterbodem van de huidige beek is als volgt samen
te vatten:
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In elke RE (8 stuks) is een sterke verontreiniging aangetroffen.
In 5 van deze 8 RE’s bevindt de sterke verontreiniging zich aan de oppervlakte.
Bij de drie eerste RE’s (T3W1, T2W2 en T3W3) is de sterke verontreiniging
afgedekt door een schone(re) bovenlaag. Bij T3W1 en T3W2 is deze
schone(re) bovenlaag 0,5 m dik, bij T3W3 slechts 0,25 m dik. Dit kan wellicht
verklaard worden door de instroom van relatief schoon sediment uit het reeds
gesaneerde beektraject bovenstrooms van traject 3a.
o In 6 van de 8 sterk verontreinigde RE’s bedraagt de dikte van het sterk
verontreinigde pakket 0,5 m, in 1 RE’s is dat 0,75 m en in 1 RE’s is de dikte
van het sterk verontreinigde pakket beperkt tot 0,25 m.
De verontreinigingssituatie van de linkeroever van de huidige beek, waar geen
herinrichtingmaatregelen gepland zijn is als volgt samen te vatten:
o In 6 van de 7 beschouwde RE’s (=86%) is een sterke verontreiniging
aangetroffen. In 1 RE is geen sterke verontreiniging aangetroffen.
o In 5 van deze 6 RE’s bevindt de sterke verontreiniging zich aan de oppervlakte.
Bij de RE T3L6 is de sterke verontreiniging afgedekt door een 0,25 m dikke
schone(re) bovenlaag.
o In 3 van de 6 sterk verontreinigde RE’s bedraagt de dikte van het sterk
verontreinigde pakket 0,5 m, in 2 RE’s is dat 0,75 m en in 1 RE zelfs 1 m.
De verontreinigingssituatie van de rechteroever van de huidige beek, waar geen
herinrichtingmaatregelen gepland zijn is als volgt samen te vatten:
o In 3 van de 7beschouwde RE’s (=43%) is een sterke verontreiniging
aangetroffen. In 4 RE’s is geen sterke verontreiniging aangetroffen.
o In 2 van deze 3 RE’s bevindt de sterke verontreiniging zich aan de oppervlakte.
Bij de RE T3R5 is de sterke verontreiniging afgedekt door een 0,25 m dikke
schone(re) bovenlaag.
o In 2 van de 3 sterk verontreinigde RE’s bedraagt de dikte van het sterk
verontreinigde pakket 0,25 m, in 1 RE is dat 1,25m.
o
o

•

•

Op grond van het vooronderzoek, de veldwaarnemingen en de analyseresultaten kan worden
gesteld dat de bodem ter plaatse van traject 3a niet (additioneel) is beïnvloed door een
puntbron.
Uit de zeefkrommes blijkt dat de sterk verontreinigde grond reinigbaar is.

4.6

T raject 6a

De verontreinigingssituatie van traject 6a is als volgt samen te vatten:
• De verontreinigingssituatie van de rechteroever (waar de herinrichtingsmaatregelen
zullen plaatsvinden) is als volgt:
o In de strook dichtbij de linkeroever is in beide RE’s een sterke verontreiniging
aangetroffen. In de eerste RE bedraagt de dikte van het sterk verontreinigde
pakket 1 m. In de tweede RE bedraagt de dikte 0,25m.
o In de strook veraf van de oever is geen sterke verontreiniging aangetroffen.
• De verontreinigingssituatie van de linkeroever is als volgt:
o In beide RE’s is geen sterke verontreiniging aangetroffen.
• De verontreinigingssituatie van de waterbodem is als volgt:
o In beide RE’s is in het gehele onderzochte bodemtraject van 0-1 m-wb geen
sterke verontreiniging aangetroffen.
Op grond van het vooronderzoek, de veldwaarnemingen en de analyseresultaten kan worden
gesteld dat de bodem ter plaatse van traject 6a niet (additioneel) is beïnvloed door een
puntbron.
Uit de zeefkrommes blijkt dat de sterk verontreinigde grond reinigbaar is.
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5 K aders voor de sanering van de diffuse
verontreiniging in de T ungelroysebeek
5.1

A lgem een

De verontreiniging in de Tungelroysebeek is een onderdeel van de grootschalige
verontreiniging in de Kempen die in het verleden veroorzaakt is door de zinkertsindustrie in de
omgeving van Budel. Omdat de Tungelroysebeek niet het enige verontreinigde watersysteem
is in de Kempen en omdat het wenselijk is om in de Kempen voor alle watersystemen
eenzelfde saneringsaanpak te bewerkstelligen is in 2003 een interprovinciaal
waterbodembeleid in de Kempen opgesteld en vastgesteld. Dit interprovinciaal
waterbodembeleid geeft globaal aan welke bodemkwaliteitsdoelstellingen er gelden voor de
verontreinigde waterbodems en vormt daarmee de basis voor de sanering van de
verontreinigde waterbodems.
Het algemene waterbodembeleid is voor de Tungelroysebeek geoperationaliseerd middels het
saneringsonderzoek op hoofdlijnen/waterbodembeheerplan (Sooh/Wbbp) dat in 2003 is
vastgesteld. In dit Sooh/Wbbp wordt, rekening houdend met de specifieke kenmerken van het
watersysteem van de Tungelroysebeek, invulling gegeven aan de saneringsdoelstelling voor de
beek.
Navolgend worden beide kaders nader besproken.

5.2

Interprovinciaal w aterbodem beleid in de K em pen

De meest belangrijke kenmerken van dit beleid zijn:
• Voor de waterbodems in de Kempen geldt het herverontreinigingsniveau als
saneringsdoelstelling. Gezien het herverontreinigingsproces is het niet zinvol om een
strengere saneringsdoelstelling te kiezen, terwijl het hanteren van een minder strenge
saneringsdoelstelling het gewenste toekomstige gebruik van het gebied in de weg kan
staan.
• Het herverontreinigingsniveau moet per watersysteem bepaald worden door de
waterkwaliteitsbeheerder. Voor de Tungelroysebeek is dat gebeurd in het Sooh/Wbbp
(zie volgende paragraaf).
• Het is toegestaan om waterbodem die voldoet aan de saneringsdoelstelling bij de
herinrichting/sanering te hergebruiken als bodemmateriaal voor het dempen/aanvullen
van delen van het watersysteem. Dit hergebruik moet beschreven worden in het
saneringsplan.
• Delen van het huidige beeksysteem die in het kader van de herinrichtingsplannen
gedempt worden moeten, voorafgaand aan het dempen, conform het saneringsdoel
gesaneerd worden. Dat betekent dat waterbodem met gehalten boven het
herverontreinigingsniveau verwijderd moet worden. Dit herverontreinigingsniveau moet
per watersysteem bepaald worden.
• Alle bodem die zich binnen het watersysteem bevindt moet worden beschouwd als
waterbodem. Het watersysteem is hierbij het kader gevormd door het
waterhuishoudkundige systeem met zijn relevante omgeving, waarvan de begrenzing
mede afhankelijk is van de functionele samenhang(en) waarop men de aandacht richt.
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5.3
5.3.1

S ooh/W bbp T ungelroysebeek
S aneringsdoelstelling voor de T ungelroysebeek

In 2003-2004 is het saneringsonderzoek op hoofdlijnen/waterbodembeheerplan
Tungelroysebeek vastgesteld. Dit Sooh/Wbbp is voor de Tungelroysebeek de uitwerking van
het interprovinciaal waterbodembeleid in de Kempen.
In dit Sooh/Wbbp wordt, uitgaande van het herverontreinigingsproces in de Tungelroysebeek
de saneringsdoelstelling voor de Tungelroysebeek als volgt vastgelegd:
• Na de herinrichtingswerkzaamheden moet de bodemkwaliteit in ieder geval voldoen
aan de interventiewaarde. Het bereiken van de interventiewaarde geldt als een
resultaatsverplichting.
• Daarnaast is het wenselijk om de verontreiniging die tussen Streefwaarde en
Interventiewaarde ligt zo veel mogelijk weg te halen. Deze inspanningsverplichting is
bedoeld om invulling te geven aan het ALARA-beginsel. Op niveau van Saneringsplan
zal concreet invulling moeten worden gegeven aan deze inspanningsverplichting. Voor
projecten waar er een overschot is op de grondbalans zal deze inspanningsverplichting
er in de praktijk toe leiden dat zo veel mogelijk de minst verontreinigde grond wordt
hergebruikt binnen het herinrichtingsproject.

5.3.2

D oelstelling buiten het w atersysteem

De saneringsdoelstelling als vastgelegd in het Sooh/Wbbp geldt voor het gehele watersysteem.
In beginsel geldt deze saneringsdoelstelling niet voor de bodem die nu en/of in de toekomst
niet binnen het watersysteem ligt.
Uit de beschrijving van de voorgenomen herinrichting (zie hoofdstuk 2) blijkt dat delen van de
oevers van de huidige beek nu en in de toekomst geen deel uitmaken van het watersysteem.
Dit zou betekenen dat delen van de oever van de huidige beek niet gesaneerd hoeven te
worden (resultaatsverplichting geldt niet) dan wel dat voor deze delen een andere
saneringsdoelstelling geldt (resultaatsverplichting anders dan de interventiewaarde).
Verder in dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op deze problematiek.

5.3.3

R isico’s van de verontreiniging

Het Sooh/Wbbp geeft ook aan hoe, in het licht van de saneringsdoelstelling, om te gaan met de
ecologische, humane en verspreidingsrisico’s. Dit kan als volgt samengevat worden:
• Als gevolg van de sanering zullen de humane risico’s nog verder afnemen dan in de
huidige situatie al het geval is en dat er ook in de toekomstige situatie, na sanering,
geen sprake zal zijn van onaanvaardbare humane risico’s.
• Er is voor gekozen om de verontreiniging die (gezien de saneringsdoelstelling) na
sanering nog aanwezig zal zijn, randvoorwaardenstellend te laten zijn voor de
toekomstige natuur in het gesaneerde gebied. Met andere woorden: de natuur en
levensgemeenschappen kunnen zich ontwikkelen voor zover de kwaliteit van de
bodem dat toelaat.
• De erosie en sedimentatie van verontreinigd beddingslib is de grootse bron van
verspreiding van verontreiniging in de Tungelroysebeek. Bij de sanering/herinrichting
van de Tungelroysebeek wordt alle sterk verontreinigde materiaal verwijderd uit het
watersysteem. Hierdoor zal er veel minder verontreinigd beddingslib aanwezig zijn dan
in de huidige situatie, hetgeen inhoudt dat de verspreiding van de verontreiniging na
sanering/herinrichting ook veel geringer zal zijn dan in de huidige situatie.
• Om te verhinderen dat de gesaneerde trajecten door de instroom van verontreinigd
sediment weer verontreinigd worden kan het vanuit het oogpunt van herverontreiniging
noodzakelijk zijn om een zandvang te realiseren bovenstrooms van de gesaneerde
trajecten.
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5.4

H oe w erken deze kaders door in het saneringsplan?

Uit voorgaande beschrijving van de kaders voor de aanpak van de verontreiniging in de
Tungelroysebeek blijkt dat het saneringsplan in wezen aan de volgende zaken aandacht moet
besteden:
• In het saneringsplan moet aangetoond worden dat invulling gegeven wordt aan de
resultaatsverplichting uit het Sooh/Wbbp. Alle sterk verontreinigde waterbodem dient
uit het watersysteem te worden verwijderd.
• In het saneringsplan moet invulling gegeven worden aan de inspanningsverplichting uit
het Sooh/Wbbp. Dit dient te gebeuren door het hergebruik te optimaliseren.
• In het saneringsplan dient de begrenzing van het watersysteem te worden gegeven.
Het Sooh/Wbbp ziet immers in beginsel uitsluitend op dit watersysteem.

5.5
5.5.1

O nduidelijkheden in het S ooh/W bbp
A lgem een

Als de resultaten van de bodemonderzoeken getoetst worden aan de eisen en
randvoorwaarden van het Sooh/Wbbp blijkt dat het Sooh/Wbbp op een aantal punten niet
(voldoende duidelijk) voorziet in een oplossing voor de aangetroffen verontreinigingsituatie. Het
gaat dan om:
• Op een aantal plaatsen is vastgesteld dat de waterbodem bestaat uit een relatief
schone bovenlaag (0,25 tot 0, 5 m dik) met daaronder een sterk verontreinigde laag.
Het Sooh/Wbbp geeft onvoldoende duidelijk aan of deze onderliggende vieze laag
gesaneerd moet worden.
• Uit de beschrijving van de herinrichtingsplannen blijkt dat een gedeelte van de huidige
oevers nu en in de toekomst geen deel uit zullen maken van het watersysteem terwijl
blijkens het bodemonderzoek deze wel sterk verontreinigd kunnen zijn. Deze oevers
maken daarmee geen onderdeel uit van het vastgestelde interprovinciaal
waterbodembeleid in de Kempen zodat de aanpak ervan in beginsel dient afgestemd te
worden op het provinciale bodembeleid.

5.5.2

S terk verontreinigde w aterbodem , m om enteel afgedekt door
een schone(re) laag

Op een aantal plaatsen is vastgesteld dat de waterbodem bestaat uit een relatief schone
bovenlaag (0,25 tot 0,5 m dik) met daaronder een sterk verontreinigde laag. Het gaat hier
wellicht om “oud” sediment dat na de herinrichting fase 1 (1999) is afgedekt door een laag
nieuw, schoner sediment.
Voor deze situatie zou gesteld kunnen worden dat de bodem nu reeds voldoet aan de
saneringsdoelstelling; de kwaliteit van de bovenlaag voldoet immers.
Uit de beschrijving van de herinrichtingsplannen blijkt echter dat bij alle trajecten de huidige
beek onderdeel zal blijven van het watersysteem, ook al wordt de huidige beek
gedempt/verondiept. Door de dynamiek van het watersysteem is het dan ook niet uit te sluiten
dat (vooral in bochten) de toekomstige beek (hetzij het twee-fasenprofiel, hetzij de meander)
zich insnijdt in de onderliggende sterk verontreinigde laag. Hierdoor zou deze sterk
verontreinigde laag weer in het watersysteem terechtkomen en zorgen voor een ongewenste
herverontreiniging.
Dat betekent dat bij het niet verwijderen van de schone(re) bovenlaag niet wordt voldaan aan
de saneringsdoelstelling zodat sanering van de onderliggende sterk verontreinigde laag nodig
is om binnen het watersysteem aan de saneringsdoelstelling te kunnen voldoen.
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Uit de bodemonderzoeken blijkt dat de sterke verontreiniging van de waterbodem in de regel
beperkt is tot een diepte van 1 m-wb. Slechts bij 1 RE (T1W4 van traject 1) is een sterke
verontreiniging aangetroffen tot 1,25 m-wb. Dat betekent dat het saneren van de sterk
verontreinigde onderliggende laag niet zal stuiten op relevante uitvoeringsbezwaren zodat bij
de sanering alle sterk verontreinigde waterbodem verwijderd wordt. Dat houdt in dat sanering
kan worden uitgevoerd conform het Sooh/Wbbp.

5.5.3

G edeelten van het gebied die buiten het w atersysteem vallen

Uit de beschrijving van de herinrichtingsplannen blijkt dat een gedeelte van de huidige oevers
nu en in de toekomst geen deel uit zullen maken van het watersysteem terwijl blijkens het
bodemonderzoek deze wel sterk verontreinigd kunnen zijn. Omdat het Sooh/Wbbp alleen
betrekking heeft op het watersysteem geldt de saneringsdoelstelling uit het Sooh/Wbbp dan
ook niet voor deze delen van het projectgebied.
Dit heeft niet alleen invloed op de vraag of en tot hoever gesaneerd moet worden, maar ook op
vraag welke kwaliteitseisen er gelden voor de grond die gebruikt wordt om een eventuele
saneringsput weer aan te vullen.
Omdat het voor de hand ligt om een eventuele sanering van deze oevers te combineren met de
herinrichting /sanering van het watersysteem wordt navolgend aangegeven hoe in het kader
van voorliggend saneringsplan hiermee zal worden omgegaan.
Traject 1 en 2
Bij traject 1 zijn aan de rechteroever van de Tungelroysebeek geen ingrepen gepland. Uit het
bodemonderzoek blijkt dat in het schouwpad van deze rechteroever slechts incidenteel een
sterke verontreiniging wordt aangetroffen en dat deze beperkt is tot de bodemlaag 0-0,25 mmv.
Bij traject 2 zijn afwisselend aan de linker- en rechteroever geen ingrepen gepland. Uit het
bodemonderzoek blijkt dat in het schouwpad van deze oevers slechts incidenteel een sterke
verontreiniging wordt aangetroffen en dat deze beperkt is tot een 25 cm dikke laag.
Daarom is er voor gekozen om deze sterke verontreiniging te saneren, gelijktijdig met de
herinrichting van traject 1; met relatief geringe financiële inspanning (want relatief weinig sterk
verontreinigd materiaal) kan toch een hoeveelheid sterke verontreiniging verwijderd worden.
Uitgaande van een logisch en samenhangend bodembeleid gelden bij deze sanering dezelfde
bodemkwaliteitsdoelstellingen als voor het (naastgelegen) watersysteem. Dat betekent dat
alleen de sterke verontreiniging wordt weggehaald en dat aanvulling kan gebeuren met de
grond die bij de herinrichting vrijkomt en die aan de saneringsdoelstelling voldoet.
Traject 3a
Uit het bodemonderzoek blijkt dat bij traject 3a de schouwpaden – in tegenstelling tot traject 1
en 2 – in het algemeen wel sterk verontreinigd zijn en dat de sterk verontreinigde laag tot 1,25
m dik kan zijn. Het is dan ook evident dat sanering van de schouwpaden bij traject 3a een
belangrijke financiële inspanning zal vergen.
Daarom zal de sanering van de schouwpaden bij traject 3a als volgt gebeuren:
• Waar de toekomstige nieuwe meander de huidige beek kruist zal er in de toekomst een
interactie mogelijk zijn van het watersysteem met deze oevers. Deze interactie zal
plaatsvinden over een strook van 30 m aan weerszijde van het snijpunt. Deze strook
van 30 m aan weerszijde van het snijpunt behoort dan ook tot het toekomstige
watersysteem en zal geheel gesaneerd worden.
• De overige delen van het schouwpad maken (nu en in de toekomst) geen deel uit van
het watersysteem en zullen nu niet gesaneerd worden. Argumenten hiervoor zijn:
o Uit het nader onderzoek blijkt dat er bij een eventuele sanering van de oevers
een grote hoeveelheid sterk verontreinigde grond zou vrijkomen. Het saneren
van deze oevers zou daardoor een (onevenredig) groot beslag leggen op de
beperkte financiële middelen die beschikbaar zijn voor de
sanering/herinrichting van de Tungelroysebeek. De middelen kunnen beter
ingezet worden waar de sanering/herinrichting veel meer effect heeft op het
ecologisch en het waterhuishoudkundig herstel van de beek.
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o

o

o

De oevers maken nu en na herinrichting geen deel uit van het watersysteem.
Het niet saneren van deze oevers vormt dan ook geen belemmering voor het
realiseren van de ecologische doelstellingen in het watersysteem; het staat het
5-s model niet in de weg.
De oevers zijn in gebruik als schouwpad en worden daardoor regelmatig
gebruikt door voertuigen. Hierdoor zullen de ecologische potenties van de
oevers relatief gering zijn en zal het laten liggen van de verontreiniging niet
leiden tot ongewenste ecologische risico’s.
Door de oevers nu niet te saneren wordt een eventuele toekomstige sanering
niet bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt. Omdat de oevers geen deel uitmaken
van het watersysteem en omdat de verontreiniging van de oevers niet (of
nauwelijks) uitloogt zal de verontreinigingssituatie in de toekomst niet wezenlijk
veranderen. Verder worden de oevers niet aangepakt/afgedekt in het kader
van de herinrichting zodat de verontreiniging in de toekomst op dezelfde
(eenvoudige) manier bereikbaar is als in de huidige situatie.

Traject 6a
Bij traject 6a zijn aan de linkeroever van de Tungelroysebeek geen ingrepen gepland. Uit het
bodemonderzoek blijkt dat in het schouwpad van deze linkeroever geen sterke verontreiniging
wordt aangetroffen. Sanering is dan ook niet aan de orde.
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6 H oeveelheden verontreinigde grond
6.1

A lgem een

Bij de herinrichting van de Tungelroysebeek vindt er op grote schaal grondverzet plaats.
Om de huidige beek opnieuw een meer natuurlijk karakter te geven wordt een nieuwe beek
gegraven (in een twee-fasenprofiel of als een meanderende beek) en worden delen van de
huidige beek gedempt of verondiept.
Daarnaast zal, om de saneringsdoelstelling te kunnen realiseren, sterk verontreinigde grond
moeten worden ontgraven en zal deze extra ontgraving weer aangevuld moeten worden;
zonder de aanvulling zouden immers de herinrichtingsprofielen niet gerealiseerd worden.
Bij het grondverzet is het van belang dat de grond die vrijkomt bij de herinrichting/sanering
binnen de geldende milieuhygiënische randvoorwaarden ook weer zo veel mogelijk binnen het
project wordt hergebruikt. Om dit hergebruik te sturen is het noodzakelijk dat informatie
beschikbaar is over de hoeveelheden grond die vrijkomen en de hoeveelheden grond die nodig
zijn en de kwaliteit ervan.
Dit hoofdstuk gaat in op deze hoeveelheden en maakt onderscheid in :
•
•
•
•

6.2

Hoeveelheden die vrijkomen bij de herinrichting, onderverdeeld in sterk en niet-sterk
verontreinigde grond.
Hoeveelheden die nodig zijn voor de bij de herinrichting geplande aanvullingen.
Hoeveelheden die (buiten de herinrichting) vrij komen om de saneringsdoelstelling te
realiseren.
Hoeveelheden die nodig zijn om er voor te zorgen dat het herinrichtingsprofiel
gerealiseerd wordt na extra ontgraving voor de sanering (aanvulling van de
saneringsput).

H oeveelheden

In bijlage 7 is een uitgebreid overzicht gegeven van de totale hoeveelheden die betrekking
hebben op de sanering/herinrichting. De informatie in dit overzicht is gebaseerd op de
informatie uit de bijlagen 3, 4, 5 en 6 waar voor respectievelijk de trajecten 1, 2, 3a en 6a
gedetailleerde gegevens zijn opgenomen.
Voor de ligging en de diepte van de sterke verontreinigingen wordt verwezen naar de rapporten
van het nader onderzoek [Lit. 2, 3, 4 en 5].
In tabel 6.1 is de informatie uit bijlage 7 samengevat.
Tabel 6.1

Samenvatting hoeveelheden bij sanering/herinrichting (afgeronde
waardes)

Onderdeel van sanering/herinrichting
Totale hoeveelheid >I die vrijkomt bij herinrichting
Totale hoeveelheid >I die extra vrijkomt voor realisatie
saneringsdoelstelling
Totale hoeveelheid <I die vrijkomt bij herinrichting
Totale hoeveelheid <I die extra vrijkomt voor realisatie
saneringsdoelstelling
Totale hoeveelheid benodigde grond
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Hoeveelheid (m3)
4.125
14.355
175.000
4.100
145.000

7 O ptim aliseren hergebruik
7.1

A lgem een

Uit vorig hoofdstuk blijkt dat er bij de sanering/herinrichting meer licht verontreinigde grond
vrijkomt dan nodig is om alle aanvullingen t.b.v. de herinrichting/sanering te realiseren; er komt
in totaal circa 179.000 m3 vrij (175.000 + 4.100) terwijl er circa 145.000 m3 grond nodig is. Er is
dus een overschot op de grondbalans van circa 34.000 m3.
Dat betekent dat er mogelijkheden zijn om, binnen de herinrichting/sanering, het hergebruik te
optimaliseren. Deze optimalisatie is dan bedoeld om invulling te kunnen geven aan de
inspanningsverplichting uit het Sooh/Wbbp. Deze inspanningsverplichting is een onderdeel van
de saneringsdoelstelling voor de Tungelroysebeek (zie paragraaf 5.3.1).
Ten aanzien van het optimaliseren van het hergebruik gelden wel een aantal randvoorwaarden:
• Op een aantal plaatsen wordt de sterk verontreinigde waterbodem bedekt door een
schone(re) bovenlaag. Voorafgaand aan de sanering moet deze bovenlaag dan ook
verwijderd worden. Omwille van logistieke redenen wordt deze bovenlaag ter plaatse
ook weer gebruikt voor de aanvulling van de huidige beek. Dat betekent dat deze grond
niet in aanmerking komt voor het optimaliseren aangezien de bestemming ervan reeds
vastligt.
• Een aantal landbouwers in het gebied van traject 1 en 2 heeft reeds aangegeven dat
ze graag de bovengrond (bovenste 25 cm) die vrijkomt bij de realisatie van het tweefasenprofiel wensen te gebruiken om hun belendende landbouwpercelen op te hogen
en/of om laagtes in hun belendende landbouwpercelen aan te vullen. Dat betekent dat
een gedeelte van de bovengrond in deze gebieden niet beschikbaar zal zijn voor
hergebruik binnen de herinrichting/sanering. De bestemming van deze grond is dan
ook al bekend zodat deze niet meegenomen kan worden bij de optimalisatie van de
grondstromen.
• De grond wordt zo veel mogelijk hergebruikt binnen het traject waar de grond vrijkomt.
• Uit het nader onderzoek is gebleken dat de vrijkomende sterk verontreinigde grond
gereinigd kan worden. Omdat niet kan worden uitgesloten dat de uitvoerder van de
sanering een bestemming heeft voor de gereinigde sterk verontreinigde grond wordt
deze niet meegenomen bij de optimalisatie. Benadrukt wordt nog dat het residu van het
reinigingsproces op een milieuhygiënisch verantwoorde manier verwerkt zal worden
met een zo hoog mogelijke hergebruikswaarde.
In volgende paragraaf worden deze randvoorwaarden nader besproken waarbij ook ingegaan
wordt op de consequenties ervan voor het optimaliseren van het hergebruik.

7.2
7.2.1

R andvoorw aarden t.a.v. optim alisatie hergebruik
H ergebruik van de schone(re) bovenlaag

Bij de uitvoering van de herinrichting/sanering zal eerst de nieuwe beekloop (twee-fasenprofiel
dan wel meanderende beek) gegraven worden. Pas nadat deze nieuwe beekloop
watervoerend is zal de bestaande beek afgedamd worden om de sanering van de waterbodem
mogelijk te maken. Deze aanpak is economisch veel gunstiger dan de aanpak bij de eerste
fase van de herinrichting waar het water via een leiding langs de beek werd geleid om sanering
van de waterbodem mogelijk te maken.
Gevolg van deze aanpak is wel dat de grond die vrijkomt bij de herinrichting (twee-fasenprofiel
dan wel meanderende beek) niet meteen beschikbaar is voor het aanvullen van de huidige
beek maar dat deze eerst in een depot geplaatst moet worden.
In dit kader is het dan ook logisch om de schone(re) bovenlaag die momenteel de sterk
verontreinigde waterbodem bedekt ter plaatse weer te gebruiken voor het aanvullen van de
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sanering. Hierdoor wordt immers flink bespaard op het transport van deze schonere bovenlaag
naar een andere bestemming en het aanvoeren van grond vanuit depot voor de aanvulling.
Dit betekent wel dat deze grond niet in aanmerking komt voor het optimaliseren aangezien de
bestemming ervan reeds vastligt.

7.2.2

A fvoer naar belendende landbouw percelen

Bij het realiseren van het twee-fasenprofiel in traject 1 en 2 wordt een circa 30 m brede strook
ontgraven. Bij het ontgraven van de bovengrond komt een belangrijke hoeveelheid teelaarde
vrij. Een aantal landbouwers in het gebied van traject 1 en 2 heeft reeds aangegeven dat ze
graag deze bovengrond (bovenste 25 cm) die vrijkomt bij de realisatie van het tweefasenprofiel willen gebruiken om hun landbouwpercelen op te hogen en/of om laagtes in hun
landbouwpercelen aan te vullen. Deze bovengrond is namelijk voor het gebruik als
landbouwgrond uitermate geschikt.
Uit de bodemonderzoeken voor traject 1 en 2 blijkt dat bij de RE’s dichtbij de beek (strook van
5 m uit de beek) de bodemkwaliteit vaak slechter is dan in de RE veraf van de beek (strook van
5 tot 30 m uit de beek). In dit kader is het dan ook niet wenselijk om de grond die vrijkomt uit de
strook dichtbij de beek (breedte 5 m) af te voeren naar de belendende landbouwpercelen.
Het is wel toegestaan om de grond die vrijkomt uit de RE veraf van de beek (strook van 5 tot 30
m uit de beek) af te voeren naar de belendende landbouwpercelen.
Argumenten hiervoor zijn:
• Het hergebruik kan worden beschouwd als het hergebruik op of nabij de plaats van
herkomst onder vergelijkbare omstandigheden. Dat betekent dat (op grond van art 1.3
BsB) de eisen uit het Bouwstoffenbesluit niet van toepassing zijn.
• Uit het nader onderzoek voor traject 1 blijkt dat slechts bij 1 analyse de tussenwaarde
wordt overschreden in de bodemlaag 0-0,25 m-mv. In traject 2 wordt (behoudens de
twee sterk verontreinigde RE’s die gesaneerd zullen worden en zeker niet op de
belendende landbouwpercelen worden hergebruikt) zelfs nergens de tussenwaarde
overschreden. Dit houdt in dat in het merendeel van de RE’s de bovengrond slechts
licht verontreinigd is (gehalten tussen streefwaarde en tussenwaarde). Dat betekent dat
het hergebruik niet zal leiden tot een milieuhygiënisch ongewenste situatie.
• Gezien de algemene bodemkwaliteit in het gebied (diffuus verontreinig vanuit de
Kempen) zal de ontvangende bodem vergelijkbaar zijn met de toe te passen licht
verontreinigde grond.
In dit verband zal een gedeelte van de grond die in traject 1 en 2 vrijkomt niet beschikbaar zijn
voor hergebruik binnen de herinrichting/sanering. Dat betekent dat deze grond niet
meegenomen kan worden bij de optimalisatie van de grondstromen.
Er van uitgaande dat circa de helft van de bovengrond door de landbouwers gebruikt zal
worden voor ophoging/aanvulling van belendende percelen betekent dit dat circa 16.500 m3
niet in aanmerking komt voor de optimalisatie. Deze hoeveelheid is als volgt bepaald:
• Totale lengte = 5300 m (1400 m voor traject 1, 3900 m voor traject 2)
• Breedte van het gebied waar de grond vrijkomt = 25 m (=RE’s veraf van de beek)
• Dikte van de bovengrond = 0.25 m
• Totale hoeveelheid = 33.000 m3 (9.000 bij traject 1, 24.000 bij traject 2)

7.2.3

H ergebruik binnen het traject w aar de grond vrijkom t

Om de transportafstanden zo klein mogelijk te houden vindt het hergebruik zo veel mogelijk
plaats binnen het traject waar de grond vrijkomt.
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7.3

H oeveelheden beschikbaar voor de optim alisatie

In het licht van voorgaande is niet de gehele hoeveelheid vrijkomende grond beschikbaar voor
het optimaliseren van het hergebruik.
In onderstaande tabel wordt aangegeven welke hoeveelheden wel nog beschikbaar zijn voor
de optimalisatie.
Tabel 7.1

hoeveelheden beschikbaar voor optimalisatie grondstromen (afgeronde
waardes)

Vrijkomend < I bij herinrichting

Hoeveelheid die
Hoeveelheid
Totale
hoeveelheid (m3) reeds is bestemd beschikbaar voor
optimalisatie
174.000
16.500
157.500

Extra vrijkomend < I voor realisatie
4.115
3.150 (opm.1)
1.000
saneringsdoelstelling
Benodigde grond
145.000
Opm. 1: dit is de hoeveelheid licht verontreinigde grond die momenteel de sterk verontreinigde
waterbodem bedekt (zie bijlage 7) en die ter plaatse wordt hergebruikt

Uit deze tabel blijkt dat er circa 158.500 m3 grond vrijkomt die aan de saneringsdoelstelling
voldoet en die in aanmerking komt voor het hergebruik binnen de herinrichting/sanering.
Voor de realisatie van de herinrichting is 145.000 m3 grond benodigd.
Dit betekent dat er, met inachtneming van de genoemde randvoorwaarden, een overschot is
van circa 13.500 m3.

7.4

M ogelijkheden voor hergebruik binnen de trajecten

In navolgende tabellen wordt per traject ingegaan op de hoeveelheden beschikbaar voor het
optimaliseren van de grondstromen.
Tabel 7.2a

hoeveelheden beschikbaar voor optimalisatie grondstromen (afgeronde
waardes), traject 1

Vrijkomend < I bij herinrichting

Hoeveelheid die
Hoeveelheid
Totale
hoeveelheid (m3) reeds is bestemd beschikbaar voor
optimalisatie
26.000
4.500
21.500

Extra vrijkomend < I voor realisatie
1.700
1.700 (opm.1)
0
saneringsdoelstelling
Benodigde grond
11.500
Opm. 1: dit is de hoeveelheid licht verontreinigde grond die momenteel de sterk verontreinigde
waterbodem bedekt (zie bijlage 3)

Tabel 7.2b

hoeveelheden beschikbaar voor optimalisatie grondstromen (afgeronde
waardes), traject 2

Vrijkomend bij herinrichting

Hoeveelheid die
Hoeveelheid
Totale
hoeveelheid (m3) reeds is bestemd beschikbaar voor
optimalisatie
110.000
12.000
98.000

Extra vrijkomend < I voor realisatie
1.075
200 (opm.1)
875
saneringsdoelstelling
Benodigde grond
50.000
Opm. 1: dit is de hoeveelheid licht verontreinigde grond die momenteel de sterk verontreinigde
waterbodem bedekt (zie bijlage 4)
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Tabel 7.2c

hoeveelheden beschikbaar voor optimalisatie grondstromen (afgeronde
waardes), traject 3a

Vrijkomend bij herinrichting

Hoeveelheid die
Hoeveelheid
Totale
hoeveelheid (m3) reeds is bestemd beschikbaar voor
optimalisatie
27.000
0
27.000

Extra vrijkomend < I voor realisatie
1.340
1.250 (opm.1)
90
saneringsdoelstelling
Benodigde grond
70.500
Opm. 1: dit is de hoeveelheid licht verontreinigde grond die momenteel de sterk verontreinigde
waterbodem bedekt (zie bijlage 5)

Tabel 7.2d

hoeveelheden beschikbaar voor optimalisatie grondstromen (afgeronde
waardes), traject 6a

Vrijkomend bij herinrichting
Extra vrijkomend < I voor realisatie
saneringsdoelstelling
Benodigde grond

Hoeveelheid die
Hoeveelheid
Totale
hoeveelheid (m3) reeds is bestemd beschikbaar voor
optimalisatie
11.000
0
11.000
0

0

0

13.000

Uit voorgaande blijkt dat er bij traject 1en 2 een overschot is op de grondbalans, bij traject 6a is
de grondbalans ongeveer sluitend terwijl er in traject 3a een substantieel tekort is op de
grondbalans.
Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is om de grond die vrijkomt bij de herinrichting/sanering
ook zo veel mogelijk te hergebruiken binnen de herinrichting/sanering is het dan ook
noodzakelijk om tussen trajecten te schuiven met grond.

7.5

O ptim alisatie

De optimalisatie is er op gericht om het hergebruik van de matig verontreinigde grond (gehalten
>tussenwaarde) zo veel mogelijk te vermijden en vooral licht verontreinigde grond (gehalten
lager dan de tussenwaarde) toe te passen.
Daarnaast moet de optimalisatie leiden tot een werkbare aanpak. Dat houdt in dat separaat
ontgraven van licht verontreinigde en schone grond alleen wenselijk/uitvoerbaar is indien het
gaat om aaneengesloten gebieden.
Uit de bodemonderzoeken [Lit. 2, 3, 4 en 5] blijkt dat alleen in traject 2, bij de ontgraving van de
strook dichtbij de huidige beek in meerdere RE’s de matig verontreinigde grond (gehalten
hoger dan de tussenwaarde) wordt aangetroffen. Aan de linkeroever wordt in 30% van de RE’s
die bij het twee-fasenprofiel worden aangepakt een overschrijding van de tussenwaarde
aangetroffen, aan de rechteroever zelfs in 40% van de RE’s. Bij alle andere ontgravingen komt
nauwelijks matig verontreinigde grond vrij maar is de kwaliteit overwegend licht verontreinigd
tot schoon:
• Bij de ontgraving van het twee-fasenprofiel in traject 2 wordt bij de RE’s verder weg van
de beek nergens de tussenwaarde overschreden
• Bij traject 1 wordt bij de realisatie van het twee-fasenprofiel slechts bij 1 van de 7 RE’s
(=14%) matig verontreinigde grond (gehalten > tussenwaarde) aangetroffen.
• Bij de aanleg van de meanderende beek in traject 3a is geen enkele overschrijding van
de tussenwaarde aangetroffen.
• In traject 6a is (buiten de te saneren RE’s) in het te ontgraven gebied ook geen RE
waar de tussenwaarde wordt overschreden.
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In dat verband wordt voorgesteld om alle grond in aanmerking te laten komen voor hergebruik
binnen de herinrichting, met uitzondering van de grond die vrijkomt bij de ontgravingen dichtbij
de huidige beek in traject 2. Deze grond moet, gezien de relatief slechtere kwaliteit, bij voorkeur
niet worden toegepast binnen het herinrichtingsproject. Het gaat hier om een hoeveelheid van
circa 10.000 m3 (3900 x 5m x 0.5 m) waarvan circa 35% matig verontreinigd (=3.500 m3) is.

7.6

R esum é hergebruik

In het licht van voorgaande kan het hergebruik als volgt worden samengevat:
• De grond die vrijkomt bij de herinrichting/sanering van de Tungelroysebeek en die niet
sterk verontreinigd is komt in aanmerking voor hergebruik binnen de
herinrichting/sanering.
• De schone(re) bovenlaag die in de huidige situatie de sterk verontreinigde waterbodem
bedekt kan ter plaatse worden hergebruikt voor het dempen/verondiepen van de
gesaneerde beek.
• De bovengrond (0-0,25 m-mv) die bij het realiseren van het twee-fasenprofiel vrijkomt
uit de strook veraf van de beek (strook van 25 m tot 30 m uit de beek) kan worden
gebruikt voor het ophogen van belendende landbouwpercelen. Uitzondering hierop is
de sterk verontreinigde grond die in traject 2 vrijkomt bij de RE’s T2OL8 en T2OL9.
Deze moet (vanzelfsprekend) gesaneerd worden.
• Het hergebruik is niet beperkt tot het traject waar de grond vrijkomt; het is toegestaan
om met grond te schuiven tussen de verschillende trajecten.
• De grond die bij de aanleg van het twee-fasenprofiel in traject 2 vrijkomt bij de
ontgravingen vlak bij de beek (T2R en T2L) komt in beginsel niet in aanmerking voor
hergebruik. Mocht echter blijken dat er geen grondoverschot is dan kan deze grond
toch gebruikt worden voor de aanvullingen binnen de herinrichting/sanering.
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8 B odem kw aliteit na sanering/herinrichting
Na afronding van de sanering/herinrichting van de trajecten 1, 2, 3a en 6a zal de
bodemkwaliteit in het gebied gekenmerkt worden door gehalten tussen streefwaarde en
tussenwaarde. Argumenten hiervoor zijn:
• Bij de sanering/herinrichting wordt alle sterk verontreinigde grond uit het watersysteem
verwijderd. Gehalten boven interventiewaarde worden dus niet meer aangetroffen.
• Bij de aanleg van het twee-fasenprofiel in traject 1 en 2 wordt de bodem ontgraven tot
een diepte variërend van 0,25 tot meer dan 1 m. Uit het bodemonderzoek [Lit. 2 en 3]
blijkt dat in de bodemlagen dieper dan 0,25 m-mv slechts incidenteel een
overschrijding van de tussenwaarde is aangetroffen. Het merendeel van de
onderzochte bodemlagen dieper dan 0,25 m-mv wordt gekenmerkt door gehalten
onder de tussenwaarde (licht verontreinigd) en gehalten onder de streefwaarde
(schoon). Hieruit kan afgeleid worden dat de bodem die achterblijft na aanleg van het
twee-fasenprofiel gekenmerkt zal worden door gehalten lager dan de tussenwaarde.
• Bij de aanleg van de meanderende beek in traject 3a en 6a wordt de bodem ontgraven
tot een diepte van circa 2 m-mv. Uit de bodemonderzoeken [Lit. 4 en 5] blijkt dat de
bodem op deze diepte schoon of licht verontreinigd is; gehalten boven de
tussenwaarde worden niet aangetroffen. Hieruit kan afgeleid worden dat de bodem die
achterblijft na aanleg van de meanderende beek gekenmerkt zal worden door gehalten
lager dan de tussenwaarde.
• Aanvullingen die nodig zijn ten behoeve van de herinrichting of om na de sanering van
de sterk verontreinigde grond het gewenste profiel te realiseren zullen gebeuren met
de grond die vrijkomt bij de herinrichting. Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat de grond die
hierbij gebruikt zal worden gekenmerkt wordt door gehalten lager dan de
tussenwaarde; slechts incidenteel zal grond gebruikt worden met gehalten boven de
tussenwaarde (maar lager dan de interventiewaarde).
De bodemkwaliteit na sanering/herinrichting zal in alle trajecten beduidend beter zijn dan de
huidige bodemkwaliteit.
In de huidige situatie is de waterbodem in het algemeen sterk verontreinigd (gehalten boven de
interventiewaarde) terwijl na sanering de bodemkwaliteit gekenmerkt wordt door gehalten lager
dan de tussenwaarde.
Opgemerkt wordt nog dat de bodemkwaliteit na sanering/herinrichting overeen komt met de
bodemkwaliteit die na de eerste fase van de sanering/herinrichting is gerealiseerd.
Uit het Sooh/Wbbp blijkt dat het herverontreinigingsniveau in de Tungelroysebeek bepaald
wordt door de bodemkwaliteit binnen het watersysteem. Aangezien na herinrichting/sanering
de bodemkwaliteit gekenmerkt zal worden door gehalten tussen de streefwaarde en de
tussenwaarde zal het herverontreinigingsniveau ook gekenmerkt worden door deze gehalten.
Dit herverontreinigingsniveau vormt in de toekomst ook de hergebruiksdoelstelling.
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9 B eschrijving grondsanering
9.1

A lgem een

Het saneringsplan heeft betrekking op vier trajecten. De volgorde waarin deze trajecten
gesaneerd worden wordt niet vastgelegd in dit saneringsplan. Wel zal bij de sanering
bovenstrooms van een traject begonnen moeten worden.
Verder schrijft dit saneringsplan niet voor waar de reiniging van de sterk verontreinigde grond
dient plaats te vinden. Dat kan middels een mobiele reiniger op één of meerdere locaties nabij
het plangebied of middels een vaste reiniger. Een keuze zal pas gemaakt worden op grond van
de aanbesteding van het werk om de aannemers zo efficiënt mogelijk te kunnen laten
inschrijven.

9.2
9.2.1

V oorbereidingsw erkzaam heden
O pruim ingsw erkzaam heden

Bij de trajecten 1, 2, 3a en 6a wordt de afrastering verwijderd van de percelen waar het tweefasenprofiel wordt gerealiseerd. Deze afrastering wordt verplaatst naar de nieuwe grens van de
belendende landbouwpercelen dan wel afgevoerd naar een erkende be-/-verwerkingsinrichting.
Het betreft hier in de regel afrastering bestaande uit houten palen met één of meerdere
puntdraden en toebehoren.

9.2.2

A fdam m en beek

Algemeen
Bij de uitvoering van de herinrichting/sanering zal eerst de nieuwe beekloop (twee-fasenprofiel
dan wel meanderende beek) gegraven worden. Pas nadat deze nieuwe beekloop gerealiseerd
is zal de bestaande beek afgedamd worden om de sanering van de waterbodem mogelijk te
maken. Deze aanpak is economisch veel gunstiger dan de aanpak bij de eerste fase van de
herinrichting waar het water via een leiding langs de beek werd geleid om sanering van de
waterbodem mogelijk te maken.
Traject 1 en 2
Het herinrichtingsplan voorziet bij traject 1 en 2 (waar het twee-fasenprofiel wordt gerealiseerd)
dat de toekomstige beek op een aantal plaatsen raakt aan de huidige beek. Om te vermijden
dat door de voorgenomen uitvoering hier de nieuwe beek zou verontreinigen door de instroom
van verontreinigd water uit de huidige beek, wordt op deze plaatsen de nieuwe beek nog niet
tegen de huidige beek aan gelegd; het definitieve profiel van de nieuwe beek zal op deze
plaatsen pas gerealiseerd worden na sanering van de waterbodem.
Deze werkwijze maakt het mogelijk om de huidige beek middels natuurlijke ontwatering droog
te leggen. Bemaling zal waarschijnlijk niet nodig zijn.
Traject 3a
Bij traject 3a kruist de toekomstige beek op een aantal plaatsen de huidig beek. Om te
vermijden dat bij deze kruispunten de toekomstige beek wordt verontreinigd door de instroom
van verontreinigd sediment uit de bestaande beek wordt hier als volgt te werk gegaan:
• De lussen van de nieuwe meanderende beek worden gegraven, echter zonder deze
lussen aan te sluiten op de huidige beek.
• De knooppunten worden gesaneerd en heringericht. Mogelijk dient plaatselijk het
overtollig water uit de huidige beek naar het stroomafwaartse deel van de beek
gepompt te worden.
• Na sanering/herinrichting van een knooppunt wordt de huidige beek leeggepompt en
gesaneerd/heringericht. Hierbij kan bemaling van een gedeelte van de beek
noodzakelijk zijn.
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Traject 6a
Bij traject 6a kruist de toekomstige meanderende beek nergens de huidige beek. De realisatie
kan dan ook plaatsvinden conform de aanpak van traject 1 en 2.

9.2.3

O pnam e om geving

Er zijn geen vooropnames gepland van panden of aanwezige infrastructuur.
Het maaiveld voorafgaande aan het ontgraven wordt niet ingemeten/-gepeild. Er wordt voor de
peilen van de landbodem gebruik gemaakt van de AHN-gegevens die een voldoende
betrouwbare informatie bieden van de hoogteligging in het gebied.
De NAP-hoogtes van de huidige waterbodem worden t.b.v. de sanering/herinrichting
vastgelegd. Voorafgaand aan de daadwerkelijke sanering/herinrichting moeten de NAPhoogtes opnieuw bepaald worden. Eventuele verschillen met de huidig hoogtes (als gevolg van
de dynamiek van het watersysteem) moeten verdisconteerd worden in de diktes van de te
saneren waterbodem.
Na realisatie van de herinrichting/sanering zal het gebied waar grondverzet heeft
plaatsgevonden worden ingemeten/gepeild.

9.2.4

Inrichten w erkterrein

Onder de inrichting van het werkterrein en voorzieningen wordt verstaan:
• de inrichting van een directieverblijf met communicatievoorzieningen;
• sanitaire faciliteiten met wasgelegenheid ten behoeve van de milieukundig begeleider en
het personeel van de aannemer. Deze faciliteiten moeten bestaan uit een zogenaamde
"decontaminatie-unit", met een vuile en een schone ruimte en een gelegenheid tot douchen. Hier bevinden zich tevens voldoende persoonlijke beschermingsmaatregelen en
EHBO-voorzieningen (zie ook paragraaf 7.2);
• een schaftgelegenheid;
• evt. opslagcontainers voor materialen van de aannemer;
• het afzetten van de saneringslocatie met bouwhekken, met lintmarkering en
veiligheidsborden op plaatsen waar de locatie grenst aan openbaar gebied;
• een vrachtwagenborstelplaats; Om te voorkomen dat bij het transport van de ontgraven en
(verontreinigde) grond op de wegen buiten de locatie terecht komt, zijn enkele
voorzieningen in de directe nabijheid van de saneringslocatie nodig. Het materieel, dat
wordt ingezet voor het transport van de ontgraven grond (licht/matig verontreinigde grond)
naar buiten de locatie, wordt vóór het verlaten van de locatie schoon geborsteld op een
speciaal hiervoor afgezet gedeelte dat op de grens van de locatie gelegen is. De
afgeborstelde grond wordt vervolgens opgeveegd en in de geborstelde vrachtwagen
afgevoerd.
Het staat vooralsnog niet vast waar het ketenpark gesitueerd wordt. Dit wordt bepaald tijdens
de voorbereiding van het werk.

9.2.5

N em en verkeersm aatregelen /transport

De aannemer zal zorgdragen voor een juiste toepassing van benodigde verkeersborden zoals
voorgeschreven zal worden in het bestek.

9.2.6

U itzetten ontgravingsvakken

Minimaal twee weken vóór de start van de ontgravingswerkzaamheden wordt een
werkplan/ontgravingsplan voorgelegd aan het bevoegd gezag.
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Vooruitlopend op de ontgravingswerkzaamheden zullen de te ontgraven terreingedeelten met
behulp van piketten in het veld worden gemarkeerd. De ontgravingsgrens en -diepte worden
daarbij vaksgewijs uitgezet onderscheiden naar:
• deelgebied waarbinnen waar sterk verontreinigde grond vrijkomt, met daarbij ook
aangegeven de diepte van de sterk verontreinigde grond
• deelgebied waar voorafgaand aan de sanering de schonere bovenlaag verwijderd moet
worden
• deelgebied waar grond vrijkomt die weer gebruikt wordt in het herinrichtingproject
Deze te onderscheiden grenzen worden door de milieukundig begeleider/dagelijks
toezichthouder tijdens de uitvoering voortdurend gecontroleerd.

9.2.7

T raceren kabels en leidingen

Bij de ontgravingswerkzaamheden moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van
kabels en leidingen. Voor aanvang van de sanering zal door de aannemer bij de diverse
nutsbedrijven leiding- en kabelinformatie worden opgevraagd (klic-melding), teneinde de
precieze ligging van de gas- riooltransport- en waterleidingen en de electriciteits-, telefoon- en
CAI-kabels te kunnen vaststellen.

9.3

O ntgravingsw erkzaam heden

Minimaal één week voorafgaande aan de grond(sanerings)werkzaamheden in de
verontreinigde bodem dient een melding plaats te vinden bij de provincie Limburg als bevoegd
gezag Wbb en bij projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen als initiator van de aanpak
van de grootschalige verontreiniging in de Kempen.
De ontgravingstekening alsmede de te realiseren eindprofielen zijn opgenomen in het
herinrichtingsplan van de Tungelroysebeek. In bijlage 8 bij dit saneringsplan is aangegeven
welke vakken op grond van de aanwezigheid van sterke verontreiniging afzonderlijk ontgraven
dienen te worden.
Indien bij de sanering/herinrichting puin of puinhoudend materiaal aangetroffen wordt zal dit
separaat ontgraven en afgevoerd worden.

9.4

B estem m ing ontgraven grond

De sterk verontreinigde grond (zie bijlage 8) wordt separaat ontgraven en naar de (mobiele)
reinigingsinstallatie gevoerd.
De overige grond wordt – al dan niet via een tussenopslag – gebruikt binnen de sanering om
delen van de huidige beek aan te vullen en/of om de saneringsput aan te vullen.
Eventueel puin of puinhoudend materiaal dat bij de sanering/herinrichting vrijkomt zal separaat
worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

9.5

C ontrole - en eindbem onstering

Het ontgravingsprofiel wordt ingemeten/-gepeild. Er worden geen controlemonsters genomen
van de putwanden of -bodem. Het nader onderzoek biedt immers voldoende informatie om te
kunnen stellen dat na ontgraving de saneringsdoelstelling (zoals vastgelegd in par. 5.3.1. en
beschreven in hoofdstuk 8 van dit rapport) gerealiseerd zal zijn.
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9.6

K w aliteit aanvulgrond

Voor de (gedeeltelijke) aanvulling van de ontgravingsput en voor de aanvullingen t.b.v. de
herinrichting wordt grond gebruikt die bij de herinrichting vrijkomt. Op deze grond worden geen
controlebemonsteringen uitgevoerd. Het nader onderzoek biedt immers voldoende informatie
om te kunnen stellen dat deze grond voldoet aan de hergebruikseisen (zoals vastgelegd in par.
5.3.1. en beschreven in hoofdstuk 8 van dit rapport).

9.7

S anering bestaande zandvang

Benedenstrooms van traject 1 bevindt zich momenteel een zandvang. Deze dient om te
vermijden dat het traject dat in een eerdere fase is gesaneerd weer verontreinigd raakt door de
instroom van verontreinigd sediment uit traject 1. Na sanering verliest deze zandvang echter
zijn functie. Daarom dient deze zandvang verwijderd te worden. Hiertoe zal de sterk
verontreinigde grond (bovenste laag van 0,25 m) uit de zandvang verwijderd worden.
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10 A lgem ene aspecten van de sanering
10.1 B ij de sanering betrokken organisaties
In onderstaande tabel zijn de bij de sanering betrokken instanties weergegeven voor wat betreft
de bemaling en de grondsanering.
Tabel 10.1: Bij de sanering betrokken instanties
Activiteit
Verkeersmaatregelen, omleidingen etc
Depotvorming
Milieukundige begeleiding / evaluatierapport
Directievoering
Opdrachtgever
Beschikking op saneringsplan
Uitvoeren van de sanering en af te voeren grond
Ontheffing stortverbod buiten inrichtingen voor het hergebruik van
grond
PMV-verplichtingen

Betrokken organisatie
Gemeente
Gemeente
Nog te selecteren adviesbureau
WPM/nog te selecteren adviesbureau
WPM
Provincie Limburg
nog te selecteren aannemer
Provincie Limburg
Aannemer/provincie Limburg

10.2 V eiligheid in het w erk
10.2.1 A lgem een
Uit de beschrijving van de verontreinigingssituatie blijkt dat de grond op de locatie verontreinigd
is met (met name) cadmium en zink. Tijdens de uitvoering van de ontgraving kunnen deze
stoffen voor een ieder die bij de feitelijke werkzaamheden is betrokken mogelijk een gevaar
inhouden door:
• blootstelling aan en inname van deze schadelijke stoffen;
• brand- en explosiegevaar.
Zowel het blootstellingsrisico, als het brand- en explosiegevaar kan zich niet alleen op de
ontgravingslocatie zelf voordoen, maar ook daar buiten tijdens transport, opslag en verwerking
van de verontreinigde grond.
De risico's voor de veiligheid en de gezondheid hangen enerzijds samen met toxiciteit en
ontvlambaarheid van de verontreinigende stoffen en anderzijds met de gehaltes, de
omstandigheden en de fysische eigenschappen. De combinatie van deze factoren bepaalt de
kans dat men aan de verontreiniging wordt blootgesteld en de kans op het ontstaan van
explosieve mengsels.
Door de arbeidsinspectie zijn richtlijnen opgesteld voor het werken met verontreinigde grond,
waarbij het vereiste niveau van de veiligheidsvoorzieningen toeneemt met toenemende
concentratie, explosiegevaarlijkheid en toxiciteit van de aangetroffen verontreinigingen.
Vaststellen veiligheidsklassen
In de publicatie CROW -132 worden aanwijzingen gegeven voor het werken met verontreinigde
grond en grondwater. Dit wordt als leidraad gebruikt op al die plaatsen waar met verontreinigde
grond en grondwater wordt gewerkt. Gezien de wijze van saneren is dat in deze situatie de
locatie zelf waar ontgraving, tijdelijke opslag en hergebruik van de verontreinigde grond zal
plaatsvinden.
Het veiligheidsrisico is afhankelijk van de mate waarin de verontreinigingen toxisch, dan wel
ontvlambaar zijn en door de grootte van de kans dat die stoffen in een zodanige vorm en
hoeveelheid voorkomen dat ze de schadelijke werking kunnen uitoefenen.
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Het is ondoenlijk de grootte van het risico exact te kwantificeren. Daarom is gekozen voor een
rangordening in risicoklassen. Omdat het om twee verschillende soorten risico’s, zijn ook twee
beoordelingen uitgevoerd:
• op blootstellingsrisico (T-klasse);
• op explosierisico (F-klasse).
Op grond van de toxische en ontvlambaarheidseigenschappen van de aanwezige
verontreinigingen is met behulp van bijlage 4 van de CROW-132 een voorlopige risico-klasse
bepaald.
De definitieve T-klasse is bepaald door middel van toetsing van de verwachte of berekende
blootstelling aan de MAC-waarde. De kans op blootstelling is afhankelijk van de aanwezige
gehaltes en de vluchtigheid van de betreffende stoffen. Bij vluchtige verbindingen, dat wil
zeggen verbindingen met een kookpunt lager dan 350 oC, wordt de maximaal verwachte
dampconcentratie (Cg) vergeleken met de MAC-waarde. Bij niet-vluchtige stoffen wordt de
maximaal aangetroffen concentratie in grond of grondwater vergeleken met de MAC-waarde.
Tabel 10.2: Uitgangspunten risico-beoordeling (maximale concentraties)
Parameter
Maximale concentraties in grond (mg/kg.ds)
Licht/matig verontreinigde grond
Sterk verontreinigde grond
Arseen
Nvt
48
Cadmium
9,5
150
Zink
560
4200

10.2.2 O ntgraven in verontreinigde grond
T-klasse
De zware metalen en PAK zijn niet vluchtig. Het inhalatierisico is daarom uitsluitend gebaseerd
op inademing van verontreinigde bodemdeeltjes. In het Arbo-informatieblad is bepaald dat
wanneer het quotiënt van de concentratie in de bodem (gemiddelde waarde van gehalten
groter dan de interventiewaarde) en de MAC-waarde kleiner is dan 1.000 of 10.000 de
voorlopige T-klasse met 2 respectievelijk 1 kan worden verlaagd. Bij een quotiënt groter dan
10.000 wordt de voorlopige T-klasse niet verlaagd. De definitieve T-klasse bedraagt voor de
licht/matig verontreinigde grond en op basis van de maximale concentraties en uitvoering van
de werkzaamheden in den droge 0T. De definitieve T-klasse bedraagt voor de sterk
verontreinigde grond en op basis van de maximale concentraties en uitvoering van de
werkzaamheden in den droge 1T.
Indien in den natte ontgraven wordt dienen voor de licht/matig verontreinigde grond
maatregelen genomen te worden volgens het BASIS-pakket en voor de sterk verontreinigde
grond dient rekening gehouden te worden met het VERVOLG-pakket (zie bijlage 9).
F-klassen
Op grond van het niet voorkomen van vluchtige componenten (aangetoonde stoffen hebben
een vlampunt lager dan 55oC) wordt geconcludeerd dat er geen brand- of explosiegevaar kan
ontstaan. Indeling van het werk valt in de klasse 0F.
Conclusie
Werkzaamheden in den droge in de licht/matig verontreinigde en de sterk verontreinigde grond
kunnen worden uitgevoerd onder de veiligheidsmaatregelen respectievelijk behorend tot de
klassen 0T/ 0F en 1T/0F. Werkzaamheden uitgevoerd in den natte kunnen voor licht/matig
verontreinigde grond met de maatregelen volgens het BASIS-pakket uitgevoerd worden en
voor de sterk verontreinigde grond dient rekening gehouden te worden met het VERVOLGpakket.
De veiligheidsmaatregelen die deze indeling met zich meebrengt zijn samengevat in bijlage 9.
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10.2.3 V eiligheids- en gezondheidsplan
Op grond van het gestelde in dit hoofdstuk wordt door of vanwege de (hoofd)aannemer een
"V&G-plan; deel uitvoeringsfase" opgesteld. Hierin worden de maatregelen en voorzieningen
die zullen worden getroffen om de veiligheid en gezondheid van alle bij de sanering betrokken
werknemers veilig te stellen nader uitgewerkt. Tevens worden de veiligheidsklassen opnieuw
berekend. Dit V&G-plan zal ter goedkeuring aan de bedrijfsgezondheidsdienst worden
overlegd. Op het werk zullen de RAW-bepalingen uit hoofdstuk 17 van de Standaard 2000 van
toepassing zijn.
Teneinde naleving van het gestelde in dit saneringsplan te waarborgen zal dit plan onderdeel
uitmaken van het bestek op basis waarvan het werk wordt aanbesteed.
Toezicht op veiligheid en arbeidsomstandigheden
Door of vanwege de opdrachtgever wordt het V&G-plan; deel uitvoeringsfase ter beoordeling
overlegd aan een veiligheidskundige/arbeidshygiënist. Doel hiervan is om leemten in dit plan te
voorkomen.
Tijdens de sanering zorgt de directie voor toezicht op de naleving van de algemeen geldende
maatregelen (basispakket) die zijn bedoeld om het gevaar voor blootstelling aan stoffen en dat
van vorming van explosieve damp/luchtmengsels bij het werken met verontreinigde grond tot
een aanvaardbaar niveau te beperken. Daarnaast dient de directie toe te zien op de naleving
van de aanvullende maatregelen voor werken in klasse 0T/0F dan wel 1T/0F (werkzaamheden
in den droge) en/of BASIS-pakket dan wel VERVOLG-pakket NAT.
Ter plaatse van de ontgraving dient periodiek de kwaliteit van de omgevingslucht gecontroleerd
te worden. Bij verontreinigingen met niet-vluchtige verbindingen bestaat er geen verplichting tot
het uitvoeren van luchtmetingen. Het verdient echter wel aanbeveling bij bepaalde
omstandigheden metingen te verrichten, en wel twee maal per dag, kort na aanvang van de
werkzaamheden (niet noodzakelijk bij windkracht 4 of meer):
 wanneer ongebruikelijke geuren worden waargenomen;
 wanneer op diepte wordt gewerkt, telkens bij aanvang van de werkzaamheden.
De veiligheidsdeskundige zal bij het overschrijden van de MAC direct de directie van de
sanering hiervan op de hoogte stellen. De directie is vervolgens verantwoordelijk voor het
gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen door personen die op het werk aan de
onaanvaardbare concentraties in de lucht kunnen worden blootgesteld.
In bijlage 9 zijn de bepaling van de risicoklasse en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen
opgenomen.
In zijn algemeenheid dient verwaaiing/stofvorming (in droge perioden) en contaminatie met
verontreinigde grond voorkomen te worden. Verwaaiing en stofvorming wordt voorkomen door
de grond veldvochtig te houden (besproeien in droge perioden). Contaminatie met
verontreinigde grond wordt voorkomen door het schoonhouden van afvoerwegen middels het
gebruik van rijplaten en een borstelplaats. Openbare wegen dienen schoongehouden te
worden.
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10.3 B enodigde vergunningen en m eldingen
In onderstaande tabel is samengevat welke meldingen en vergunningen noodzakelijk zijn bij de
uitvoering van de ontgraving.
Tabel 10.3: Benodigde vergunningen en meldingen
Wettelijk kader, aanleiding
Verlenende instantie
Beschikking op saneringsplan (Wet
Provincie Limburg
bodembescherming)
Vergunning Wvo voor depotvorming en
Waterschap Peel en Maasvallei
toepassen verontreinigde grond binnen
beheersgebied
Vergunning Wm voor depotvorming
gemeenten
Melding ontheffing stortverbod buiten
Provincie Limburg
inrichtingen
Bodemsaneringsverzekering
Optioneel door WPM of aannemer
Voorleggen werkplan / ontgravingsplan
Aannemer

Bijzonderheden
Procedure duurt formeel 13 weken,
mogelijk langer

Waarschijnlijk ontheffing mogelijk
Circa 6 weken

Provincie Limburg

Ca. 2 maanden nodig
Minimaal 2 week voorafgaande aan de
start
Minimaal 1 week voorafgaande aan de
start
Zie ‘communicatie met omwonenden’
in § 10.4.3
Aannemer regelt dit

Gemeente/provincie

Aannemer regelt dit

Waterschapsbedrijf Limburg

Aannemer regelt dit

Melding start sanering

WPM

Omwonenden inlichten over de graaf-/
saneringswerkzaamheden
Transport van verontreinigde grond over de
weg (provinciale milieuverordening)
Vergunning Wet milieubeheer voor de
eventuele mobiele grondreiniger
Melding Lozingsbesluit voor eventuele
bemaling
Toetsing hergebruik grond op belendende
percelen

WPM

Gemeenten

Ten aanzien van het transport van licht tot matig verontreinigde grond dient erop te worden
toegezien dat de transporten worden voorzien van de juiste documenten en
afvalstroomnummer.

10.4 D irectievoering en m ilieukundige begeleiding
10.4.1 T aken directie en m ilieukundig begeleider
Directievoerder
De directie van het werk is verantwoordelijk voor alle organisatorische aspecten van de
sanering en de feitelijke uitvoering hiervan. Op basis van de voorliggende beschrijving van de
saneringsmaatregelen maakt hij concrete afspraken met de aannemer. De gehele werkwijze
wordt vastgelegd in een saneringsdraaiboek. Voorts geeft de aannemer de bestemming van de
vrijkomende grond ter goedkeuring door aan de directie (incl. partijkeuringsrapport). Tenslotte
is de directie verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde vergunningen.
De directie kan zich bij de voorbereiding van de sanering desgewenst laten bijstaan door de
milieukundig adviseur die het saneringsplan heeft opgesteld. Tijdens de sanering zal een
milieukundig begeleider namens de directie toezicht houden op het werk en toezien op het
uitvoeren van de gemaakte afspraken. De verantwoordelijkheid voor de gemaakte afspraken
en de uitvoering hiervan blijft evenwel berusten bij de directie.
Milieukundige begeleiding
De milieukundige begeleiding wordt uitgevoerd door een milieukundig begeleider die in overleg
met de directie op het werk aanwezig is.
De milieukundig begeleider adviseert de directie bij de uitvoering van de sanering en ziet er op
toe dat de sanering wordt uitgevoerd conform de beschrijving hiervan in het voorliggende
rapport en de afspraken die door de directie op basis hiervan zijn gemaakt met de uitvoerende
bedrijven. Wanneer de milieukundig begeleider constateert dat wordt afgeweken van het
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gestelde in het saneringsplan dan wordt dit gemeld aan de directie, die de verantwoordelijkheid
draagt voor de uitvoering van het werk.
De milieukundige begeleiding geschiedt door een milieukundige, die de directie adviseert
gedurende de uitvoering van het werk. De taken van de milieukundige zijn:
 in het algemeen het stimuleren en bevorderen van een efficiënte, veilige en nette manier
van werken;
 controleren van de door de aannemer uitgevoerde ontgraving;
 geven van aanwijzingen aan de aannemer ten aanzien van de omvang en de ontgraving
van verontreinigd materiaal;
 controleren op naleving van eisen zoals opgenomen in de verschillende vergunningen;
 geven van aanwijzingen en toezicht houden op het afvoeren/tijdelijk opslaan van de te
ontgraven grond en het aanvullen van de ontgravingsput;
 het informeren en adviseren van de directie in het geval dat de verontreinigingssituatie
eventueel aanzienlijk afwijkt van de situatie zoals die is gerapporteerd in de
bodemonderzoeken;
 beoordelen of de werkzaamheden op een arbeids- en milieuhygiënisch verantwoorde wijze
worden uitgevoerd; te denken valt aan het voorkomen van morsingen van het verontreinigde materiaal en de juiste afvoer hiervan of het nemen van correcte veiligheidsmaatregelen gedurende de sanering (conform CROW-132);
 verrichten van de administratie, zoals de transportregistratie van de vrijkomende materialen, het registreren van de verrichte werkzaamheden en de afgevoerde hoeveelheden;
 beoordelen van vrijkomende materialen op mogelijkheden tot hergebruik en zonodig
milieuhygiënisch verantwoorde afvoer ervan;
 het bijhouden van een logboek met alle relevante milieuhygiënische gegevens.
Indien afwijkingen op het saneringsplan worden voorzien, dan wordt dit gemeld aan het
bevoegd gezag Wbb.

10.4.2 Inhoud evaluatieverslag(en)
Na afronding van de sanering wordt binnen 3 maanden een evaluatierapport opgesteld, waarin
onder meer wordt vermeld:
 opdrachtgever en aannemer;
 de periode van uitvoering;
 verleende vergunningen;
 een omschrijving van de uitgevoerde ontgravingswerkzaamheden, eventuele afwijkingen
van het saneringsplan;
 de actuele verontreinigingssituatie, zoals aangetroffen tijdens de ontgraving: zintuiglijke
waarnemingen en eventuele aanvullende analyseresultaten;
 verontreinigingssituatie na afronding sanering;
 indien opgetreden: onregelmatigheden en ongevallen;
Het evaluatierapport wordt ter goedkeuring ingediend bij het bevoegd gezag Wbb.

10.4.3 C om m unicatie m et om w onenden
De direct omwonenden en eigenaren/gebruikers worden tijdig door het WPM ingelicht over de
voorgenomen saneringsmaatregelen. Daarbij is het vaststellen van de aan- en afvoerroutes
van het transport een belangrijk aandachtspunt.
Tevens worden zij geïnformeerd over de wijze waarop zij gedurende de sanering informatie
kunnen krijgen over de sanering/herinrichting (aanspreekpunt).
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11 N azorg
In het licht van de geplande herinrichting/sanering zijn er twee punten waar nazorg op moet
zien:
• Er voor waken dat de huidige oevers van traject 3a niet afkalven; omdat die niet
gesaneerd zijn zou dat een risico inhouden voor de verspreiding van de
verontreiniging. De oevers van de overige trajecten zijn geheel gesaneerd conform de
eisen van het Sooh/Wbbp zodat hier geen nazorg nodig is.
• Vermeden moet worden dat door de instroom van sterk verontreinigd materiaal
gesaneerde trajecten opnieuw verontreinigd zullen worden. Het plaatsen en
onderhouden van zandvangen bovenstrooms van gesaneerde trajecten is hiertoe een
geschikt instrument.

11.1 A fkalving oevers traject 3a
Bij traject 3a wordt niet de gehele oeverstrook gesaneerd. Sanering is alleen gepland in een
strook van 30 m aan weerszijde van een snijpunt van de huidige beek met de nieuwe
meanderende beek. Achtergrond hierbij is dat alleen in deze strook interactie mogelijk is tussen
de beek en de oevers.
Dat houdt wel in dat moet gemonitord worden dat de nieuwe meanderende beek zich in de
toekomst niet zodanig gaat verleggen dat de niet gesaneerde oevers worden aangesneden.
Deze monitoring zal plaatsvinden door jaarlijkse inspectie van de peilmerken die na sanering in
het veld zijn aangebracht. De resultaten van de inspectie worden alleen gemeld aan het
bevoegd gezag Wbb indien uit de inspectie zou blijken dat maatregelen nodig zijn.
Mocht uit de monitoring blijken dat de beek zich over een te grote afstand verplaatst zullen er
door het waterschap maatregelen genomen, bijvoorbeeld in de vorm van het aanbrengen van
stortsteen o.i.d. In voorkomend geval zal het Waterschap Peel en Maasvallei het bevoegd
gezag Wbb informeren over de maatregelen.

11.2 Z andvangen als tijdelijke beveiligingsm aatregel
Trajecten 1, 2 en 3 sluiten aan meteen benedenstrooms van een gesaneerd traject. Daar is dus
geen nieuwe beveiligingsmaatregel meer nodig.
Wel moet er voor gezorgd worden dat de zandvang aan het begin van het traject Krang uit fase
1 van de herinrichting naar behoren blijft functioneren. Anders kan via deze weg het reeds in
1999 gesaneerde traject Krang weer verontreinigen en daardoor op termijn ook traject 3a.
Deze nazorgverplichting ligt echter al vast in de Wbb-beschikking uit 1999 zodat nu geen
nieuwe acties nodig zullen zijn.
Traject 6a sluit aan op de zandvang aan het eind van het Leudal. Hier is dan ook geen
instroom van verontreinigd slib te verwachten zodat er geen extra beveiliging nodig is. Wel zal
regelmatig moeten worden gecontroleerd of deze zandvang aan het eind van het Leudal niet te
vol is. Indien dit het geval zou zijn dan functioneert deze zandvang niet meer naar behoren,
hetgeen kan leiden tot een ongewenste beïnvloeding van traject 6a.
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12 K ostenram ing
Bij de kostenraming zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• de kosten van de sanering zijn de kosten die samenhangen met de aanwezigheid van
bodemverontreiniging en er van uitgaande dat sanering gecombineerd wordt met en
geïntegreerd wordt in de herinrichting.
• de kostenraming is gebaseerd op het prijspeil van juni 2004 en exclusief BTW;
• soortelijk gewicht grond: 1,8 ton/m3 vaste grond;
• de gebruikte eenheidsprijzen worden in bijlage 10 gegeven. Het betreft hier
gemiddelden van geldende marktprijzen; bij aanbestedingen van de werkzaamheden
kunnen de geschatte tarieven afwijken van deze gemiddelde tarieven;
• aan de kostenraming kunnen geen rechten worden ontleend.
De kosten voor de uitvoering van de sanering/herinrichting voor de trajecten 1, 2, 3a en 6a van
de tweede fase van de sanering/herinrichting van de Tungelroysebeek worden ingeschat op ca.
€ 2.740.000 (excl. BTW en inclusief 2% uitvoeringskosten en 4% algemene kosten, winst en
risico). In bijlage 10 zijn de geraamde kosten nader gespecificeerd.
De meest kostenbepalende posten betreffen de reiniging van de sterk verontreinigde grond en
het grondverzet van de licht/matig verontreinigde grond voor de herinrichting (ontgraven, in
depot plaatsen en toepassen vanuit depot).
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13 P lanning
De uitvoering van de sanering/herinrichting start in 2005.
De volgorde waarin deze trajecten gesaneerd worden wordt niet vastgelegd in dit
saneringsplan. Wel zal bij de sanering bovenstrooms van een traject begonnen moeten
worden.
De sanering/herinrichting zal wellicht ook in 2005 worden afgerond. Het is echter niet uit te
sluiten dat omwille van organisatorische redenen of om redenen van vertraging in de
grondverwerving delen van de sanering/herinrichting ook na 2005 worden gerealiseerd. Het
voornemen is wel om in 2007 de sanering/herinrichting van de trajecten 1, 2, 3a en 6a afgerond
te hebben.
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