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Woord vooraf

In 1984 nam de Studiekring Cultuurtechniek het initiatief om in
boekvorm de ontwikkelingen vast te leggen, die plaats hebben gevonden
op het brede terrein van de Cultuurtechniek. Dit was de aanleiding voor
Pudoc om te starten met de reeks 'Dynamiek, inrichting en beheer van
landelijke gebieden'.
Het eerste deel, getiteld 'Inleiding tot de inrichting van het landelijk
gebied', handelt over de achtergronden, voorbereiding en planvorming
bij de inrichting van landelijke gebieden. Het tweede deel 'Remote
Sensing, theorie en toepassingen van landobservatie' is een introductie
op het gebied van de aardobservatie door middel van het meten van de
reflectie van zonlicht, de warmtestraling van de aarde of de terugkaatsing van uitgezonden microgolven.
Het derde, voorliggende deel in de serie benadrukt het belang van de
bodemkunde als onderdeel van de Cultuurtechniek, in het bijzonder het
probleem van de bodemverontreiniging. Sinds 'Lekkerkerk' is duidelijk
geworden hoe ernstig de kwaliteit van de bodem nadelig kan worden
beïnvloed door menselijk handelen. Uit daarna gehouden landelijke
inventarisaties is gebleken dat we in Nederland te maken hebben met
enige honderdduizenden verontreinigde terreinen. Om deze terreinen te
saneren zal 80 à 90 miljard gulden nodig zijn. In dit kader ishet van
belang de 'Wet Bodembescherming' te noemen die tot doel heeft
verschillende beschermingsniveaus van de bodem met het zich daarin
bevindende water, te realiseren. Deze wet verplicht iedere burger om
maatregelen te treffen om verontreiniging te voorkomen dan wel deze
verontreiniging te saneren.
De technieken van bodemsanering zijn gericht op het verwijderen dan
wel op het beheersen van verontreinigingen. Bij het verwijderen denkt
men aan ontgraving van verontreinigd materiaal dan wel aan het 'in
situ' reinigen (i.a. zonder ontgraving). Bij het beheersen worden allerlei
vormen van isolatie toegepast: geohydrologisch, civieltechnisch dan wel
fysisch-chemisch. Voor de theoretische achtergronden van deze saneringstechnieken wordt naar de literatuur verwezen.
Het voorliggende boek behandelt al deze technieken aan de hand van
case-studies uit de praktijk. Het is daarom een uitstekend boek voor
studenten en voor afgestudeerden van Hogescholen en Universiteiten,
werkzaam bij rijksdiensten, provinciale diensten en gemeenten. Opdrachtgevers van bodemsaneringsprojecten kunnen zich hierin oriënteren over de aanpak van dergelijke projecten.
Zo worden de eerste in situ sanering van cadmium, de bodemluchtextractie-methode en de biodegradatietechniek uit de doeken gedaan.
Daarnaast wordt een aantal isolatietechnieken gegeven aan de hand van
VI

de projecten Griftpark (isolatie tot meer dan 50 meter diepte), Heideweg
(gebruik van dubbelwandige systemen), Hattem (horizontale isolatie) en
Gouderak (damwandisolatie). Ook ontwikkelingen op het gebied van
waterbodemsanering komen aan de orde, evenals de invloeden van
beleid en besluitvorming op de gebruikte technieken. Ik kan dit boek
dan ook van harte aanbevelen.
De Studiekring heeft voor de samenstelling van dit boek een beroep
gedaan op de kennis en ervaring van de ingenieursbureaus. Vier
bureaus, namelijk Heidemij Adviesbureau, Grontmij, Oranjewoud en
TAUW Infra Consult hebben eendrachtig samengewerkt om deze
uitgave mogelijk te maken. Namens de Studiekring is het overleg met
deze bureaus gevoerd door ir. P. Kisters en ir.J.J. Vonk. De redactieraad
heeft de bijdragen in conceptvorm besproken. De eindredactie heeft
berust bij ir.J.M.H. Vijgen van TAUW Infra Consult. Dit bureau heeft
ook zorg gedragen voor de tekstverwerking.
Door deze uitgave is de actuele kennis en ervaring op het terrein van
de bodemsanering toegankelijk gemaakt voor studenten en voor
vakgenoten.
Prof. dr. ir. R.A. Feddes, voorzitter Studiekring Cultuurtechniek.
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1 Inleiding in de
bodemsaneringsproblematiek
J.M.H. Vijgen- TAUW Infra Consult B.V., Deventer

1.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt een kader aangegeven voor de algehele
problematiek van bodemverontreiniging en -sanering. Achtereenvolgens
wordt in de paragrafen 1.2 en 1.3 kort ingegaan op de aard en omvang
van de bodemverontreiniging en geschatte kosten. In paragraaf 1.4
wordt de stand van zaken ten aanzien van de huidige bedrijfsterreinen
opgemaakt. Paragraaf 1.5 behandelt uitgebreid de actuele stand van
zaken op het gebied van de wetgeving. Een overzicht van de richtlijnen
volgt in paragraaf 1.6. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk worden
verschillende bodemsaneringstechnieken schematisch aangegeven. Daarbij wordt ook de specifieke bijdrage van de later behandelde projecten
aangegeven. De beschrijving van de problematiek is van globale aard en
wordt daar waar nodig ondersteund door schema's en overzichten, die
met behulp van trefwoorden de belangrijkste feiten aangeven. Verder
wordt verwezen naar literatuur.

1.2 Deaard en omvang van de bodemverontreiniging in
Nederland
De affaire Lekkerkerk
In de nieuwbouwwijk Lekkerkerk-west werd in 1980 naar aanleiding
van klachten van bewoners een onderzoek ingesteld. Uit dit onderzoek
bleek dat tijdens het bouwrijpmaken van het poldergebied chemisch
afval was gestort.
Onder grote politieke en publieke druk besloot de overheid door
middel van een grootscheepse bodemsanering de zaak aan te pakken. De
volgende werkzaamheden hadden plaats in het kader van de bodemsanering:
- evacuatie van 871 bewoners naar noodcaravans;
- ontgraven van 1600 vaten met lood, cadmium, tolueen, xyleen,
benzeen en PCB's;
- ontgraven van circa 100.000 m3 verontreinigde grond;
- regelen van de schadeloosstelling voor huiseigenaren en huurders.
De eerste schattingen
In vervolg op de affaire Lekkerkerk besloot het toenmalige Ministerie
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, tegenwoordig het Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM),
tot de uitvoering van de zogenaamde Ginjaar-inventarisatie, waarbij alle
provincies opgaven waar mogelijk chemisch afval gestort was. Deze
eerste schatting leidde tot circa 4000 verdachte locaties, waarvan op
1

circa 1200 locaties een nader onderzoek nodig was. Hiervan bleken
uiteindelijk circa 350 gevallen voor directe sanering in aanmerking te
komen.
Het is duidelijk dat het beeld van de bodemverontreinigingsproblematiek sinds 1981 sterk is veranderd. In eerste instantie werden oude
industrielocaties, met name gasfabrieksterreinen en stortplaatsen, geïnventariseerd. De saneringskosten schatte men aanvankelijk op 1en later
op 3 miljard gulden.
In het midden van de tachtiger jaren werd duidelijk dat daarnaast ook
de bestaande industrieterreinen verontreinigd waren.
Huidige stand van zaken
Naar aanleiding van een drietal studies (TAUW Infra Consult, 1987;
VROM, 1988a; Croon De Vries, 1988), uitgevoerd in opdracht van de
werknemersverbonden (het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
(NCW) en het Verbond van Nederlandse Ondernemers (VNO)) en het
Ministerie van VROM, zijn vijf hoofdgroepen van verontreinigde
terreinen onderscheiden, waarbij tevens een globale kosteninschatting is
aangegeven (zie tabel 1).

1.3 Inventarisatie en overleg betreffende de huidige bedrijfsterreinen
Overlegorgaan Bodemsanering Bedrijfsterreinen (BOB)
In 1986 werd na overleg tussen overheid en bedrijfsleven het zogenaamde BOB in het leven geroepen. In dit orgaan zijn het bedrijfsleven, het
rijk, de provincie en de gemeenten vertegenwoordigd.
In 1987 heeft het VNO/NCW aan TAUW Infra Consult B.V. de
opdracht verleend de omvang van de bodemverontreiniging op in
gebruik zijnde terreinen te bepalen. Uit dit onderzoek kwam een eerste
schatting van circa 100.000 mogelijk verontreinigde locaties naar voren.
Mede op basis van dit onderzoek werd door het VNO/NCW het
volgende advies aan de minister van VROM uitgebracht:
- de bodem van in gebruik zijnde bedrijfsterreinen kan niet door het
bedrijfsleven zelf worden gesaneerd;
- het bedrijfsleven is wel bereid om vrijwillig en op eigen kosten de
verontreiniging van in gebruik zijnde bedrijfsterreinen te inventariseren;
Tabel 1
Verontreinigde terreinen
en saneringskosten

Hoofdgroep

1 voormalige gasfabrieksterreinen
2 stortplaatsen
3 autowrakkenterreinen
4 voormalige bedrijfsterreinen
5 huidige bedrijfsterreinen
Totaal circa

Aantal

230
150
1400
80.000 - 200.000
115.000

Saneringskosten
in miljardenƒ
1
3
0,5
56
23,5
84

- indien de huidige doelstellingen van het bodembeleid en de huidige
saneringscriteria gehandhaafd blijven, is het wenselijk, om in overleg
tussen overheid en bedrijfsleven een nadere, praktische invulling te
geven aan de samenhang tussen sanering en locatiespecifieke omstandigheden. Het bedrijfsleven dringt aan op herziening van de saneringscriteria door rekening te houden met locatiespecifieke
omstandigheden;
- het bedrijfsleven is tevens bereid op vrijwillige basis beheersings- en
saneringsmaatregelen te treffen indien het betreffende bedrijf veroorzaker van de verontreiniging is, daarvoor aansprakelijk gesteld kan
worden en voldoende kapitaalkrachtig is om de kosten te dragen.
Commissie Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen (BSB)
In maart 1989 werd door de minister van VROM, als opvolger van de
BOB, de Commissie BSBgeïnstalleerd. De Commissie is samengesteld
uit 15 vertegenwoordigers van bedrijfsleven, rijk, provincies en gemeenten. De Commissie heeft de opdracht gekregen:
- een plan op te stellen voor bodemsanering in eigen beheer van in
gebruik zijnde bedrijfsterreinen;
- de uitvoering van dit plan op gang te brengen en te stimuleren.
Om bovengenoemde doelstelling te verwezenlijken heeft de Commissie de volgende prioriteiten gesteld:
1 Inventarisatie van de omvang van de verontreiniging
Hiervoor heeft de Commissie BSBde volgende plannen:
- bepaling aanwezigheid van bodemverontreiniging door middel van een
inventariserend onderzoek bij 2 5 % van de bedrijfsterreinen met de
grootste kans op bodemverontreiniging in de periode van 1991 tot en
met 1995 en de resterende 75% van de bedrijfsterreinen na 1995;
- oprichting van provinciale stichtingen BSBmet de volgende taken:
• voorlichting aan bedrijven en overheden,
• stimulering van de inventarisatie van reeds bekende gegevens door
de bedrijven,
• aansporing van bedrijven om de kwaliteit van de bodem te
inventariseren.
2 Ontwikkeling van locatiespecifieke criteria
De Commissie BSBheeft locatiespecifieke criteria ontwikkeld voor de
sanering van in gebruik zijnde bedrijfsterreinen. Bepalend voor deze
criteria is de risico-analyse waarbij vooral mogelijkheden van verspreiding en blootstellingsrisico's een rol spelen.
In juni 1991 is het definitieve,rapport van de commissie BSB
'Bodemsanering op in gebruik zijnde bedrijfsterreinen' (Commissie BSB,
1991) aan de minister van VROM overhandigd.

1.4 Kosten en financiering
De kosten van de bodemsanering in Lekkerkerk hebben in totaal 160
miljoen gulden bedragen. De kostenschattingen gemaakt in de jaren
1981, 1984 en 1986 voor wat betreft de totale operatie in het kader van
de Ibs beliepen respectievelijk 1, 2 en 3 miljard gulden. De tabellen 1 en

Tabel 2
Degeschatte uitgaven
voor 1990 en 1991 2000

Financier

Geschatte uitgaven 1990
in miljoenƒ

Geschatte uitgaven per jaar:
1991 - 2 0 0 0 in
miljoen ƒ

Ibs-programma
Industrie
Stedelijke ontwikkeling

300
100
100

300
500
200

Totaal circa

500/jaar

1000/jaar

2 geven een overzicht van de geschatte uitgaven in 1990 en in de periode
van 1991 tot 2000.
Uit tabel 1 blijkt de laatste schatting van 84 miljard gulden in ieder
geval qua ordegrootte een meer realistisch beeld te geven van de omvang
van de problematiek dan de schattingen van 1986 en eerder.
De financiële injectie van de overheid blijkt vruchten af te werpen.
Het is te verwachten dat de overheid haar financiële inspanning zal
beperken c.q. stabiliseren en zich vanuit een actieve rol in een passievere
rol zal terugtrekken. Daarentegen zullen de financiële inspanningen door
het bedrijfsleven en voor de stedelijke ontwikkeling toenemen. Het
bedrijfsleven heeft zijn bereidheid aangegeven de problemen aan te
willen pakken. Momenteel worden de uitgaven van de industrie op 100
miljoen per jaar geschat (zie tabel 2).

1.5 Wetgeving
Algemeen
In deze paragraaf worden de twee belangrijkste wetten, de Interimwet
bodemsanering (lbs) en de Wet bodembescherming (Wbb) globaal
behandeld. Verder wordt de inbouw van de Interimwet bodemsanering
in de Wet bodembescherming beschreven, die naar verwachting in de
loop van 1992 van kracht zal worden (zie ook tabel 3).Ten slotte wordt
ingegaan op een aantal te verwachten ontwikkelingen.
De Interimwet bodemsanering (Ibs)
In 1983 is in het verlengde van de Ginjaar-inventarisatie de Ibs in
werking getreden. Het doel van deze 'noodwet' is regels te stellen voor
het opheffen en tegengaan van ernstige bodemverontreiniging. De wet
biedt de mogelijkheid op korte termijn bovengenoemde gevallen aan te
pakken. Onderstaand worden de belangrijkste punten van de wet kort
toegelicht.
Bodemsaneringsprogramma
Gedeputeerde Staten (GS) van iedere provincie stellen jaarlijks een
concept bodemsaneringsprogramma op. In dit programma worden die
'gevallen van bodemverontreiniging' (hierna aangegeven als gevallen)
opgenomen die ernstig gevaar voor de volksgezondheid of het milieu

Tabel 3
1983 Interimwet bodemsanering (lbs)
Overzicht ontwikkelingen
van dewetgeving
1986 Onderzoeksplicht gesubsidieerde woningbouw
1987 Wet bodembescherming (Wbb) nogte verwachten ontwikkelingen:
- inbouw lbs inWbb m.b.v. saneringsparagraaf (1992/1993)
• uitbreiding Wbb
• inbouw saneringsparagraaf waterbodems
• inbouw paragraaf SCG**
• bouwstoffenbesluit
- AMvB's verplicht bodemonderzoek op ingebruikzijnde bedrijfsterreinen
Uitbreiding Hinderwet (1992)
- AMvB's voor benzineverkooppunten
Uitbreiding Woningwet
- onderzoeksplicht voor alle bouwprojecten gekoppeldaande afgifte
van de bouwvergunning
Service Centrum Grondreiniging

opleveren. Hieronder kunnen ook gevallen worden opgenomen, die
door derden worden aangepakt en niet via de Ibs worden gefinancierd.
Door opname van zulke gevallen in het bodemsaneringsprogramma
kunnen een aantal bevoegdheden van de overheid voor deze gevallen
van toepassing verklaard worden. Het concept-programma wordt een
maand ter inzage gelegd bij provincie en/of gemeente. De minister van
VROM stelt uiteindelijk het definitieve programma vast.
Taken en bevoegdheden
GS zijn belast met de uitvoering van het saneringsprogramma. GS
kunnen een aantal gedoogplichten opleggen. Deze gedoogplichten
hebben ondermeer betrekking op degene op wiens grondgebied zich een
verontreiniging voordoet of haar oorzaak vindt. GS kunnen het bevel
opleggen de door GS aangewezen personen op zijn terrein toe te laten
ten behoeve van de uitvoering van het onderzoek dan wel voor het
treffen van saneringsmaatregelen. Verder kunnen GS bevelen dat een
verontreinigende handeling of activiteit wordt gestaakt.
De minister van VROM kan degene op wiens grondgebied zich de
oorzaak van een verontreiniging bevindt, bevelen de oorzaak daarvan
weg te nemen of de verontreiniging of de gevolgen daarvan te beperken.
Dit bevel kan echter alleen opgelegd worden als het geval opgenomen is
in een goedgekeurd saneringsprogramma. Ook heeft de minister de
bevoegdheid onroerend goed te vorderen, indien het belang van de
uitvoering van de bodemsanering dit naar zijn oordeel noodzakelijk
maakt.
De gemeente kan GSverzoeken haar te belasten met de uitvoering van
gevallen. Indien GS dit verzoek honoreert wordt een aantal bevoegdhe-

den naar de gemeente gedelegeerd, te weten: de gedoogplicht en het
stakingsbevel. De eindverantwoordelijkheid ligt echter altijd bij GS.
Financiële bepalingen
Op grond van het vastgestelde saneringsprogramma wordt door de
minister de omvang van de rijksbijdrage bepaald ten behoeve van de
uitvoering van het programma. Jaarlijks krijgt de provincie uit de
rijksbijdrage een budget toegewezen voor de uitvoering van het gehele
bodemsaneringsprogramma.
Voor alle projecten geldt dat naast een bijdrage van het rijk, ook de
gemeentes een deel moeten financieren. Het aandeel van de gemeente
bedraagt een drempelbedrag van ƒ 5 per inwoner met een maximum van
ƒ 100.000 per geval plus 10% van het overblijvende deel van de kosten.
De resterende kosten draagt het rijk via de provinciale budgetten.
Indien de totale uitvoeringskosten voor een project ƒ 10 miljoen
overschrijden vindt financiering direct vanuit het ministerie plaats en
niet vanuit het provinciale budget.
Verhaal van kosten
De Staat kan op grond van artikel 21 van de Ibs kosten van
bodemsanering verhalen op degene door wiens onrechtmatige daad de
verontreiniging van de bodem in het betrokken geval is veroorzaakt.
Om tot een snelle aanpak te komen is gekozen voor een financiering
door de overheid en een verhaalsactie achteraf. Er lopen reeds meer dan
honderd processen waarin de landsadvocaat een verhaalsactie is
begonnen.
Status Ibs
De Ibs is momenteel nog steeds van kracht. Een wetsvoorstel voor de
inbouw van de Ibs in de Wet bodembescherming (Wbb), is op 18 mei
1990 bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt. Dit wetsvoorstel is in de
loop van 1991 door de Tweede Kamer behandeld en het ligt nu na een
aantal wijzigingen ten gevolge van inspraak ter afhandeling bij de
Tweede Kamer.
Wet bodembescherming (Wbb)
Het doel van de Wet bodembescherming is de bescherming van de
bodem en het zich daarin bevindende grondwater, waarbij het uitgangspunt is de zogenaamde 'multifunctionaliteit' van de bodem te behouden
(VROM, 1990). De Wbb is, zoals de meeste milieuwetten, een raamwet.
Dit betekent dat specifieke bepalingen uit de wet pas ingevuld worden
via algemene maatregelen van bestuur (AMvB's).
Onderstaand wordt globaal de opzet van de Wbb aangegeven.
Er wordt een onderscheid gemaakt in de realisatie van een algemeen
beschermingsniveau op landelijk niveau en een bijzonder beschermingsniveau voor kwetsbare gebieden. Daarnaast komen een aantal belangrijke uitvoeringsregelingen aan de orde, de zorgplicht en de
incidentenregeling.

Algemeen beschermingsniveau
Met behulp van brongerichte en effectgerichte instrumenten is het
mogelijk op rijksniveau een algemeen beschermingsniveau te realiseren.
Uitgangspunt voor het 'algemene beschermingsniveau' is behoud van de
multifunctionaliteit van de bodem (VROM, 1990). Tot de 'instrumenten' horen de volgende besluiten (AMvB's):
- Besluit gebruik dierlijke meststoffen (reeds in werking);
- Lozingenbesluit (reeds in werking);
- Besluit gebruik andere organische meststoffen;
- Besluit opslaan en storten;
- Besluit opslag in ondergrondse tanks;
- Bouwstoffenbesluit;
- Kwaliteitseisen voor nitraat.
Bijzonder beschermingsniveau
In die gebieden waar het algemene beschermingsniveau onvoldoende is
om één of meer functies van de bodem afdoende te beschermen kunnen
op provinciaal niveau bijzondere beschermingsniveaus gecreëerd worden. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen grondwaterbeschermings- en
bodembeschermingsgebieden. De regeling voor grondwaterbeschermingsgebieden, ter bescherming van de grondwaterkwaliteit met het oog
op de drinkwaterwinning, is reeds in werking getreden.
Voor gebieden waar de bodem van bijzondere betekenis is, zoals
natuurgebieden, kan de provincie een bodembeschermingsverordening
vaststellen.
Zorgplicht voor de bodem (art. 14)
Deze verplichting luidt dat iedereen die weet of kan vermoeden, dat
door zijn activiteiten de bodem kan worden verontreinigd of aangetast,
verplicht is om:
- maatregelen te treffen om verontreiniging of aantasting te voorkomen,
dan wel;
- indien toch verontreiniging of aantasting is opgetreden deze te
saneren.
De overheid kan de zorgplicht handhaven langs civielrechtelijke,
strafrechtelijke en administratiefrechtelijke weg.
Incidentenregeling
Bij het optreden van incidenten, calamiteiten of ongewone voorvallen
waardoor bodemverontreiniging ontstaat of dreigt te ontstaan is de
plicht opgenomen tot melding. Overtreding van de meldingsplicht door
zowel werknemer als werkgever is strafbaar.
Degene die de werkzaamheden verricht (werkgever/bedrijf) is primair
verplicht om maatregelen te treffen. Overtreding van deze verplichting is
strafbaar. Indien het bedrijf in gebreke blijft, ook na aanmaning door de
provincie, moet de provincie, indien het een ernstige verontreiniging of
aantasting betreft, de maatregelen nemen die zij noodzakelijk acht.

Wetsvoorstel inbouw lbs in Wbb
In 1990 is een wetsvoorstel ingediend waarin de inbouw van de lbs in
Wbb wordt bepleit. Hoofddoel van het wetsvoorstel is het vervangen
van de Ibs door een regeling, op basis waarvan gevallen van
bodemverontreiniging kunnen worden aangepakt. Onderstaand worden
de hoofdpunten van het wetsvoorstel globaal beschreven.
De uitgangspunten van het wetsvoorstel zijn:
- werkingssfeer betreft alle gevallen van bodemverontreiniging en in het
bijzonder het onderzoek en de sanering van zogenaamde ernstige
gevallen;
- stimulering van uitvoering van onderzoek en sanering door anderen
dan provincie (beginsel: 'de vervuiler betaalt'). Dit betekent:
• veroorzaker saneert primair in eigen beheer,
• gebruiker (rechthebbende) saneert in tweede instantie in eigen
beheer,
• de overheid saneert pas in laatste instantie, indien veroorzaker of
gebruiker er niet (meer) zijn of wanneer deze bij ernstige bodemverontreiniging niet (tijdig) tot actie overgaan;
- streven naar decentralisatie van overheidstaken en overheidsbevoegdheden zoals:
• het geven van verschillende bevoegdheden aan provincies,
• verlening van status en bevoegdheden van provincies aan de vier
grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
Regelingen voor sanering in eigen beheer
Er worden drie categorieën onderscheiden, te weten:
1 Bij een actuele oorzaak (recente gebeurtenis) van een lichte verontreiniging gelden de volgende regelingen:
- de veroorzaker is verplicht saneringsmaatregelen te nemen;
- de veroorzaker is verplicht het incident bij de GS te melden.
2 Bij een actuele oorzaak van een ernstige verontreiniging, ten gevolge
van een ongewoon voorval (calamiteit), geldt:
- GS moeten direct de naar hun oordeel noodzakelijke maatregelen
nemen om de oorzaak en de gevolgen van de verontreiniging weg te
nemen. In zo'n situatie kan de provincie zelf tot sanering overgaan of
een saneringsbevel doen uitgaan naar degene die verantwoordelijk is
voor de verontreiniging.
3 In de overige gevallen gelden de volgende regelingen:
- de melding van de voorgenomen sanering of handeling waardoor een
verontreiniging verminderd of verplaatst wordt, moet tenminste drie
maanden voor start van de werkzaamheden geschieden;
- de melding dient minimaal te bevatten:
• resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de bodem,
• het tijdstip waarop de werkzaamheden starten,
• bestemming van te ontgraven verontreinigde grond en te onttrekken
verontreinigd grondwater;
- bij ernstige verontreinigingsgevallen moet de melding vergezeld gaan
van een saneringsplan, dat goedgekeurd moet zijn door GSen de

volgende informatie dient te bevatten:
• de kwaliteit van de bodem na de sanering,
• nader te stellen eisen in de provinciale verordening.
Regeling voor sanering door de overheid
De overheid, en in eerste instantie de provincie, zal pas zelf overwegen
tot onderzoek en/of sanering wanneer conform de voorafgenoemde
uitgangspunten sprake is van zogenaamde ernstige gevallen, waarbij de
veroorzaker niet bekend is en de gebruiker redelijkerwijze niet kan
worden verplicht tot aanpak van het geval. Dit betekent in de praktijk
dat de overheid alleen bekende en vermoede oude gevallen zal
aanpakken.
Taken en bevoegdheden van de provincie
De provincie heeft de volgende taken en bevoegdheden:
1 het jaarlijks opstellen van het bodemsaneringsprogramma met als
belangrijkste elementen:
- het programma geeft een plan van aanpak voor de komende vier jaar;
- het programma bevat zowel de door de provincie als de vrijwillig aan
te pakken gevallen;
- het programma geeft aan wanneer bij deze gevallen onderzoek dan
wel saneringsmaatregelen genomen moeten worden;
- in een provinciale verordening moet de inspraak van de belanghebbende op het bodemsaneringsprogramma worden geregeld;
- het programma hoeft niet meer goedgekeurd te worden door het rijk.
2 de informatievoorziening ten behoeve van het opstellen van het
programma:
- als gevolg van meldingsplicht:
• voor nieuw ontstane gevallen;
• bij vrijwillige aanpak van sanering in eigen beheer;
• door gemeenten van bij hen bekende onderzoeks- en saneringsgevallen binnen eigen grondgebied.
- als gevolg van inventarisaties op eigen initiatief van provincie.
3 het geven van een bevel tot:
- staking van niet gemelde werkzaamheden;
- het handelen volgens overeengekomen saneringsplan;
- het verrichten van onderzoek/sanering door:
• in eerste instantie de veroorzaker,
• in tweede instantie de gebruiker waar zich de oorzaak van een
verontreiniging bevindt;
4 het opleggen van de verplichting tot onderzoek voor speciale situaties
op grond van een AMvB.
Financiële bepalingen
1 Algemeen wordt ervan uitgegaan dat:
- de kosten voor onderzoek en sanering worden betaald door de
veroorzaker;
- alleen indien aanpak en financiering door veroorzaker of gebruiker
van het terrein niet mogelijk is, de overheid de aanpak zal financieren.

2 Voor de door de overheid gefinancierde projecten geldt dat:
- budgetfinanciering gehandhaafd blijft met de volgende verdeling:
• gemeente betaalt ƒ 5 per inwoner met een maximum van ƒ 100.000
per geval plus 7,5% (was 10%) van overige kosten,
• provincie betaalt 2,5% van overige kosten (was nul),
• rijk betaalt resterende bedrag (90% minus drempelbedrag),
• ook kosten voor schadevergoeding worden meegerekend en volgens
bovengenoemde sleutel verdeeld (vroeger niet),
• voor 4 grote gemeentes is bijdrage rijk 92,5% minus drempelbedrag;
- aparte bijdrageverlening voor omvangrijke gevallen groter dan ƒ 10
miljoen na toetsing door rijk gehandhaafd blijft;
- GSvoor 1 september verslag zal moeten indienen bij de minister over
budget van het voorgaand jaar. Deze gegevens worden verwerkt in een
geautomatiseerd informatiesysteem;
- de verdeelsleutel van rijksbijdrage over de provincies wordt bepaald
op basis van gegevens in het geautomatiseerd informatiesysteem;
- de verhaalkosten van de rijksbijdrage blijft voorbehouden aan de
minister;
3 Voor de door het bedrijfsleven gefinancierde projecten geldt dat de
gebruiker van een terrein kosten kan verhalen op veroorzaker op
basis van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek.
Ontwikkelingen
Nadere regelgeving
Volgens voorgestelde artikel 44a Wbb kunnen bij AMvB nadere regels
worden gesteld. In bepaalde gevallen kan op grond van deze AMvB de
verplichting worden opgelegd onderzoek te doen naar de kwaliteit van
de bodem (zie ook taken en bevoegdheden van de provincie in het
wetsvoorstel inbouw Ibs en Wbb). De verplichting kan worden opgelegd
aan de eigenaar van de grond of aan andere rechthebbenden op het
grondgebied waar een handeling is of wordt verricht waardoor de
bodem kan worden verontreinigd of aangetast. Het is niet de bedoeling
dat op grond van dit artikel particuliere huurders tot onderzoek worden
verplicht. Het kan hierbij zowel om de bodem van huidige als om die
van voormalige bedrijfsterreinen gaan, waar thans andersoortige bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.
De resultaten van het onderzoek dienen overlegd te worden aan de
overheidsorganen die in de AMvB genoemd zullen worden. Een
dergelijke AMvB zal vóór 1992 in werking moeten treden.
Op 26 maart 1991 is een ontwerp AMvB, het 'Besluit verplicht
bodemonderzoek' (op in gebruik zijnde bedrijfsterreinen), voor inspraak
uitgekomen. Hierin wordt ieder die een inrichting drijft verplicht, op
aanwijzing van GS van de provincie of de burgemeesters en wethouders
van de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht,
in de inrichting een verkennend bodemonderzoek te verrichten. Deze
verplichting is niet van toepassing voor:
- diegenen die vrijwillig deelnemen aan de BSB-actie;
- locaties waar op grond van de Ibs bodemonderzoek is uitgevoerd dan
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wel uitgevoerd zal worden;
- locaties waar in het kader van het werkprogramma benzineverkooppunten het daarin beschreven bodemonderzoek is uitgevoerd.
Service Centrum Grondreiniging (SCG)
Eind 1989 is het SCG operationeel geworden. Het SCG is een stichting
waaronder twee naamloze vennootschappen vallen namelijk:
- de NV Service Centrum Grondreiniging; met als voornaamste doelstelling:
• het beoordelen van de reinigbaarheid van verontreinigde grond,
• het accepteren van reinigbare grond,
• het (doen) reinigen van geaccepteerde grond,
• het partieel (doen) reinigen van verontreinigde grond,
• het toezicht houden op het reinigingsproces,
• het zo doelmatig mogelijk en milieuhygiënisch verantwoord hergebruiken van de gereinigde grond als bouwstof,
• het stimuleren van verbetering van reinigingstechnieken en het
(laten) ontwikkelingen van nieuwe technieken;
- de TGB NV (TOP's Grondbeheer); met als hoofddoel het beheer van
de in het land gebouwde Tijdelijke Opslagplaatsen (TOP's). Grond
welke door het SCG ter opslag wordt aangeboden, wordt door het
TGB op een verantwoorde wijze op een TOP opgeslagen en beheerd.
Het SCG is in eerste instantie belast met de grondstromen in het kader
van de via de Ibs gefinancierde saneringen. Tabel 4 geeft een overzicht
van de TOP's en hun capaciteit. Het is echter de bedoeling dat het SCG
zich met alle grondstromen (Ibs en bedrijfsleven) zal bezighouden. De
noodzakelijke wettelijke regeling van taken en bevoegdheden van het
SCG zal in de saneringsparagraaf van Wbb worden opgenomen. Een
daartoe strekkend wetsvoorstel zal in 1992 worden ingediend.
Waterbodems
Evenals in de Wbb omvat het begrip bodem in de Ibs zowel de droge
(land)bodem als de natte (water)bodem. Feitelijk hebben de onderzoeks-

Tabel 4
Overzicht van deTijdelijke Opslagplaatsen
(TOP's)

Plaats

Capaciteit in tonnen

Leeuwarden
Wijster (VAM)
Amersfoort
Utrecht
Nieuwegein
Moerdijk
Maastricht

70.000*
25.000*
110.000*
40.000*
20.000*
380.000*
40.000*

Totaal

685.000

± 10% vandetotale capaciteit vervalt door rijwegen envoor calamiteiten
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en saneringsactiviteiten onder de lbs zich grotendeels beperkt tot de
droge bodem.
Uit voorlopige inventarisaties is gebleken dat grote delen van de
waterbodem in ons land verontreinigd zijn. Mede op basis van de
resultaten van deze inventarisaties is besloten tot aanvulling van de Wbb
met nadere regels inzake onderzoek en sanering van de waterbodem.
Deze regeling zal in 1992 de Tweede Kamer worden behandeld. Totdat
deze aanvullende wettelijke regeling van kracht wordt dienen, conform
de praktijk op grond van de Ibs, gevallen van waterbodemverontreiniging in het provinciaal bodemsaneringsprogramma opgenomen te
worden.

1.6 Richtlijnen
Algemeen
In de tabellen 5 en 6 zijn respectievelijk de bestaande richtlijnen
weergegeven en de richtlijnen die in de toekomst nader uitgewerkt zullen
worden. In het kader van deze inleiding wordt alleen de Leidraad
bodembescherming in vogelvlucht behandeld en wordt voor verdere
richtlijnen naar de literatuurlijst verwezen.
Leidraad bodembescherming (van 1983-1989 Leidraad bodemsanering)
Bij het inwerking treden van de Ibs is de zogenaamde Leidraad
bodemsanering gepubliceerd. Vanaf 1990 wordt zij de Leidraad
Bodembescherming genoemd. Deze Leidraad geeft het grove raamwerk
Tabel 5
Overzicht bestaande
richtlijnen

1983 Leidraad bodemsanering

richtlijn strategie
beoordelingscriteria

1985 Voorlopige Praktijkrichtlijnen (VPR)

uniformering basisonderzoek

1987 Stichting voor de Erkenning van
Laboratoria (STERLAB)

kwaliteitsborging
analyses

1988 Aangepaste Voorlopige Praktijkrichtlijnen
(A-VPR's)
herziening Leidraad bodemsanering

- verbetering basisonderzoek
verbetering beoordelingscriteria

1990 Leidraad bodembescherming

naamsverandering

1990 Eerste Nederlandse Praktijk Richtlijnen
(NPR's)

definitieve richtlijnen

1991 herziening Leidraad bodembescherming

toevoeging
lozingsbesluit
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Tabel 6

* Keuring gereinigde grond

Overzicht te verwachten
richtlijnen

* Bouwstoffenbesluit

- uniformering monstername
- richtlijn (her)gebruik niet
natuurlijke materialen

* STERLAB-toetsing voor monstername en
advies

- kwaliteitsborging monstername en advies

* Nadere richtlijnen voor
- binnenstedelijke gebieden
- landbouwpercelen
- waterbodems

- richtlijnen voor specifieke
gebieden

* Saneringscriteria voor ingebruikzijnde
bedrijfsterreinen

- beoordelingscriteria voor
bedrijfsterreinen

* Richtlijnen oriënterend en nader onderzoek

- verbetering strategie

aan waarbinnen het onderzoek naar en het beoordelen en het saneren
van gevallen van bodemverontreiniging dienen plaats te vinden in het
kader van de Ibs. In de Leidraad wordt de systematiek van onderzoek
tot en met de uitvoering van saneringen en benodigde nazorg aangegeven. De aanpak van bodemverontreinigingen wordt als volgt gefaseerd
uitgevoerd:
- oriënterend onderzoek: globale identificatie van de verontreiniging;
- nader onderzoek: nauwkeurige vaststelling van de locatie, omvang en
aard van de verontreiniging, geologische en hydrologische situatie, de
risico's, noodzaak van de sanering. Als dit onderzoek wordt uitgevoerd is pas zekerheid dat er ook werkelijk gesaneerd gaat worden;
- saneringsonderzoek: vergelijking van verschillende saneringstechnieken;
- sanering: momenteel wordt in de meeste gevallen tot ontgraving van
de verontreinigde grond overgegaan, waarbij de verontreinigde grond
(tijdelijk) opgeslagen of gereinigd wordt. In toenemende mate wordt
gebruik gemaakt van in situ-technieken, isolatie van de verontreiniging, geohydrologische beheersing met zuivering van verontreinigd
grondwater;
- nazorg: bepaling van de effectiviteit van de gebruikte saneringsmethode; monitoring van de locatie en van het gebied dat beïnvloed wordt
door verontreinigd grondwater.
Na iedere stap wordt de noodzaak tot het uitvoeren van de volgende
stap bepaald.
In de Leidraad bodembescherming zijn richtwaarden aangegeven
waarmee men op eenvoudige wijze kan beoordelen of er sprake is van
bodemverontreiniging. In de toetsingstabel zijn de A-, B-,en C-waarden
als indicatieve richtwaarden aangegeven (zie tabel 7 a,b,c,d).
A-waarde = referentiewaarde voor een goede bodemkwaliteit.
B-waarde = toetsingswaarde ten behoeve van (nader) onderzoek.
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Tabel 7,A, B, C, D Toetsingstabel Leidraad bodembescherming (voorheen bodemsanering)
A

TOETSINGSTABEL voor de beoordeling var de concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in de bodem.
Indicatieve richtwaarden: A-referentiewaarde, B-toetsingswaarde t.b.v. (nader)onderzoek, C-toetsingswaarde t.b.v. sanering.
Voorkomenin

grond (mg/kgdrogestof)

component niveau

A

grondwater (jigfl)

B

C

A

B

C

®

250
50

800
300

1
20

50
50

200
200

®
®
®
®

100

500

15

50

200

100

500

15

50

200

500

3000

150

200

800

30
40

50
200

10
5

30
20

100
100

5
50

20
300

1.5
10

2.5
30
100

10
150
500

0,5
50

2
200

1. Metalen
Cr
Co

20

Ni
Cu
Zn
As
Mo

10

Cd
Sn

20

Ba

200

®

400

2000

®
®

2
150

10
600

®
1

400
10

2000
100

5
2

50
20

500
200

20

50

300

3. Aromatische verbindingen
Benzeen

-

-

0.05(d)

0.5

Ethylbenzeen
Tolueen

0.05(d)
0.05(d)

5
3

50
30

Xylenen
Fenolen

0.05(d)
0.05(d)

5
1

Aromaten
(totaal)
4. Polycyclische aromatische

-

7

Hg
Pb

50
0,05
15

2. Anorganteche verbindingen

-

NH4 (als N)
F
CN
CN
S

(totaal)
(totaal-vrij)
(totaal-complex)
(totaal-sulfiden)

Br
(totaal)
P04 (als P)

1000

3000

5

1200
30

4000
100

10
10

50
100

200
300

500
200

2000
700

0.2(d)
0.2(d)
0.2(d)

1
20
15

5
60

50
10

0.2(d)
0.2(d)

20
15

60
50

70

-

30

100

30

5

®
®

®
®

50

koolwaterstoffen

®
®
®
®
®
®
®
®
®
®

Naftaleen
Fenantreen
Antraceen
Fluoranteen
Chryseen
Benzo(a)antraoeen
Benzo(a)pyreen
Benzo(k)fluoranteen
lndeno(1,2,3cd)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
PAK (totaal)

1

5

50

0.2(d)

7

10

100

0.005(d)

2

10

10

100

0.005(d)

2

10

10

100

0.005(d)

1

5

5

50

0.005(d)

0,5

2

5

50

0.005(d)

0,5

2

1

10

0.005(d)

0,2

1

5

50

0.005(d)

0,5

2

0,5

2

5

50

0.005(d)

10
20

100
200

0.005(d)

1
10

5
40

5
7

50
70

0.01(d)

10
15

50
70

1
2

10
20

0.01(d)

0,5
1

5
10

0.01(d)

1

10

-

1
8

10
80

0.01(d)
1

5. Gechloreerde koolwaterstoffen
ASfatische chborkwst.
Alifatische chlcorkwst.

(indiv.)
(totaal)

®

-

Chborbenzenen
Chloorbenzenen

(indrv.)
(totaal)

®

Chloorfenolen
Chkxxfenolen

(indiv.)
(totaal)

®

Chlcorpck's

(totaal)

PCB's
EOCI

(totaal)
(totaal)

®
®
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0,1

-

0,5
1

2
5

0,3
0,5

1,5
2

0,2

1

0,2
15

1
70

Voorkomenin

grond (mg/kgdrogestof)

component niveau

A

grondwater (jigd)

B

C

A

B

C

6. Bestrijdingsmiddelen
Organisch chbor
Organisch chbor

(indiv.)
(totaal)

®

0,5
1

5
10

1/0,01(d)

0,2
0,5

1
2

Niet chloor
N'ratchloor

(indiv.)
(totaal)

®

1
2

10
20

1/0,01(d)

0,5
1

2
5

4

40

0.5

20

2
5

20
50

0,5

10

30

0.5

20

60

6
5

60
50

50
200

500
2000

0,5

10

50

0,2

100

400

1000

5000

50(d)

200

600

7. Overige verontreinigingen
Tetrahydrofuran

Styreen
Ralaten

(totaal)

0.1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Geoxydeerde PAK

(totaal)

1

Pyridine
Tetrahydrothiofeen
Cyclohexanon

Minerale olie
d - detedielimiet

B.

0,5

15

50

0,5

20

60

Uit:Leidraad bodemsanering (afL4, november 1968)

- zietabel B,C, D

Referentiewaarden voor zware metalen, araeen en fluor
Grond (mg/kgdrogestof)
Stof

Berekeningswijze

Cr (chroom)
Ni (nikkel)
Cu (koper)
Zn (zink)
As (arseen)
Cd (cadmium)
Hg (kwik)
Pb (lood)
F (fluor)

50 + 2L
10+ L
15 + 0,6(L + H)
50+ 15(2L + H)
15 + 0,4(L + H)
0,4 +0,007 (L + 3H)
0 2 + 0.0017 (2L + H)
50+L+H
175 + i a -

Referentiewaarden voor zware metalen, arseen en
fluor kunnen voor alle grondsoorten worden
berekend met de voor elk element gegeven
formule. In deze formule wordt de referentiewaarde
afhankelijk gesteld van het lutumgehalte (L) en/of
het organische stofgehalte (H).
Onder het lutumgehalte wordt verstaan het
gewichtspercentage minerale bestanddelen met
een doorsnede kleiner dan 2 urn. betrokken op het
totale drooggewicht van de grond.
Onder het organische stofgehalte wordt verstaan
het gewichtspercentage gloeiverlies, betrokken op
het totale drooggewicht van de grond.
Uit: Leidraad bodemsanering (afl. 4, november 1988)

Referentiewaarden overige anorganische verbindingen
Stof

Grondwater

- nitraat
- fosfaat
(totaal fosfaat)

5.6 mg N/l
0,4 mg P/l
3.0 mg P/l

- suVaat
- bromiden
- chloriden
- fluoriden
- ammoniumverbindingen

150 mg/l
0,3 mg/l
100 mg/l
0,5 mg/l
2 mg N/l
10 mg NI

Opmerkingen

zandgebieden
Wei- en veengebieden

60

ter bescherming van voedselarme
gebieden kunnen lagere waarden vereist
zqn
in gebieden met mariene beïnvloeding
komen van nature hogere waarden voor
(zout en brak grondwater)

zandgebieden
klei- en veengebieden
Uit: Leidraad bodemsanering (afl. 4, november 1988)
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D.

Referentiewaarden voor organische verbindingen in grond
Stof

Referentiewaarde per stof bij

a) Gehalogeneerde koolwaterstoffen en
cholnesteraee remmers.

H-0-2

H-2-30

H-30-100

hexachloorcyclohexaan;
endrin

W*Q)

02*

0,1 x H *

3*

tetrachioorethaan; tetrachloormethaan;
trichloorethaan; trichloorstheen;
trichloormethaan

(HO/kg)

02'

0,1 x H *

3'

PCS (IUPAC nummers 28 en 52)

(lig/kg)

02'

0,1 x H '

3*

chloorpropeen; telrachlooretheen;
hexachloorethaan; hexachlooibutadieen;
heptachloorepoxide

W*a)

2

1

xH

30

dichloorbenzeen; trichloorbenzeen;
tetrachloorbenzeen; hexachloorbenzeen;
monochtoornitrobenzeen; dichloorratrobenzeen

(ng/kg)

2

1

xH

30

aldrin; dieldrin; chbordaan, endosulfan;
trifluralin; azinfos-methyi; azinfos-ethyl;
disulfoton; fenürothion; parathion en -methyl;
triazofos

W*9)

2

1

xH

30

PC8 (IUPAC nummers 101, 118, 138, 153 en 180)

Wkg)

2

1

xH

30

DDD,

W*9)

20

DOE, pentachborfenol

10 x H

300

b) Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
naftaleen;

chrvseen

fenantreen, antraceen,
benzo(a)pyreen

fluoranteen

benz(a)antraceen

(ng'kg)

2

(eg/kg)

20

1

xH

300

3

(mg/kg)

0,2

0,1 x H

(mg/kg)

2

1

totaal

(mg/kg)

10

octaan, heptaan

(mg/kg)

benzo(k)fluoranteen;
benzo(ghi)peryleen

indeno(12.3,cd)pyreen

30

10 x H

xH

30

5 xH

150

0,1 x H

3

c) Minerale olie

0,2

Uit: Leidraad bodemsanering (aft. 4, november 1988)
Voor de bodems mat meer dan30 % resp. minder dan2 % organische stof zjn referentiewaarden inde
tabel gegeven. Voor de bodems met2 - 30 % organische stof z|n de referentie waarden afhankei'jk vanhet
% organische stof (H in %).
* of detectiegrens indien hoger dan aangegeven waarde

C-waarde = toetsingswaarde ten behoeve van sanering(s)(-onderzoek)
(VROM, 1990).
Wordt de A-waarde overschreden, dan is er volgens de Leidraad
sprake van bodemverontreiniging. Voor stoffen die van nature in de
bodem aanwezig zijn komen de A-waarden overeen met de zogenaamde
'gemiddelde achtergrondgehalten'. Voor de stoffen die niet van nature in
de bodem voorkomen is de A-waarde gelijk gesteld aan de detectiegrens.
De detectiegrens is de concentratie waarbij met de gangbare analysetechnieken de aanwezigheid van stoffen kan worden aangetoond.
Zodra de C-waarde wordt overschreden is volgens de Leidraad een
bodemsanering noodzakelijk.
In de herziene Leidraad van 1988 (VROM, 1988b) is de A-waarde
aangepast, en voor een aantal stoffen afhankelijk gesteld van het
16

lutumgehalte (L) en/of het humusgehalte (H) van de bodem. In de loop
van 1992 worden de nieuwe C-waarden verwacht die als norm gelden
voor de sanering van in gebruik zijnde bedrijfsterreinen. Deze specifieke
C-waarden worden met name per stof bepaald door een risico-evaluatie,
op basis van eco-toxicologische en humaantoxicologische beoordeling.

1.7 Bodemsaneringstechnieken
Inleiding
Uit het voorgaande blijkt dat het beleid ten aanzien van de bodembescherming de afgelopen 10 jaar voortdurend in ontwikkeling is geweest.
Onderzoek naar verontreinigingen en nieuwe technieken dragen daartoe
bij. Er vindt met name een groot aantal ontwikkelingen plaats op het
gebied van simulatiemodellen, meet- en analysemethoden en verwijderings-, isolatie- en reinigingstechnieken op basis van een toenemende
kennis van het gedrag van stoffen in de verschillende media (bodem,
water en lucht) en omstandigheden. De volgende hoofdstukken geven
praktijkvoorbeelden van deze ontwikkelingen.
Overzicht bodemsaneringstechnieken
De technieken zullen slechts zeer summier worden aangegeven omdat
uitgebreide informatie van de bodemsaneringstechnieken in de literatuur
(VROM, 1988) is te vinden. Voor het merendeel komen deze technieken
voort uit de civiele techniek en hebben de technieken zich verder
ontwikkeld ten aanzien van de specifieke milieutechnische toepassingen.
Er kan onderscheid worden gemaakt in twee hoofdgroepen, namelijk
verwijderen en beheersen. Bij het verwijderen van de verontreinigingen
kan gedacht worden aan (een combinatie van) de volgende technieken:
- het ontgraven van het verontreinigde materiaal en het verwerken ter
plaatse of op een andere locatie;
- het 'in situ' reinigen (dat wil zeggen grondreiniging zonder dat
ontgraving heeft plaatsgevonden) door bijvoorbeeld:
• bodemluchtextractie, waarbij door middel van negatieve drukgradiënten in de onverzadigde bodem een luchtstroming wordt gecreëerd. Door vervluchtiging worden de aanwezige verontreinigingen
via de luchtonttrekking verwijderd,
• electroreclamatie, waarbij als gevolg van een aangelegd potentiaal
verschil in de verzadigde bodem zware metalen verwijderd kunnen
worden, via electrokinetische processen,
• micro-biologische behandeling, waarbij verontreinigingen in de
grond door toevoer van een zuurstofbron en nutriënten biologisch
afgebroken worden,
• spoelen, waarbij met behulp van extractiemiddelen dan wel additieven toegevoegd aan water de verontreinigingen uit de grond kunnen
worden verwijderd.
Bij het beheersen van verontreinigingen kan gedacht worden aan een
combinatie van de volgende technieken:
- geohydrologische isolatie, waarbij met behulp van een aantal onttrekkingsbronnen of een drainagesysteem voorkomen wordt dat het
17
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verontreinigde grondwater zich verspreidt;
- civieltechnische isolatie, waarbij middels een bovenafdichting de
verspreiding van de verontreiniging naar boven (in het leefmilieu)
wordt voorkomen en middels het plaatsen van afsluitende verticale
wanden tot in een dieper gelegen afsluitende laag verspreiding van het
verontreinigd grondwater wordt voorkomen;
- fysisch-chemische isolatie, waarbij middels injectie van bepaalde
stoffen in de grond de verontreinigingen worden geïmmobiliseerd,
waardoor verspreiding wordt voorkomen.
De bij ontgraven vrijkomende grond kan veelal worden gereinigd in
reinigingsinstallaties. De meest voorkomende reinigingstechnieken zijn:
- thermische reiniging;
- extractieve reiniging;
- biologische reiniging.
Ook deze reinigingsmethoden worden uitgebreid in de literatuur
behandeld (VROM, 1988).
De vrijkomende grond die momenteel nog niet reinigbaar is, zal op de
zogenaamde TOP's opgeslagen worden totdat de desbetreffende reinigingstechnieken ontwikkeld zijn (zie ook paragraaf 1.5 onder SCG).
Afhankelijk van de acceptatiecriteria kan de vrijkomende grond ook op
gecontroleerde stortplaatsen gestort worden. In tabel 8 is een globaal
overzicht van bodemsaneringstechnieken gemaakt, waarbij aangegeven
is welke technieken bij de in de hieropvolgende projecten zijn toegepast.
Cases
De dit boek behandelde gevallen hebben ieder een uniek karakter, deels
vanwege de nieuw toegepaste technieken en deels vanwege hun
grootschaligheid.
In situ reiniging is een veel belovende saneringstechniek met een groot
aantal toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld onder bestaande bebouwing in de stedelijke gebieden en op de industrieterreinen. Vanwege dit
feit wordt de eerste in situ sanering van cadmium (hoofdstuk 3), de
bodemluchtextractie (hoofdstuk 7) en de biodegradatie (hoofdstuk 5) uit
de doeken gedaan.
Daarnaast zijn de civieltechnische isolatietechnieken in snelle ontwikkeling. Als voorbeeld voor deze technieken worden behandeld:
- het Griftpark (hoofdstuk 2) met de laatste stand van zaken over het
isoleren van tot op heden nog niet bereikte diepten van 50 m en meer
beneden maaiveld;
- het project Gouderak (hoofdstuk 4) met een aantal specifieke
isolatiemaatregelen met behulp van damwanden.
- het project Heideweg (hoofdstuk 6) met de toepassing van verticale
isolatie door middel van dubbelwandige systemen;
- het project Hattem (hoofdstuk 8) met de uitbreiding van de bestaande
stortplaats door horizontale isolatie.
De geheel nieuwe ontwikkelingen op het nog jongere gebied van de
waterbodemsanering worden in een tweetal kortere bijdragen (hoofdstukken 9 en 10) behandeld. De invloed van beleid en besluitvorming op
de techniek wordt in het projekt Gouderak (hoofdstuk 4) aan de lezer
aangeboden.
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2 Toepassing van isolatietechnieken bij het
Griftpark
L.N.J.M. van der Drift - HeidemijAdviesbureau B.V., Arnhem
G.A.M, van Meurs en G.F.M,vanAmelsfoort- Grondmechanica Delft.

2.1 Inleiding
Een van de meest omvangrijke bodemsaneringslocaties in Nederland is
ongetwijfeld het Griftpark in de Utrechtse binnenstad.
Op dit circa 10 ha grote terrein hebben in het verleden verschillende
gasfabrieken gestaan. Daarnaast is een deel gebruikt voor op- en
overslag van huisvuil. Ook hebben langs de rand van het terrein en in de
directe omgeving benzinepompstations gestaan. Al deze activiteiten
hebben een aanzienlijke verontreiniging van de grond en het grondwater
veroorzaakt.
De verontreiniging kwam echter pas aan het licht toen in mei 1980
was begonnen met de aanleg van het park. Sindsdien zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd en is in 1983 zelfs gestart met de sanering
door ontgraving van de verontreinigde grond. Door het beperkte
onderzoek, de primitieve reinigingsmogelijkheden van die tijd en het
ontbreken van voldoende onttrekkings- en zuiveringscapaciteit voor het
grondwater is deze sanering letterlijk en figuurlijk in het (verontreinigde)
water gevallen. Daarna is met name onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden van isoleren, beheersen en controleren van de verontreiniging ter plaatse. Doordat de bodem na een dun afdekkend pakket tot
circa 50 meter beneden maaiveld bestaat uit een goed doorlatend
zandpakket is het afdoende isoleren bijzonder moeilijk en kostbaar. In
1987 heeft de minister van VROM besloten het grootste deel van het
park (noordelijk deel, zie figuur 1) te isoleren met een schermwand tot
circa 50 meter beneden maaiveld. Het gedeelte ten zuiden van de
Biltsche Grift, waar de diepte van de verontreiniging relatief beperkt is,
zou worden ontgraven. Hierdoor blijft woningbouw in het zuidelijk deel
mogelijk. Bij de uitwerking van deze variant bleek dat de omvang van de
verontreiniging, maar ook de kosten van de verschillende onderdelen
vele malen hoger zouden uitvallen dan aanvankelijk geraamd. De
verwijderingsvariant door ontgraven, die voorheen vanwege de kosten
was afgevallen, kwam nu weer in beeld.
In de periode mei 1989 tot juni 1990 is daarop door Heidemij
Adviesbureau onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van de
verwijderingsvariant in relatie tot de isolatievariant. In met name het
noordelijk deel is daarvoor aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de
diepte van de verontreiniging. In het noordelijk deel blijkt de grond
plaatselijk tot 23 meter diepte te zijn verontreinigd en het grondwater
tot 45 meter. De grondwaterverontreiniging heeft zich in noordoostelijke richting zelfs tot een afstand van 400 meter buiten het Griftpark
verspreid. Deze omvang van de verontreiniging en de complexe
bodemkundig-hydrologische situatie maken de sanering van het Grift21

1 Situatie park

park één van de moeilijkste in Nederland.
In deze bijdrage worden een aantal aspecten van de uitgevoerde
studies beschreven. Hierbij is gestreefd naar een leesbaar geheel, details
en cijfermatige onderbouwing zijn zoveel mogelijk vermeden. Daarnaast
is dit een moment-opname in de loop van het project. Voor meer
gedetailleerde informatie over het Griftpark moeten de desbetreffende
rapporten en beleidsnotities worden geraadpleegd.
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2.2 Mogelijke saneringsmaatregelen
IBC-criteria
Bij het saneren van verontreinigde locaties wordt veelal gewerkt volgens
de IBC-criteria (isoleren, beheersen en controleren). Deze criteria
worden als volgt omschreven:
- verspreiding van bodembedreigende stoffen dient te worden vermeden
door isolerende maatregelen;
- de situatie waarin bodembedreigende stoffen in de ondergrond
aanwezig zijn dient beheersbaar te zijn, en in de toekomst te blijven,
ook indien de isolerende maatregelen gedeeltelijk of tijdelijk falen;
- de situatie waarin bodembedreigende stoffen in de ondergrond
aanwezig zijn dient controleerbaar te zijn en, in de toekomst te
blijven; regelmatige controle van de situatie en de effectiviteit van de
getroffen maatregelen dient daadwerkelijk plaats te vinden.
Het isoleren van een verontreiniging kan op verschillende manieren
gebeuren. Een indeling in twee categorieën kan worden gemaakt. Te
denken valt aan geohydrologische en civieltechnische afscherming.
Geohydrologische afscherming
Een geohydrologische afscherming wordt verkregen door in de verontreinigingsbron grondwater te onttrekken. Bij een ondiepe verontreiniging kan grondwater onttrokken worden door middel van drains of
vacuümmaling. Is de verontreiniging dieper in de ondergrond gepenetreerd dan moeten diepe putten worden geïnstalleerd waarin onderwater-pompen worden gehangen.
Het ontwerp en de installatie van het onttrekkingssysteem is zodanig
dat grondwater vanuit de omgeving naar het verontreinigde gebied gaat
stromen. Hierbij dient zowel naar de horizontale als de verticale
stromingscomponent (kwel/infiltratie) te worden gekeken. Ter illustratie
geeft figuur 2 een vuilstort weer met interceptieputten die het
verontreinigde grondwater opvangen. Bij geohydrologische afscherming
worden relatief grote hoeveelheden grondwater onttrokken. Dit in
tegenstelling tot een civieltechnische afscherming door een wand (figuur
3).
Civieltechnische afscherming
Een civieltechnische afscherming kan worden gerealiseerd door het
plaatsen van een schermwand. Binnen het afgeschermde gebied wordt
een (geringe) verlaging gerealiseerd om toestroming vanuit de omgeving
te creëren. Om de isolatie effectief te laten zijn, dient de wand
(opgebouwd uit panelen) aan te sluiten op een waterremmende (klei/
veen) laag. Bij het saneren van de verontreiniging ter plaatse van het
Griftpark in Utrecht, is gekozen voor civieltechnische afscherming door
middel van een bentoniet-cementwand volgens de graaftechniek. Gezien
de diepteligging van de waterremmende kleilaag dient de diepwand tot
circa 50 m minus maaiveld te reiken. Door het uitvoeren van
(piëzoconus)sonderingen is langs het toekomstige tracé van de wand de
diepte vastgesteld waarop de bovenzijde van de kleilaag is gelegen
23

2

Situatie met intercep-

tieputten

Vuilstort
(~^\ Grondwater-winning

t > — R i c h t i n g grondwaterstroming
•
Interceptieput
Kanaal

alsmede de dikte van de laag. Met behulp van geostatistiek is op basis
van het uitgevoerde grondonderzoek de meest waarschijnlijke diepteligging van het kleilagensysteem tussen de meetpunten bepaald. De
statistische resultaten zijn gebruikt als referentie ter bepaling van de
gewenste paneel ontgravingsdiepte. De schermwand wordt over de volle
doorsnede uitgevoerd tot minimaal 2 m in de diepe kleilaag.
Pilottest
Om te controleren in hoeverre de werking van de afscherming door
middel van een wand effectief is, is gekozen voor een pilottest. Bij de
pilottest wordt om een (representatief) relatief klein gebied (voor de
gedachtenbepaling circa 8 bij 18 m) een wand tot in de diepe kleilaag
geplaatst. Twee zijden kunnen samenvallen met het tracé van de
definitieve wand. De locatie wordt zodanig gekozen dat geen twijfel
over de weerstand van de kleilaag bestaat. Gezien de verhoudingen
tussen het oppervlak van de wand (lengte maal hoogte) en het
bodemoppervlak zal bij een zelfde grondwaterstroomsnelheid door
wand en bodem het totale debiet door de wand domineren. Midden in
het afgeschermde gebied wordt een put geplaatst met een volkomen
filter. De functie van de pilottest is tweeledig. Allereerst wordt de
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3

Situatie met wand

Ç)

V u i I s t o r t met damwand
- O — Richting grondwaterstroming

Grondwaterwinning

ZZZZ. Kanaal

werkmethode van uitvoering getoetst door vast te stellen of de wand aan
de vastgestelde criteria voldoet. Daarnaast zal een protocol worden
opgesteld van de wijze, inclusief controlerende werkzaamheden ter
plaatse, waarop (ieder paneel van) de wand moet worden geconstrueerd.
Het testen of de wand aan de daaraan gestelde criteria voldoet wordt
gedaan door het uitvoeren van een verlagings- en een stopproef in de
put. De opgelegde verlaging zal in de put circa 10 m bedragen. Door het
meten van onttrekkingsdebieten en resulterende grondwaterstandsverlaging in en rondom de put, wordt de effectiviteit van de wand beproefd.
Nadat de definitieve schermwand rondom het Griftpark is gerealiseerd
zal (na circa 1maand) door middel van een pompproef de in situ
hydraulische weerstand worden geanalyseerd.

2.3 Schermwand
Schermwandtypen
De ligging van een min of meer waterremmende kleilaag op circa 50 m
minus maaiveld en de grote diepte tot waar de vervuiling zich uitstrekte,
waren essentiële randvoorwaarden bij de vaststelling van mogelijke
schermwandopties.
25

De interactie metde omgeving, zowel tijdens de schermwandfabricage
als in de eindfase waren belangrijke factoren. Eengraaftechniek waarbij
gecontroleerd een waterdichte cement-bentoniet-vulling in de schermwandsleuf wordt aangebracht bleek het beste aante sluiten opde
problematiek. De kabelgrijper en de frees met retrospoeling komen het
meest in aanmerking om tot een diepte van 50 mte kunnen graven.
Technische aspecten
De waterdichte schermwand isopgebouwd uit gegraven, verticale
panelen. Depaneelafmeting wordt beïnvloed door factoren zoals de
sleufstabiliteit tijdens het ontgraven, deformaties van de ondergrond en
de vereiste hydraulische weerstand. Hiertoe zijn een aantal stabiliteit/
deformatie berekeningen uitgevoerd waarbij deschermwandstabiliteit en
de vervormingen van het grondmassief zijn geanalyseerd. De graafvolgorde, sleufafmetingen, samenstelling van desleufvulling, fundatie van
nabijgelegen bebouwing, kabels/leidingen, grondslag en vastheid vande
grond waren randvoorwaarden.
Geconcludeerd isdat fundaties dieverder vanuit de schermwand
staan dan circa 10m,nauwelijks meer destabiliteit vande gatwand
beïnvloeden. Dete verwachten horizontale verplaatsingen ter plaatse
van nabijgelegen fundaties bedragen maximaal circa 5 mm;de verticale
verplaatsingen zullen naar verwachting geringer zijn. De minimaal aan
te houden afstand van deschermwand tot dewaterpartijen inhet
Griftpark en tot een toekomstig aan te leggen riolering langs de
Blauwkapelseweg is onderzocht.
Criteria voor de schermwand
De samenstelling van de sleufvulling dient zodanig te zijn dateen
continue, homogene sleufvullingsprocedure wordt bewerkstelligd. Dit
geldt zowel voor de ontgravingsfase alsvoor de eindfase.
Zowel een 1-fase schermwandprocedé alseen2-fasen schermwandprocedé magworden toegepast. Bijeen 1-fase procédé isde sleufvulling
van het ontgravingsproces en deeindfase dezelfde; bij het 2-fasen
procédé wordt desleufvulling na de ontgraving vervangen door de
definitieve eindvulling.
Tussen de panelen dient zowel in langs- alsin dwarsrichting over de
volle paneelhoogte de minimale overlap 0,3 mte bedragen. De
eindvulling in deschermwand moet van eenzodanige samenstelling zijn
dat in situ gemiddeld eenpermanente hydraulische weerstand van
minimaal 1000dagen wordt gerealiseerd. De eindvulling dient na 28
dagen verhardingstijd eenminimale drukvastheid van 0,5 MN/ra 2 te
bezitten.
De eindvullingeis zalinhetwerk worden gecontroleerd:
- door middel van de resultaten vande pilottest;
- tijdens uitvoering van de schermwand waarbij monstername en
laboratoriumbeproeving zullen plaatsvinden;
- door uitvoering van boringen inde schermwand waarbij ongeroerde
monsters inhet laboratorium zullen worden beproefd;
- door middel van eenpompproef bij oplevering van het werk.
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Uitvoering
Door middel van grondradaronderzoek is door Grondmechanica Delft
tot een diepte van gemiddeld 6 m minus maaiveld de grondslag langs het
tracé verkend. De grondradarresultaten geven een indruk van de mate
van voorkomen van obstakels. Langs het tracé dient over voldoende
breedte een stabiele en obstakelvrije toplaag te worden gecreëerd om
ongestoord de schermwand te fabriceren. De stabiele toplaag is nodig
als fundatie voor de gewapend betonnen schermwand-geleidebalken en
voor de sleuf standzekerheid die met name in de toplagen kritisch is.
De ontgravingsvolgorde (zie figuur 4) en paneelafmetingen dienen
zodanig te zijn dat tijdens het graven van een nieuw paneel de kwaliteit
van de bestaande panelen niet wordt aangetast, een waterdichte
aansluiting tussen de panelen gewaarborgd wordt en de stabiliteit van de
sleuf en omgeving verzekerd is.
Tijdens de schermwandfabricage moet het peil van de sleufvulling
zoveel mogelijk constant blijven en minimaal 1,5 m boven de
grondwaterspiegel liggen. De stijg- en daalsnelheid van het graafgereedschap dient zodanig te zijn dat ten gevolge van de zuigende werking
geen sleufinstabiliteit ontstaat. De tijdsperiode tussen begin van ontgraven en de aanwezigheid van de eindvulling moet zo kort mogelijk
worden gehouden. Tijdens de plaatsing van de eindvulling dient
regelmatig te worden gepeild.
Bij elk paneel zal een 'geboortebewijs' worden aangelegd met
specifieke paneeldata. Tijdens het ontgravingsproces zal de verticaliteit

4 Uitvoering van een cement/bentoniet wand
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van elk paneel worden gecontroleerd en grafisch in twee onderling
loodrechte asrichtingen worden vastgelegd.
Representatieve sleufvullingmonsters dienen te worden getrokken ter
plaatse van de centrale, nabij de sleuf en in de sleuf. Tijdens uitvoering
worden de monsters uitgebreid beproefd. Een effectieve kwaliteitsborging/kwaliteitscontrole dient borg te staan voor de kwaliteit/continuïteit
van de sleufvulling.
In verband met mogelijke uitdroging dient vanaf de bovenkant van de
schermwand over een diepte van 2 m langs de tracé as van de
schermwand in de sleufvulling een aaneengesloten HDPE-folie te
worden ingebracht. Schermwandkruisingen met kabels en leidingen
dienen zoveel mogelijk te worden vermeden. Tussen de schermwand en
het kleibed van het door het Griftpark stromende riviertje 'de Biltsche
Grift' dient een duurzame erosiebestendige aansluiting te worden
gerealiseerd. Tijdens de uitvoering zal de Biltsche Grift worden
afgedamd en door middel van bemaling worden omgeleid.
De hoeveelheid uitkomende grond bedraagt globaal 75.000 m3,
vermengd met (cement)bentoniet. Afhankelijk van locatie en diepte kan
de uitkomende grond (sterk) verontreinigd zijn.
De opgegraven grond wordt over een ontzandingsinstallatie gevoerd; de
grovere zandfractie wordt hierbij gescheiden van de fijnere bentonietsuspensie. De zandfractie is (desgewenst na schoonspoelen) geschikt
voor hergebruik. De uitkomende bentonietsuspensie bevat het merendeel
van de bodemverontreiniging. De door de ontzandingsinstallatie geleverde produkten dienen continu gecontroleerd te worden op vervuilingsgraad.

2.4 Geohydrologische effecten van afscherming
Beïnvloeding van de grondwaterstroming
Het geohydrologisch onderzoek, uitgevoerd in 1987 door Grondmechanica Delft ten behoeve van het civieltechnisch isoleren van het Griftpark,
heeft de beïnvloeding van de grondwaterstroming in de omgeving van
het Griftpark berekend. Hierbij is informatie betrokken over de lokale
bodemopbouw en omstandigheden. Na een vergelijking voor de huidige
situatie van gemeten en berekende grondwaterstanden (calibratie) is
vervolgens een rekensimulatie uitgevoerd waarbij een wand rondom het
Griftpark is geplaatst. Hierbij is met name informatie verkregen over de
te verwachten invloed van afscherming op de lokale achtergrondstroming van het grondwater. Stroomopwaarts zal bij de wand sprake zijn
van opstuwing en stroomafwaarts van een verlaging. Het eerste is van
belang bij het inschatten van een eventuele wateroverlast en kan een
verweking van de grond tot gevolg hebben en dus problemen opleveren
met op staal gefundeerde constructies terwijl het tweede aspect kan
resulteren in een (vrije) maaiveldzakking.
Gevolgen van een faalscenario
Binnen het onderzoek is stilgestaan bij de gevolgen op het onttrekkingsdebiet van een wand die niet voldoet aan het gestelde criterium voor de
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hydraulische weerstand. Bij dit zogenaamde faalscenario zijn drie
mogelijke verstoringen onderscheiden:
- niet volledig aansluiten van de panelen onderling (verticale spleet);
- niet volledig aansluiten van panelen op de kleilaag (onderloopsheid);
- aanwezig zijn van zandige insluitingen in de panelen.
Bij de verstoringen is verondersteld dat deze met moedermateriaal
(zand) uit de watervoerende laag zijn opgevuld. Bij dit faalscenario is
een oppervlak aan verstoringen betrokken van slechts 0,036%, zijnde
23 m2, van het totale oppervlak van de wand (64.000 m2). Gezien de
bijzonder goede doorlatendheid van de watervoerende laag waarin de
afscherming wordt geplaatst blijkt bij zo'n geringe verstoring het
onttrekkingsdebiet om een gewenste verlaging te realiseren al met een
factor zes toe te nemen. Dit onttrekkingsdebiet blijkt veel gevoeliger te
zijn voor de mate van perfectie waarmee de wand wordt geconstrueerd
dan voor de mate van onzekerheid die aanwezig is in de bodemparameters. Aangezien het opgepompte water gezuiverd moet worden, heeft dit
ingrijpende consequenties voor de dimensionering van de zuiveringsinstallaties. Dit vereist een modulaire opbouw van de zuivering (met
uitbreidingsmogelijkheden) of uitstel van het dimensioneren tot de wand
en de onttrekkingsputten in het afgeschermde gebied zijn gerealiseerd.

2.5 Bovenafdichting door leeflaagconstructie
Opzet van de leeflaagconstructie
Naast een horizontale afscherming door de schermwand dient de
verontreiniging ook aan de bovenzijde te zijn afgedekt. Een dergelijke
bovenafdichting wordt ook wel leeflaag genoemd. De leeflaagconstructie
dient zodanig te zijn opgebouwd, dat direct contact met de verontreinigde grond en het verontreinigde grondwater wordt voorkomen. Tevens
dient de opbouw en de dikte te voldoen aan de eisen die de verschillende
gebruiksvormen stellen aan de bodem. Een leeflaagconstructie is
opgebouwd uit een afdeklaag en een bufferende/scheidende laag boven
de verontreiniging. De eisen, gesteld aan de afdeklaag, worden bepaald
door het leven op en in deze laag. Deze eisen hebben betrekking op
onder andere de kwaliteit (bijvoorbeeld A-waarde uit de Leidraad
bodembescherming), beschikbaar bodemvocht en voedingsstoffen, stabiliteit, draagkracht, enzovoort. Bij de bufferende laag is de bedreiging
van de onderliggende verontreiniging van doorslaggevend belang. De
verontreiniging dient te worden afgeschermd, opgevangen en afgevoerd.
Uitgangspunten
De leeflaag moet voldoen aan de volgende algemene uitgangspunten:
- milieuhygiënische aspecten: de kwaliteit van de leeflaag dient zodanig
te zijn en te blijven, dat huidcontact, ingestie, inhalatie en indirecte
contacten met deze leeflaag niet mag leiden tot risico's voor de
(volks)gezondheid en het milieu;
- gebruiksaspecten: per gebruiksvorm moet voldaan worden aan eisen
ten aanzien van graafdiepte, bewortelingsdiepte, vochtcapaciteit,
voedingsstoffen, stabiliteit, draagkracht, enzovoort;
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- uitvoeringstechnische aspecten: gestreefd wordt naar duurzame materialen en bewezen technieken;
- controleerbaar, beheersbaar en betrouwbaar;
- financieel haalbaar.
Het gebruik van de leeflaag is bepalend voor de dikte en opbouw van
de leeflaag. De gebruiksvormen zoals deze ontleend zijn aan het
inrichtingsplan voor het Griftpark, zijn aan de hand van de contactmogelijkheden ingedeeld in gebruikersgroepen. De volgende gebruikersgroepen zijn hierbij aangehouden:
1 intensief bodemcontact door mens en dier (kinderboerderij, speelweide, erf en tuinen);
2 verharde oppervlakten, geen direct bodemcontact;
3 extensief oppervlakkig bodemcontact door mens en dier (exclusief
bodemgedierte) (zoals wandel- en verblijfgebied en bossages).
Per gebruikersgroep zijn uitgangspunten opgesteld, waaraan de leeflaag
en met name de afdeklaag moet voldoen.
De verontreinigingssituatie is eveneens bepalend voor de dikte en
opbouw van de leeflaag. Hierbij zijn van belang de aard, diepten en
concentraties van de verontreiniging en de mogelijkheden van transport
van de verontreiniging naar de schone afdeklaag door middel van
capillaire opstijging, gasdiffusie en opname door planten. De verontreinigingssituatie heeft dan ook met name invloed op de dikte en opbouw
van de scheidende/bufferende laag. De uittreding van verontreinigingen
in de richting van de afdeklaag moet worden opgevangen in de
bufferende laag. Dit kan door het aanbrengen van een afsluitende laag
(bijvoorbeeld folie) of een capillair onderbrekende laag (reductie diffusie
opgeloste stoffen). In het laatste geval moet de dikte van de bufferende
laag eveneens voldoende zijn om gastransport vanaf het grondwater te
voorkomen (voor afbraak van organische verbindingen is 0,5 m
voldoende).
Oplossingen
Aan de hand van de genoemde uitgangspunten zijn door Heidemij
Adviesbureau een drietal alternatieve oplossingen voor de leeflaagconstructie ontwikkeld (zie tabel 9). Het non-woven doek (1 mm dik) en de
Tabel 9
Alternatieve oplossingen
voor opbouw leeflaagconstructies

Met afsluitende laag

Geenafsluitende laag
Oplossing A
(opbouw vanaf maaiveld)
Teelaarde
Non-woven doek
Zandlaag (0,5m)
Verontreinigde laag
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Oplossing B1

Oplossing B2

Teelaarde
Non-woven doek
Zandlaag (0,3m)
Bentoniet (0,2m)
Steunlaag (0,3/0,5 m)
Verontreinigde laag

Teelaarde
Non-woven doek
Zandlaag (0,3m)
Folie (1,5 mm)
Zandlaag (0,2m)
Steunlaag (0,3/0,5 m)
Verontreinigde laag

5 Details bodembekleding
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scherpe overgang tussen de teelaarde- en zandlaag is nodig om
inspoeling van bodemdeeltjes, wortelgroei en dierlijke activiteiten te
beperken. In de drainerende zandlaag wordt in de oplossingen BI en B2
een drainage aangebracht. Oplossing A is niet mogelijk op terreingedeelten met hoge grondwaterstanden en bij de overgang naar waterpartijen.
Voor de bodembekleding onder de Grift en de waterpartijen in het park
zijn eveneens alternatieve oplossingen (zie figuur 5) ontwikkeld.
6 Doorsnede talud oplossing
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Teneinde contact uit te sluiten zijn deze alternatieven allen uitgevoerd
met een folie. Als voorbeeld is in figuur 6 de overgang in de
leeflaagconstructie aangegeven tussen het park en de waterpartij. De
uiteindelijke keuze van de constructie is mede afhankelijk van de
consequenties voor andere onderdelen van het plan (zoals het totaal te
reinigen debiet) en de uitvoerbaarheid, kosten en duurzaamheid.

2.6 Grondwaterbeheerssysteem
Probleemstelling
Bij isolatie van de verontreiniging wordt de horizontale verspreiding
tegengegaan door de verticale schermwand rond het geïsoleerde gedeelte. Aan de onderzijde van dit afgeschermde gedeelte bevindt zich een
slecht doorlatende kleilaag, die echter niet overal gesloten is. Teneinde
het risico van verspreiding naar de omgeving (horizontaal) en naar het
tweede watervoerende pakket (verticaal) tegen te gaan, zal de grondwaterstand binnen de schermwand permanent lager moeten zijn dan die in
de omgeving, zodat een naar binnen gerichte stroming ontstaat (zie
figuur 7).
De grondwaterstand binnen de schermwand kan worden verlaagd
door het onttrekken van grondwater door middel van drains en/of
filters. Samen met de besturing en de controle hierop vormen de
onttrekkingsmiddelen het beheerssysteem. Doel van het beheerssysteem
is het beheersen van de verontreiniging. Anders gezegd: de verontreiniging mag zich niet verder verspreiden. Dit in tegenstelling tot de
grondwaterverontreiniging buiten de schermwand, die moet worden
verwijderd.
Bij de ontwikkeling van het beheerssysteem zijn de volgende aspecten
van groot belang:

7 Principe grondwaterbeheersing
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1 hoe groot is de infiltratie van neerslag door de leeflaag?
2 hoe groot is de lekkage door de schermwand?
3 hoe groot is de lekkage door de kleilaag?
De infiltratie door de leeflaag is direct afhankelijk van de gekozen
leeflaagconstructie. Bij de leeflaag zonder afsluitende laag kan worden
gerekend op een gemiddelde aanvulling van het grondwater met 1 mm/
dag. Bij de leeflaag met folie zal, bij een correcte uitvoering, de
aanvulling in eerste instantie nihil zijn. In de loop der tijd zal door
veroudering en aantasting de lekkage toenemen. De leeflaag met zandbentoniet laag zal permanent een geringe aanvulling van het grondwater
opleveren.
De lekkage door de schermwand is de meest onzekere factor. Bij
kleine onvolkomenheden in de wand zal de lekkage sterk toenemen (zie
paragraaf 2.4). Beproeving door middel van de pilottest geschiedt mede
om tot een protocol vaststelling te komen. De werkelijke lekkage zal
evenwel pas na aanleg van de schermwand blijken. De lekkage door de
kleilaag op 50 meter is ingeschat op basis van het uitgevoerde veldwerk
(sonderingen). Bij de ontwikkeling van het beheerssysteem is gezocht
naar een oplossing die voldoende flexibel is om bovenstaande onzekerheden te kunnen opvangen.
Mogelijke beheerssystemen en -peilen
Om in het geïsoleerde gedeelte tot een grondwaterstandsverlaging te
komen zijn verschillende onttrekkingsvarianten mogelijk. Deze varianten zijn qua onttrekkingsniveau onder te verdelen in:
- ondiepe onttrekking;
- diepe onttrekking;
- samengestelde onttrekking.
Omdat de sterkste verontreiniging ondiep zit, heeft het onttrekkingsniveau direct invloed op de verontreinigingsgraad van het onttrokken
grondwater. Ondiepe onttrekking (bovenste 15 m) heeft als voordeel dat
verontreinigende stoffen zich niet verder naar de diepte verspreiden en
dat de verontreiniging geconcentreerd wordt onttrokken. Nadeel is dat
het onttrokken grondwater sterk verontreinigd is en dat zuivering de
nodige kosten met zich meebrengt. Bij diepe onttrekking zal licht
verontreinigd grondwater worden opgepompt. Nadeel van het onttrekken op deze diepte is dat door eventuele infiltratie van neerslag en door
lekkages in het bovenste gedeelte van de schermwand het ondiepe
grondwater met hoge concentraties aan verontreiniging naar de diepte
wordt getrokken. Dit resulteert uiteindelijk in toename van zowel de
verontreinigingsomvang als de verontreinigingsgraad van het onttrokken
grondwater.
Het samengestelde onttrekkingssysteem is opgebouwd uit een combinatie van de hierboven genoemde systemen. Het voordeel van een
dergelijk systeem is dat (op den duur) gescheiden onttrekking kan
plaatsvinden van het verontreinigde (te zuiveren) en het niet-verontreinigde grondwater. De diepe bronnen moeten een kwelstroming over de
kleilaag in stand houden. De ondiepe bronnen moeten voorkomen dat
de verontreinigingsgrens naar beneden zakt. Een geringe opwaartse
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stroming is nodig om transport door diffusie op te heffen.
Voor de verschillende beheerssystemen kan uitgegaan worden van
zowel een vast peil als een variabel peil binnen de schermwand. De
seizoensfluctuatie van circa 0,5 m maakt dat bij een vast peil de
grondwaterstand binnen de schermwand 0,7 à 0,8 m moet worden
verlaagd; bij een variabel peil is dit 0,2 à 0,3 m. Het monitoringsysteem
dient hier op in te spelen.
Afweging en keuze
De drie beheerssystemen zijn voor zowel een vast als een variabel peil
vergeleken met verschillende beoordelingscriteria. Deze criteria kunnen
worden ingedeeld in een viertal hoofdgroepen:
1 milieuhygiënische en veiligheidsaspecten;
2 technische aspecten;
3 beheersaspecten;
4 kostenaspecten.
Op milieuhygiënische gronden is het diepe onttrekkingssysteem
afgevallen. Het ondiepe en samengestelde systeem zijn voor wat betreft
de eerste drie aspecten nagenoeg vergelijkbaar. Hetzelfde geldt voor de
afweging vast/variabel peil. Uit financieel oogpunt is een variabel peil
gunstiger. Daarnaast is in de meeste gevallen een samengesteld
onttrekkingssysteem voordeliger. Met name is dit het geval wanneer de
schermwand niet perfect blijkt te zijn. Aangezien het risico van een tot
op zekere hoogte niet-perfecte schermwand reëel is, is gekozen voor de
flexibele oplossing van een samengesteld beheerssysteem met een
variabel beheerspeil.

2.7 Slotbeschouwing
Uit het onderzoek van zowel de verwijderingsvariant als de isolatievariant is gebleken dat beide varianten technisch mogelijk zijn. De omvang
van de verontreiniging en de benodigde geavanceerde technieken, die
voor een belangrijk deel in deze bijdrage zijn besproken, brengen echter
zeer hoge kosten met zich mee. Het prijsverschil (circa ƒ 540 miljoen
voor verwijderen en circa ƒ 170 miljoen voor isoleren) hebben de
minister van VROM eind 1990 doen besluiten tot de uitvoering van de
isolatie-variant. Overigens is voor beide varianten nog circa ƒ 120
miljoen nodig voor de sanering van de verontreiniging buiten het park.
Als onderdeel hiervan zal in 1991 de bovengrond van een aantal
omliggende tuintjes worden gesaneerd. In de komende jaren zullen de
plannen nader moeten worden uitgewerkt tot bestekken. Ook de
uitvoering zelf zal, mits er voldoende geld van overheidswege beschikbaar is, nog jaren vergen.
De sanering van het Griftpark leert ons dat een verontreiniging van
een dergelijke omvang alleen met zeer grote inspanningen is te isoleren,
laat staan te verwijderen. Het voorkomen van nieuwe verontreinigingen
is de (betrekkelijke kleine) moeite dubbel en dwars waard.
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3 In situ verwijdering van met cadmium
verontreinigde grond
J.C. vanWoudenberg, L.G.C.M. Urlings- TAUW Infra Consult B.V., Deventer
P.vander Pijl- voorheen TAUW Infra Consult B.V., nu Rossmark-VanWijk &
Boerma Waterbehandeling B.V., Almelo

3.1 Inleiding
Een fotografische industrie in de provincie Utrecht loosde in de jaren
1935-1955 Cd-bevattend afvalwater in twee infiltratievijvers. Periodieke
overstroming van deze vijvers veroorzaakte een bodemverontreiniging
met Cd in het aangrenzende duinperceel. Naast de fotografische fabriek
waren een emailleerbedrijf en galvaniseerbedrijf gelegen welke eveneens
Cd-houdend afvalwater produceerden. In de nabijheid van de verontreinigde omgeving is een grondwater-pompstation ten behoeve van de
drinkwatervoorziening gevestigd.
Dit hoofdstuk behandelt de opzet en de resultaten van de in situ Cdsanering. Er waren drie partijen betrokken in het project: provincie
Utrecht als opdrachtgever, Mourik Groot Ammers als aannemer en
TAUW Infra Consult B.V. als ingenieursbureau. De berekende totale
kosten van de in situ sanering bedroegen slechts 80 % van de
conventionele saneringskosten. De geschatte kosten van het gehele
project bedroegen ongeveer 3,8 miljoen gulden.
Figuur 8 geeft een schets van de cadmiumverontreiniging in het
duinperceel (horizontaal profiel) en de fabrieksgrond ter plaatse van de
voormalige vijvers (verticaal profiel). Het totale Cd-gehalte van de
bodem werd ruw geschat op 725 kg.
De bodem kon worden gekarakteriseerd als middel-fijn tot middel-grof
zandige bodem (90% van zeeffractie 63-500 /xm). De adsorptiecapaciteit van de bodem in het algemeen was erg laag. Het organisch
koolstof en calciumcarbonaatgehalte is laag. Dit in verband met de
desorptiesnelheid en buffercapaciteit.
De hele in situ behandeling betrof ongeveer 30.000 m' bodem binnen
een oppervlak van 6000 m2. Voor de autoriteiten was de prioriteit van
sanering hoog vanwege de verwachte uitbreidende vervuiling van het
grondwater en de mogelijkheid van direct contact voor recreanten met
de verontreinigde toplaag. Het grondwater wordt gebruikt voor de
bereiding van drinkwater. Een pompstation is op circa 500 m in
zuidoostelijke richting gelegen.

3.2 Ontwikkeling en dimensionering van de saneringstechniek
De in situ saneringstechniek is gebaseerd op het spoelen van de bodem
met een desorptievloeistof. Deze vloeistof wordt vervolgens gezuiverd en
hergebruikt.
De verwijdering van de cadmiumverontreiniging omvatte:
- grondsanering op locatie van de voormalige vijvers en het duinperceel;
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8 Verontreinigingsprofiel in het verticale vlak
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- sanering van het diepe grondwater benedenstrooms van de fabriek
(bovenstrooms van het pompstation).
In deze bijdrage wordt alleen de sanering van de grond behandeld. De
sanering van het grondwater wordt in de komende jaren door het
waterleidingbedrijf ter hand genomen.
In verband met in situ sanering verdienen drie aspecten de speciale
aandacht, omdat daarover geen of zeer weinig ervaring voorhanden is:
- de Cd-desorptie van de verontreinigde grond (bodemchemie);
- het hydrologische systeem van infiltratie en onttrekking van water
(hydrologie);
- de zuivering van Cd-bevattend water (waterbehandeling).
In verband met het bovenstaande, zijn de hierna beschreven laboratoriumexperimenten, ontwerpen en/of dimensioneringen uitgevoerd. Aan
de hand van de resultaten van deze experimenten zijn de ontwerpen en/
of dimensioneringen voor de sanering gekozen.
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Desorptie van cadmium
Een desorptievloeistof werd geselecteerd door schudexperimenten met
verontreinigde grond. Door berekening van de Kd-verdelingscoëfficiënten (Kd = Cbodcm/Cwatcr)van de schudexperimenten werd een selectie
gemaakt voor kolompercolatie-experimenten. Met zoutzuur aangezuurd
water (0,001 molair) bleek een goed extractiemiddel te zijn.
Hydrologisch systeem
Het oppervlak van de sanering bedroeg 6000 m2.
De capaciteit van de waterbehandelingsinstallatie was op maximaal
250 m3/uur gesteld, zodat het te behandelen verontreinigde oppervlak
afhankelijk was van de hydrologische eigenschappen van de bodem.
Horizontale drains zijn te prefereren boven verticale deepwells om
rechte grondwaterstromingslijnen te verkrijgen. Een doorsnede van het
infiltratie- en onttrekkingssysteem is weergegeven in figuur 9. De drains
werden aangebracht met behulp van een diepdrainage.
Het ontwerp en de dimensionering van het infiltratie- en onttrekkingssysteem werd uitgevoerd met behulp van een twee-dimensionaal
(verticaal) computermodel. De berekende resultaten werden omgezet in
de drie-dimensionale ruimte. Om te voorkomen dat een, weliswaar
klein, deel van het geïnfiltreerde water in grondwater verdwijnt werd
een geringe hoeveelheid water uit het watervoerend pakket extra
onttrokken en na zuivering gespuid op de riolering. Er werd gestreefd
naar een spuidebiet met een omvang van circa 10% van het totale
debiet. Van een compartiment ishet grondwaterstromingspatroon
weergegeven in figuur 10.
Het einde van de sanering voor ieder compartiment werd bepaald
door de Cd-concentratie in het opgepompte percolaat en de Cdconcentratie in de grond. De infiltratie met aangezuurd water moest
worden voortgezet totdat de Cd-concentratie in het percolaat een
constante lage waarde bereikte (ongeveer 20 /xg/1). Uiteindelijk werd op
basis van grondanalyses beoordeeld of sanering beëindigd kan worden.
9 Doorsnede van het infiltratie-en onttrekkingssysteem
pH regeling

NAP =0
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pHregeling

10 Twee-dimensionaal
strom.ngspatroon van
het infiltratiewater

(^Cß^SW^f^^)
\
^-71*24,175 ^
^
^~y
2
mVd'ay

7x21,875m /day

^
I q=i,W/day

\ ^ ^ /

Waterbehandelingssysteem
Er is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de verwijdering van Cd uit
afvalwater. De drie meest belangrijke behandelingstechnieken zijn:
precipitatie; biosorptie; ionenwisseling.
Omdat het behandelde percolaat weer wordt geïnfiltreerd in de
verontreinigde bodem en de waterstroom nogal hoog was, namelijk
250 m3/h, werd aan sorptie op harsen de voorkeur gegeven. Gezien de
hoge kosten die de zuivering met zich meebracht, moest de capaciteit
van de zuivering optimaal benut worden. Dit betekende dat het te
behandelen grondoppervlak een zodanige omvang moest hebben, dat
een waterstroom van circa 250 m3/h gehaald werd.
Eerst zijn in het laboratorium schudexperimenten uitgevoerd. Het
voornaamste doel was een hars te selecteren met een hoge specifieke Cdadsorptie in aanwezigheid van een hoge ijzer-, aluminium-en calciumconcentratie en een pH van 3,5. Het IMAC GT-73 bleek het meest
selectief voor Cd te zijn.
In kolomexperimenten werden met hoge Cd-concentraties beladingen
van 34 g Cd/l hars gevonden. Regeneratie van het Cd-beladen hars was
nagenoeg volledig als het hars werd doorstroomd met 6 bedvolumes (=
het harsvolume in een tank) van 5% HCl.
Gebaseerd op de laboratoriumresultaten zijn de dimensies van de
praktijkschaal-installatie ontworpen. Nadien zijn enige wijzigingen in
het oorspronkelijke ontwerp gemaakt, waardoor de aannemer in staat
was om kleinere harsfilters te installeren. Het geïnstalleerde waterbehandelingssysteem wordt weergegeven in de figuren 11 en 12.
Het ionenwisselingssysteem bestond uit 5 filters met elk 3 m3 IMAC
GT-73 hars. Twee parallelle straten van elk twee filters waren
geïnstalleerd met één filter als reserve tijdens regeneratie. De verontreinigde stroom zoutzuur werd afgevoerd naar een industriële verwerker
(precipitatie en ionenwisseling): het slib werd behandeld en afgevoerd
naar een gecontroleerde stortplaats.

3.3 De resultaten van de sanering van het eerste compartiment
In augustus 1987 werd de in situ sanering begonnen met het minst
verontreinigde eerste compartiment. Compartiment Ilag het verste van
de voormalige lozingsvijvers. De sanering van compartiment I vormde
een test en de resultaten zijn gebruikt bij de sanering van de rest van de
verontreinigde bodem.
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11 Schema van de waterbehandelingsinstallatie
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Hydrologisch systeem
Eerst werd de infiltratie uitgevoerd met neutraal water om de
hydrologische permeabiliteit van de bodem te testen. De perméabilité«
van de 6 m diepe bodemlaag boven de horizontale onttrekkingdrains
(geperforeerde drain, 0 125 mm, met filterkous) was veel lager dan was
afgeleid uit metingen in de bovenlaag. Extrapolatie van de granulaire
opbouw van de verschillende bodemlagen en toepassing van de
resultaten van 'ringinfiltratie' testen, duidden ook op een hogere
12 Waterzuivering
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permeabiliteit. De lagere permeabiliteit was waarschijnlijk toe te
schrijven aan de insluiting van lucht in de poriën, maar hiervoor kon
geen bewijs verkregen worden. Het onttrekkingsdebiet van het drainagesysteem tijdens de sanering bedroeg tussen 50 en 55 mVuur voor
compartiment I.
De stromingsrichting van het percolatiewater en het grondwater werd
gevolgd door 6 ondiepe peilbuizen rond de vijver en 7 diepe peilbuizen
in de vijver. De diepe peilbuizen hadden filters op een diepte van 6, 7,5
en 9 m.
Desorptie van cadmium
In het begin van augustus nadat de bodem was verzadigd, bevatte het
percolatiewater hogere Cd-concentraties dan was gemeten tijdens de
normale onverzadigde omstandigheden in 1985. Om een meer compleet
beeld te geven van de percolaatsamenstelling zijn sommige data van
chemische analyses van 1september 1987 gegeven in tabel 10.
Door regelmatig de peilbuizen te bemonsteren kon het verloop van de
Cd-concentratie in de diepte en in de tijd worden gevolgd. Heel duidelijk
was een Cd front te volgen dat zich in de richting van de drains begaf.
Het effect van de sanering werd gecontroleerd door bodemanalyses.
Op 12 oktober 1987 was de Cd-concentratie in het percolaat kleiner
dan 10 /Ag/l,waarna de aanzuring van het infiltraat werd gestopt. Op 26
oktober werd de neutralisatie van de zure bodem gestart met NaOH
(pH 8,5). De neutralisatie werd gestopt toen de Cd-concentratie van het
percolaat van iedere aparte drain niet meer te detecteren (< 10/ug/1)
was.

Tabel 10
Percolaat analyses.
1 september 1987
(circa 1maand
na aanvang)

pH
E.C.
CL
HC0 3
C0 3
Cd
Ca
Fe
Al
Mn

5,0
276
66
0,09
<0,01
440
26 000
<15
160
145

/i,s/cm
mg/l
meq/l
meq/l
/ng/l
/xg/l
/xg/l
/xg/l

Waterbehandelingssysteem
De twee harsfilters in serie functioneerden uitstekend. Tegen het einde
van september was het eerste filter totaal beladen (6,7 g Cd/1hars),
terwijl het tweede, in serie geschakelde, filter normaal opereerde. Als
gevolg van het lage Cd-gehalte in het percolaat was de Cd-belading
relatief laag.
De eerste harsregeneratie liet een terugwinning van meer dan 98%
van het geadsorbeerde cadmium zien. Geconcludeerd kon worden dat
het hars IMAC GT-73 zeer selectief was voor cadmium.
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Conclusies en aanbevelingen
Uit de ervaringen met de praktijkschaal in situ sanering van het eerste
compartiment viel op te maken dat:
- de desorptie van cadmium goed vergelijkbaar was met de laboratoriumexperimenten. De neutralisatie van de bodem vergde geruime tijd;
- de permeabiliteit van de gehele bodem laag was, en nogal verschilt van
wat was gemeten in de bovenlaag;
- het waterbehandelingssysteem volgens de ontwerpcriteria functioneerde.
Naar aanleiding van het bovenstaande werd het resterende verontreinigde oppervlak; 5000 m2, in situ behandeld. Vanwege lage eindwaarden
van Cd in de bodem van compartiment I, was de limiet van de
saneringsmaatregel verlaagd van 5 mg Cd/kg d.s. tot 2,5 mg/kg d.s..
Omdat de waterbehandeling onderbelast is geweest en hoge kosten met
zich meebracht, werd de grootte van de waterstroom zoveel mogelijk
gemaximaliseerd.
De ervaringen met de sanering van compartiment I resulteerde in de
volgende aanbevelingen:
- vergroting van de afmetingen van de compartimenten;
- 3 m in plaats van 4,5 m afstand tussen de diepe horizontale
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14 Bovenaanzicht saneringslocatie

onttrekkingsdrains (5,5 m beneden oppervlakte);
- aanbrengen van aanvullende (infiltratie) drains op een diepte van
2,25 m beneden maaiveld om de sanering te versnellen.
Een overzicht van het totale saneringslocatie wordt gegeven in de
figuren 13 en 14.

3.4 De resultaten van de sanering van de overige
compartimenten
Desorptie van cadmium
In oktober en november werd begonnen met de infiltratie/onttrekking
van compartiment IV (2000 m2), III (1500 m2), en II (1000 m2).
Vanaf het begin van december 1987 werd zuur water toegevoerd aan de
compartimenten.
De Cd-concentratie in het onttrokken percolaat van de compartimenten gaven een verloop te zien zoals gegeven in figuur 15 voor
compartiment III. De cumulatieve hoeveelheid verwijderd Cd van
compartiment IIIis weergegeven in figuur 16.
De cumulatieve opgepompte hoeveelheid Cd van ieder compartiment
is gegeven in tabel 11. Omdat de Cd-verwijdering door de waterbehandelingsinstallatie tijdens de gehele saneringsperiode niet volledig was,
bedroeg de verwijderde Cd-vracht uit de bodem ongeveer 425 kg.
Ongeveer 20 kg Cd is dus tweemaal opgepompt.
De Cd-concentratie in het percolatiewater gaf grote verschillen te zien.
De voortgang van de in situ saneringsmaatregel werd beoordeeld op de
Cd-concentratie van bodemmonsters. In tabel 12 zijn de eindconcentraties Cd in de bodemmonsters gegeven.
Aan het eind van oktober toen de infiltratie gestopt werd was het
saneringsdoel van 2,5 mg Cd/kg d.s. bereikt, met uitzondering van de
drie monsters genomen in het midden van compartiment IV-west.
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15 Cd-concentratie in
percolaat van compartiment III
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Tabel 11
Compartiment II
Cumulatieve hoeveelheid Compartiment III
Cd-gepompt per
Compartiment IVoost
compartiment
Compartiment IVwest
Compartiment I
Totaal
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77 kgCd
154kgCd
143kgCd
45 kg Cd
24 kg Cd
443 kgCd

Tabel 12
Aantal monsters in een
bepaalde verontreinigingsklasse

De Cd-concentratie (mg Cd/kg d.s.) in bodemanalyse
Verontreinigingsklasse (mg/kg d.s.)

Compartiment II
Compartiment III
Compartiment IV

s=1

>1 -<2,5

>2,5-<5

>5

39
40
88

4
1
6

2
1
2

0
0
3

Verder onderzoek wees uit dat hier sprake was van een lokale specifieke
verontreiniging. Dit kleine gebied is alsnog afgegraven.
Hydrologisch systeem
De opstartprocedure, zoals in compartiment I, nam nogal een lange tijd
in beslag. Bij alle compartimenten kon worden waargenomen dat lucht
ontsnapt. Het handhaven van het spuidebiet van 10% was moeilijk,
meestal was de lozing aan de lage kant.
De lage permeabiliteit van de bodem werd veroorzaakt door de hoge
weerstand van een dunne bodemlaag. De infiltratie kon worden
vergroot door gebruik te maken van de infiltratiedrains op 2,25 m
beneden het oppervlak. Vooral in de zwaar verontreinigde omgeving
van compartiment IV zijn de ondiepe drains succesvol gebruikt.
Het grootste onttrokken debiet was iets hoger dan 200 m3/h, en het
gemiddelde debiet was ongeveer 145 m3/h. Het spuidebiet was slechts
8,3 % van de infiltratiestroom.
In tabel 13 wordt de berekende infiltratiecapaciteit weergegeven van
de verschillende compartimenten. In periode 2 nam het aantal m3
geïnfiltreerd water per m2 toe als gevolg van het in gebruik nemen van
de infiltratiedrains. Voor de twee perioden werd berekend dat 70% van
de compartimenten meer dan 75 keer werden doorspoeld.
Waterbehandelingssysteem
Debiet
De gemiddelde hydraulische belading van een harstank was bijna
24 bedvolumes/h. Het ontwerpdebiet was 33 bedvolumes/h. Het
gemiddelde influentdebiet was 143 m'/h terwijl het maximale gemeten
debiet 206 m3/h was (27 juli 1988).

Tabel 13
Infiltratiecapaciteit
tijdens twee perioden

Compartiment

II
III
IV

Periode 1
(dec-mei)

Periode 2
(mei-aug)

(m3/m2.d)
0,81
0.77
0.60

(m3/m2.d)
1,02
0,81
0,91
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pH-percolaat
Afhankelijk van de saneringsfase verschilde het percolaat van de
afzonderlijke compartimenten in pH en ionsamenstelling (Cd, Al, Ca).
Een continue pH-bijstelling was noodzakelijk om flocculatie in de
harstank bij hoge pH (> 5,5) te voorkomen. Terwijl bij lage pH (< 5,0)
de Cd-adsorptiecapaciteit van het hars daalde.
Cd belading van bet hars
De Cd-belading van het hars varieerde aan het begin van de sanering
tussen 7 en 0,5 g Cd/l hars aan het einde. De ontwerpwaarde was 6 g
Cd/l hars. Een effect van de hydraulische belasting op de Cd-belading
van het hars kon niet worden gevonden. Aan het hars werd alleen kleine
mechanische schade geconstateerd, de weerstand voor een schoon
harsbed nam toe van 0,3 tot 0,5 bar. Hoewel humuszuren aan het hars
worden geadsorbeerd werd geen significant effect daarvan op de Cdbelading van het hars gevonden.
Verwijderingsrendement
Onder 'normale' omstandigheden was de Cd-concentratie van het
spuilozingsdebiet < 1/u.g/1 en van het recirculatiewater (infiltratiewater)
< 10 jU.g/1.Het gemiddelde verwijderingsrendement bedroeg circa 96%.
De opgepompte cumulatieve hoeveelheid Cd bedroeg circa 440 kg (zie
ook tabel 11). De regeneratie veroorzaakte geen problemen. De
toegepaste 'air hold down' procedure werkte goed.

3.5 Conclusies
Desorptie van cadmium
- De Cd-desorptie van de bodem was bijna volledig; 90% van de
bodemmonsters gaven Cd-waarden =£1 mg/kg d.s.;
- De desorptie van Cd is goed vergelijkbaar met de laboratoriumonderzoeken;
- Ongeveer 425 kg Cd is verwijderd uit de bodem;
- Verandering van de bodem-pH duurde lange tijd.
Hydrologisch systeem
- Het opstarten duurde lange tijd als gevolg van luchtinsluiting in de
bodem;
- De permeabiliteit van de bodem was nogal laag, ondanks de grote
hoeveelheid grof zand die in de bodem aanwezig is;
- Het hydrologische systeem reageerde langzaam op debietveranderingen.
Waterbehandelingssysteem
- De waterbehandelingsinstallatie werkte volgens de ontwerpcriteria;
- Voor goede werking moest speciale aandacht worden gegeven aan pH,
Ca- en Al-concentratie van het influent.
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Toepassing
- De saneringsmaatregel had de hele winterperiode 1987-1988 voortgang. Temperaturen lager dan min 10°C veroorzaakten geen problemen. De waterbehandelingsinstallatie was overdekt en werd vorstvrij
gehouden.
Kosten
- De totale kosten van de in situ reiniging zijn vergelijkbaar met de
geschatte kosten (respectievelijk 4,0 en 3,8 miljoen gulden);
- Het hars kan verkocht worden na de sanering. De restwaarde is
behoorlijk hoog.

3.6 Slotbeschouwing
De in deze bijdrage beschreven extractieve in situ sanering was voor
zover bekend de eerste succesvol afgesloten in situ sanering tot en met
1991 in Nederland. Tot op dit moment, najaar 1991 kent deze
saneringsmethode wat betreft zware metalen verontreinigingen geen
vervolgprojecten.
Waren de lokale omstandigheden in de provincie Utrecht dan zo
uniek? Ja, immers iedere bodemverontreinigingssituatie is uniek naar
bodemopbouw en aard en omvang van de contaminanten. De saneringsoperatie kon geconcentreerd worden op enkel het metaal Cadmium
terwijl de ondergrond met name uit middel-fijn tot middel-grof zandig
bestond. Dit antwoord is echter ons inziens te eenvoudig en wel om de
volgende redenen:
- veel zware metalen vertonen een sorptiegedrag analoog aan cadmium;
- op de locatie waren in de ondergrond nadrukkelijk leembandjes
aanwezig;
- bij de definitieve keuze van de saneringsaanpak bij saneringen in het
algemeen bevoordeelt het gezegde 'onbekend maakt onbemind' de
graafvarianten;
- voor in situ saneringen is de multidisciplinaire aanpak onontbeerlijk.
De inbreng van diverse specialisten zoals geohydrologen, watertechnologen, bodemchemici en milieutechnologen is noodzakelijk. (De
sterkte van de ketting wordt bepaald door de zwakste schakel!!).
Met name laatst genoemde multidisciplinaire aanpak is geen eenvoudige
zaak en vergt erg veel van de diverse deskundigen. De vertaling van
theoretische kennis naar praktische uitvoerbaarheid in een multidisciplinaire omgeving is geen sinecure.
Wat is de overdraagbaarheid van het uitgevoerde project op andere
verontreinigingslocaties?
- belangrijk is dat door middel van een full scale sanering aangegeven is
dat in situ reiniging tot een acceptabel niveau (s£ 1 mg Cd/kg d.s)
mogelijk is;
- het is gebleken dat laboratoriumexperimenten met grond van de
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locatie een redelijke benadering gaven van het sorptiegedrag van de
verontreinigingen onder praktijkomstandigheden.
Populair gezegd is met de sanering aangetoond dat verontreinigingen die
vanaf maaiveld de ondergrond geïnfiltreerd zijn ook weer aan de
ondergrond onttrokken zijn. Naar onze mening geldt dit voor een
aanzienlijke hoeveelheid verontreinigde terreinen. De aanwezigheid van
slecht doorlatende cq. sterk adsorberende bodemlagen zoals klei en veen
behoeven geen onoverkomelijke problemen te vormen. Het bereiken van
extreem lage eindwaarden zal in deze lagen relatief lang duren.
Wanneer verontreinigingen fysiek in de ondergrond begraven zijn
zullen hydraulische barriers het aanstromen van de verontreinigingen
wellicht onmogelijk maken. Bovendien kunnen de verontreinigingen ook
in onoplosbare (pure vorm) aanwezig zijn zoals bijvoorbeeld teerdeeltjes
en stukjes metaal.
Naast de in dit hoofdstuk beschreven in situ sanering met behulp van
spoelen (zuurextractie) worden tegenwoordig in toenemende mate in
situ technieken zoals bodemluchtextractie en biorestauratie succesvol
ingezet bij organische verontreinigingen zoals, benzine, oplosmiddelen,
terpentine, huisbrandolie etc. (zie ook hoofdstukken 5 en 7).
Een interessante in situ saneringsvariant voor met name slecht doorlatende gronden c q . elektrisch goed geleidende bodem vormt de
elektroreclamatietechniek.
Belangrijke vragen bij de beoordeling van de in situ saneringsvariant
zijn:
- is saneren tot A-waarde technisch mogelijk?
- hoe moet in situ gereinigde grond beoordeeld worden?
Tot slot komen auteurs tot de conclusie dat de potentiële toepassingsmogelijkheden voor in situ bodemsanering zeer omvangrijk zijn. Omdat
enerzijds de conventionele saneringstechnieken vanwege infrastructurele
problemen slechts beperkt inzetbaar zijn in (oude) stadscentra en
industrieterreinen. Anderzijds kunnen de lange-termijn-kosten van isolatietechnieken aanzienlijk oplopen.
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4 Zicht op de uitvoering van een volledige
sanering van devoormalige Zellingwijk te
Gouderak?!
J.H.J. van der Gun - Grontmij nv. Nieuwegein

4.1 Inleiding en probleemstelling
In het verleden zijn veel laaggelegen buitendijkse terreinen (zellingen)
langs de Hollandsche IJssel met verontreinigd materiaal opgehoogd, om
deze gebieden te kunnen gebruiken voor woningbouw of industriële
bestemmingen. Na de affaire Lekkerkerk zijn in het kader van de
Ginjaar-inventarisatie enkele van deze terreinen voor onderzoek bij de

17

Luchtfoto sanermgs-

werkzaamheden Gouderak (Goudsche Courant,
foto Martin Droog)
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provincie Zuid-Holland aangemeld. Eén van deze terreinen betrof de
Zellingwijk te Gouderak, die als gevolg van specifieke omstandigheden
een zeer hoge prioriteit heeft gekregen (zie figuur 18).
Aanleiding om deze locatie voor te dragen voor een oriënterend
onderzoek was het ernstige vermoeden, dat naast huis- en stadsvuil ook
chemische afvalstoffen zijn gebruikt bij de ophogingen en het feit dat
zich op deze stortplaats, met een oppervlakte van circa 3,0 ha, een
woonwijk bevond.
In de volgende paragrafen zullen de verschillende onderzoeksstappen,
waarvan de formele procedure is vastgelegd in de Ibs (zie figuur 19)
voor deze locatie worden behandeld. Met de behandeling van de
verschillende onderzoeksstappen wordt beoogd inzicht te geven in het
verloop van het totale proces vanaf de ontdekking van de bodemveront-

18 Situatieschets van
de locatie
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19 Schematische voorstelling lbs-procedure

Melding locatie bij provincie
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I
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I
Saneringsplan

I
Bestek en uitvoering

reiniging tot en met de (vermoedelijke) uitvoering.
Nadat eind tachtiger jaren steeds duidelijker werd, dat naast de
landlocaties ook de waterbodem en het oppervlaktewater in de rivier
ernstig verontreinigd waren, en de ruimtelijke ontwikkeling van het
Hollandsche-IJsselgebied daardoor zeer nadelig wordt beïnvloed, is in de
periode 1989-1990 gekozen voor een integrale benadering van de
aanwezige problematiek in het Hollandsche-IJsselgebied.
De doelstelling van deze integrale benadering is het oproepen van een
nieuw elan van de Hollandsche IJssel en zijn directe omgeving, zodanig
dat nieuwe kansen worden geboden aan het gehele HollandscheIJsselgebied ten zuidwesten van Gouda. Hieraan wordt in de afsluitende
paragraaf aandacht besteed. Alle onderzoeken en daaropvolgende
voorbereidingswerkzaamheden zijn door Grontmij nv uitgevoerd.

4.2 Oriënterend onderzoek
Na het oriënterend onderzoek in de woonwijk, dat is gestart in de zomer
van 1981 en werd uitgevoerd door de Provinciale Waterstaat van ZuidHolland en het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (RID), is
gebleken dat zich zowel in het grondwater als in de zich daarop
bevindende drijflaag aanzienlijke hoeveelheden gehalogeneerde organische verbindingen bevonden. Tevens werd de aanwezigheid van vluchtige alifatische chloorverbindingen aangetoond.
In een gelijktijdig door Rijkswaterstaat uitgevoerde bemonstering van
het oppervlaktewater werden bestrijdingsmiddelen aangetoond.
Op basis van deze resultaten werd een nader onderzoek op korte termijn
noodzakelijk geacht.

4.3 Nader onderzoek
Naar aanleiding van de uitkomsten van het oriënterend onderzoek is een
nader onderzoek uitgevoerd ter vaststelling van de aard en omvang van
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de huidige en toekomstige verontreinigingssituatie. Naast kwantitatief
chemisch onderzoek vormde ook geohydrologisch onderzoek een
belangrijk onderdeel. Gebleken is dat schadelijke stoffen, met name
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), polychloorbifenylen (PCB's) en drins, over het gehele afvalpakket verspreid zijn en in
aanzienlijke hoeveelheden voorkomen. De dikte van de afdekking
bedroeg in het grootste gedeelte van het stort ongeveer 0,40 à 0,70 m.
Plaatselijk bedroeg de dikte slechts 0,20 m. Hierdoor stonden de
kruipruimten vrijwel direct in contact met het afval. Ook werd
geconstateerd dat de afdeklaag uit relatief goed doorlatend materiaal
bestond.
Een door het RID uitgevoerd kruipruimte-onderzoek heeft aangetoond dat de verontreiniging aan vluchtige alkanen en alicyclische
koolwaterstoffen, gezien de aard van de stoffen en de concentraties,
toxicologisch gezien van geen belang was. De lucht in de gemeten
kruipruimten was echter wel verontreinigd met drins, waarschijnlijk als
gevolg van de verontreinigingen in de bodem. Een contact via deze route
werd zeker mogelijk geacht. Een aantal woningen in de Zellingwijk was
door middel van pvc-leidingen aangesloten op het drinkwaternet. De
pvc-leidingen ter plaatse van de Zellingenweg zijn naar aanleiding van
de resultaten van het oriënterend onderzoek, vervangen door koperen
leidingen.
De schadelijke stoffen kunnen op geringe diepte de kwaliteit van de
afdeklaag negatief beïnvloeden door bijvoorbeeld vergravingen, bioturbatie, transport via de gasfase, opdrijven van de olielaag in natte
perioden en uittreding van verontreinigingen uit de taluds.
Uit het nader onderzoek bleek verder dat een belangrijke verspreiding
plaats vond via de grondwaterstroming in de richting van de Hollandsche IJssel, de binnendijks gelegen terreinen en in verticale richting naar
het watervoerend pakket.
Tussen de waterstanden in het stort en het watervoerend pakket
bestond ten tijde van het nader onderzoek een potentiaalverschil van
circa 7 à 8 m (zie figuur 20). Het (verontreinigde) water in het
watervoerend pakket stroomt in de richting van de laag gelegen
Zuidplaspolder en komt daar via een kwelstroming aan de oppervlakte.
Gezien de directe en indirecte contactmogelijkheden van de mens en het
milieu met deze verontreinigingen en de daaruit voortvloeiende (potentiële) risico's is in 1983 besloten dat op korte termijn een sanering zou
moeten worden uitgevoerd.
De situatie in Gouderak onderscheidde zich van de overige Zellingen
door:
- de aanwezigheid van een dichte woonbebouwing op het afval;
- een intensieve bebouwing aan beide zijden van het afvalpakket,
namelijk de dorpen Gouderak en, aan de andere zijde van de
Hollandsche IJssel, Moordrecht;
- de aanwezigheid van een zandgeul in de holocene klei/veenlagen onder
het afvalpakket, waarvan de bovenzijde nagenoeg reikt tot aan de
onderzijde van het afval.
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20 Globale verspreiding van de verontreiniging

4.4 Ingestelde overlegstructuur
Uit het bestuurlijk overleg in 1983 tussen provincie, gemeente en
inspectie van volksgezondheid over het resultaat van het nader
onderzoek werd duidelijk, dat ongeacht de saneringsvariant, die
uiteindelijk zou worden gekozen, de bewoners in ieder geval tijdens de
sanering, tijdelijk danwei definitief moesten worden uitgeplaatst.
Om het saneringsproces en de voorbereiding ervan zo goed mogelijk
te laten verlopen werd, in overleg met de direct betrokkenen, door de
provincie de volgende overlegstructuur uitgewerkt (zie figuur 21).
De bewoners-begeleidingsgroep (team) werd door de gemeente in
overleg met de bewoners-belangenvereniging ingesteld. Het hoofddoel
was de sociaal-psychologische begeleiding van de wijkbewoners bij de
tijdelijke dan wel definitieve uitplaatsing. Dit team bestond uit de
huisarts, de wijkverpleegster en de Stichting Maatschappelijke Dienstenverlening te Gouda. Aan dit begeleidingsteam was een onafhankelijke sociaal raadsman toegevoegd, die als taak had zorg te dragen voor
het informeren en het persoonlijk begeleiden van de bewoners. Deze
raadsman woonde ook alle vergaderingen van de projectgroep bij
teneinde optimaal geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen van
het saneringsproject.
De werkgroepen hadden een analyserende en rapporterende taak aan
de projectgroep Gouderak. Een uitzondering daarop vormde de werkgroep 'Verwerving', die een meer ondersteunende taak had bij de
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21 Schema overlegstructuur
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Werkgroep
"Documentatie"

Bewoners-begeleidingsgroep

aankoop van de woningen door het Rijk. De samenstelling van de
werkgroepen was zodanig dat een evenwichtige en voldoende onderbouwde analyse van de verschillende problemen kon worden gemaakt.
In de werkgroep 'Saneringstechnieken' hadden bijvoorbeeld de volgende
instanties zitting:
- provincie Zuid-Holland;
- gemeente Gouderak;
- bewoners belangenvereniging;
- RIMH;
- technisch bureau Krimpenerwaard;
- RWS;
- RIZA;
- sociaal raadsman;
- Grontmij nv.
De projectgroep Gouderak had vervolgens een adviserende taak aan
het College van GS van de provincie Zuid-Holland.
Gelet op de omvang en complexiteit van het project is de volgende
procedure met het Ministerie van VROM tot stand gebracht (zie ook de
figuur 22).

4.5 Saneringsonderzoek
Uit figuur 22 blijkt dat voor de besluitvorming een aanvullend
onderzoek moest plaats hebben. De onderzoeken, die onafhankelijk van
de saneringsoplossing zijn uitgevoerd, betroffen:
- een globaal funderingsonderzoek van de woningen in de Zellingwijk;
- een in situ (reinigings)proef;
- detaillering van de verontreinigingssituatie.
Uit het globale funderingsonderzoek, dat in 1983 is uitgevoerd door
het toenmalige Laboratorium voor Grondmechanica (LGM) te Delft, is
gebleken dat het niet mogelijk was de belastingen op de funderingen van
houten palen met betonopleggers als gevolg van saneringsmaatregelen te
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22 Relatie projectgroep
GSvan Zuid-Holland en
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ten aanzien van de voortgangvan het project

Advies projectgroep
opbasis van0.0 en N.0

Aanvankelijk standpunt
G.S.

advies S.0
Saneringsmogelijkheden
goedkeuring S.O.

Uitvoering aanvullend
onderzoek en S.O.

Voorkeur G.S.

Uitvoering S.P.

verhogen. Daarom is besloten dewoningen op houten palen en
betonopleggers af te breken. Het betrof circa 35 woningen (zie figuur
23).
Bij de in situ proef zijn resultaten beschikbaar gekomen betreffende de
mogelijkheden om een gedeelte van de olie(drijflaag) uit het stort te
verwijderen. Uit dit onderzoek bleek, dat de 'grond' ter plaatse van de
proef bijna geheel verzadigd is met olie. De dichtheid van de
opgepompte olie verschilt slechts 4% van die van water. Als gevolg

23 Situatie naafbraak
bovenbouw van
woningen op houtenpalen en betonopleggers
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hiervan en door de zeer hoge viscositeit van de olie is opdrijven niet te
verwachten.
Waarschijnlijk om dezelfde reden was de toestroomsnelheid van de
olie, ondanks de relatief goede waterdoorlatendheid van het stortmateriaal, op betrekkelijk korte afstand van het onttrekkingspunt, uiterst
traag. Doordat de invloedssfeer van de pompput voor olie zeer gering
was, werd van verdere proefnemingen afgezien.
De detaillering van de verontreinigingssituatie is in 1983 door
Grontmij nv uitgevoerd en had betrekking op:
- het lokaliseren van de zandgeul onder het stort;
- het vaststellen van de verontreinigingssituatie in de tuinen langs de
Achterweg van de woningen gelegen aan de Dorpsstraat;
- het vaststellen van de verontreinigingssituatie binnendijks van de
hoofdwaterkering en ter plaatse van de omgelegde hoofdwaterkering;
- de algemene (geo)hydrologische situatie langs de randen van het stort;
- de controle en analyse van het stof dat zich had verzameld op de
dakbeschotten onder de dakpannen van de woningen langs de
Dorpsstraat.
Met de resultaten van de verschillende onderzoeken is in januari 1984
door de Werkgroep Saneringstechnieken een afweging gemaakt van de
verschillende in aanmerking komende saneringssystemen.
De afweging resulteerde in de volgende voorkeursbepaling:
- totale bronverwijdering met behoud van de woningen;
- totale bronverwijdering met afbraak maar wel met behoud van de
woonfunctie;
- afwijzing van de overige systemen.
Deze voorkeursbepaling is in de Projectgroep Gouderak unaniem
overgenomen maar met als uitgangspunt, dat er uiteraard een Tijdelijke
Opslagplaats (TOP) aanwezig zou moeten zijn binnen de provincie
Zuid-Holland ten tijde van de sanering. Reinigingstechnieken voor het
verontreinigde stortmateriaal waren in 1984 niet operationeel, maar ook
momenteel zijn er nog geen technieken beschikbaar voor deze specifieke
verontreinigingen. Gesteld was dat, indien geen TOP aanwezig, tijdelijke
isolerende maatregelen noodzakelijk zouden worden.
GS van Zuid-Holland hebben het advies van de projectgroep
overgenomen en als zodanig vastgesteld. Dit plan is in de eerste helft van
1984 aan het Ministerie van VROM aangeboden, voorzien van een
globale kostenraming. De totale saneringskosten werden in deze fase
zeer globaal geraamd op 100 miljoen gulden.
Na vaststelling van het advies door GS is een aanvang gemaakt met de
volgende deelonderzoeken:
- evaluatie gezondheidsrisico's;
- opstelling plan in hoofdzaken van voorkeursoplossing;
- opstelling plan voor een proefontgraving in het stort.
Deze onderzoeken werden door GS noodzakelijk geacht vanwege de
complexiteit van de sanering. Het besluit hiertoe werd vooruitlopend op
de beslissing van het Ministerie van VROM genomen. De gewijzigde
procedure staat in figuur 24 aangegeven. De resultaten van de
deelonderzoeken kunnen als volgt worden samengevat:
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24 Schematisch overzicht uitgevoerde procedure
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Evaluatie gezondheidsrisico's
Er zijn geen acute schadelijke effecten op de gezondheid te verwachten.
Deze veronderstelling is door de werkgroep Evaluatie Gezondheidsrisico's nader onderzocht. Uit het onderzoek dat in september 1984 is
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afgerond, bleek dat de extra belasting aan drins en andere stoffen via de
lucht en het drinkwater, inclusief de normale belasting via het voedsel
beneden de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) bleef.
Plan in Hoofdzaken van voorkeursoplossing
Kenmerkende elementen uit het plan in hoofdzaken, dat in februari
1985 werd afgerond, zijn:
- een fasering in de verwijdering van de verontreinigingen is noodzakelijk;
- verwijdering moet plaatsvinden onder geconditioneerde omstandigheden (dat wil zeggen binnen een overkappingsconstructie), tenzij uit een
praktijkproef anders zou blijken;
- de bewoners van de woningen in de Dorpsstraat langs de Achterweg
moeten tijdelijk worden uitgeplaatst;
- speciale voorzieningen moeten worden getroffen aan een aantal
leidingen, met name aan de hogedrukgasleiding.
Ten behoeve van een gefaseerde verwijdering van de verontreinigingen
werd de Zellingwijk in drie deelgebieden verdeeld, waarbij de eerste en
tweede fase van de sanering enkele randgebieden betroffen en de derde
fase het centrale deel van de oorspronkelijke woonwijk.
Plan voor een proefontgraving in het stort
In samenwerking met TNO werd een plan voor een proefontgraving in
één van de woningen in de Zellingwijk opgesteld. De primaire
doelstelling van deze proef was het verzamelen van stortmateriaal per
verschillend niveau en het nagaan van de reinigingsmogelijkheden. In de
woning zouden tijdens de ontgraving op diverse plaatsen eventuele
schadelijke emissies en geuremissies uit het stort worden bepaald.
Aangezien het Ministerie van VROM in juli 1984 reageerde op het
advies van GS met de mededeling, dat 'inwilliging van het verzoek niet
in overeenstemming met de procedure zou zijn' is het plan voor de
proefontgraving op dat tijdstip niet verder uitgewerkt. Het advies van de
projectgroep, is vanaf 5 september 1984 ter visie gelegd, waardoor men
in de gelegenheid werd gesteld om op het advies te reageren.
In deze periode is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om
een TOP te realiseren op één van de overige zellingen langs de
Hollandsche IJssel. Uit dit onderzoek blijkt dat een dergelijke opslagplaats niet langs de Hollandsche IJssel kan worden gerealiseerd en dat
bewerkingsmogelijkheden van stortmateriaal ontbreken.
Nadat in 1984 op verzoek van het Ministerie van VROM aanvullende
informatie was verstrekt, heeft het Ministerie in juli 1985 alsnog
goedkeuring gegeven aan:
- de uitvoering van de proefontgraving;
- de verwerving van de woningen aan de Dorpsstraat grenzend aan de
Achterweg;
- de uitvoering van de tijdelijke isolatiemaatregelen;
- de uitvoering van de I e fase van de sanering.
De proefontgraving is in oktober 1985 uitgevoerd. Met de proefontgraving is nagegaan of een ontgraving van de Achterweg (I e fase sanering)
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25 Afzuigconstructie tijdens proefontgraving

en nadien van de gehele Zellingwijk ernstige overlast voor de omgeving
met zich mee zou brengen en hoever de eventuele overlast zou kunnen
worden beperkt. De proefontgraving is uitgevoerd in een woning in de
Zellingwijk vergelijkbaar met een toekomstige sanering van de
Achterweg. Tijdens de ontgraving is er gevarieerd in de ventilatie-voud
en zijn er door TNO continu luchtmetingen uitgevoerd om inzicht te
krijgen in de concentraties van stoffen in de lucht tijdens en na de
ontgraving (zie figuur 25).
De algemene conclusies van de proef waren, dat de concentraties van
de stoffen zodanig laag zijn, dat een overkapping van de ontgraving van
de Achterweg vooralsnog achterwege kan blijven, maar dat de uitvoering zodanig moest worden opgezet, dat een overkapping indien gewenst
alsnog zou kunnen worden aangebracht.
De verwervingsprocedure is eind 1985 opgestart. Deze procedure en
de daaraan gekoppelde uitplaatsing van de bewoners van de Dorpsstraat
heeft geduurd tot begin 1988. Bij de uitplaatsing waren namelijk een
aantal middenstanders betrokken. Hiervoor moesten vervangende bedrijfsruimten worden gevonden binnen een te realiseren winkelcentrum
te Gouderak. In enkele gevallen kon niet tot overeenstemming worden
gekomen. Drie panden zijn uiteindelijk in die periode buiten de
verwervingsprocedure gebleven.
De plannen voor de uitvoering van de tijdelijke isolatiemaatregelen
werden in 1986 afgerond. De tijdelijke isolatiemaatregelen bestonden uit
een nagenoeg ondoorlatende asfaltconstructie op het maaiveld. Deze
waren na de planfase op relatief eenvoudige wijze uit te voeren,
aangezien alle woningen in de Zellingwijk inmiddels waren afgebroken.
Handhaving van deze, in eerste instantie 'gespaarde', woningen werd
niet langer verantwoord geacht vanwege de onzekerheden over:
- het tijdstip van de sanering en daarmee verbonden kosten voor
bewaking en onderhoud;
- mogelijkheden van handhaving tijdens de sanering en extra voorzieningen aan de funderingen;
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scherm met
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26 Bovenaanzicht en dwarsdoorsnede van diepe en ondiepe onttrekkingssystemen

Bij de planvoorbereiding voor de tijdelijke isolatiemaatregelen was
ook betrokken de verwijdering van het sterk verontreinigde grondwater
uit de holocene zand-oeverwal onder het stort. Hierbij speelden twee
problemen een rol:
- maatregelen ten behoeve van afstroming van verontreinigd grondwater ter plaatse van de Achterweg;
- maatregelen ter verwijdering van afstroming van verontreinigd grondwater via de zandige oeverwal naar het watervoerend pakket;
Deze maatregelen zouden op eenvoudige wijze tijdens of aansluitend aan
de uitvoering van de eerste fase uitgevoerd moeten worden.
Gekozen werd daarom voor de volgende maatregelen (zie figuren 26
en 27):
- een verticale afschermingsconstructie, in combinatie met de bovengenoemde horzontale isolatie, langs de Achterweg, zodat aan deze zijde
geen horizontale afstroming meer zou plaatsvinden;
- een gescheiden interceptiesysteem in het watervoerend pakket langs de
Achterweg, waarbij ondiepe putten het verontreinigde grondwater
onttrekken en diepe putten het schone water. Het verontreinigde
ondiepe grondwater zou worden gereinigd in een zuiveringsinstallatie,
terwijl het schone diepe water naar verwachting direct op het
oppervlaktewater zou kunnen worden geloosd.
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27 Doorsnede over lengte van beide onttrekkingssytemen

4.6 Saneringsplan en uitvoering maatregelen
In tegenstelling tot wat bij de voorbereiding wenselijk werd geacht, is de
tijdelijke isolatiemaatregel in de Zellingwijk uiteindelijk pas na de
uitvoering van de I e fase van de sanering ter plaatse van de Achterweg
uitgevoerd. De planvoorbereiding voor deze I e fase werd in 1986
opgestart. Hierbij is door LGM een globaal funderingsonderzoek
uitgevoerd voor de woningen langs de Dorpsstraat en is aandacht
besteed aan de dimensionering van de noodzakelijke damwandconstructies.
Door Grontmij nv zijn de saneringsmaatregelen gedetailleerd, de
noodzakelijke vergunningen aangevraagd en is een bestek opgesteld. De
aanbesteding van het werk heeft plaatsgevonden in maart 1988.
Bij de detaillering is bijzondere aandacht besteed aan de bepaling van de
begrenzingen van het stort met behulp van historische gegevens en het
uitvoeren van veldwerk.
De ontgraving diende ter voorkoming van grondmechanische en
funderingstechnische problemen, binnen een damwandconstructie te
worden uitgevoerd, waarbij één van de damwanden buiten de verontreinigde zone moest worden geplaatst. Om schade door heitrillingen aan
bebouwing te voorkomen zijn in het tracé van de damwand buiten de
verontreinigde zone zand-bentoniet boorpalen aangebracht met een
diameter van 0,40 m en afstanden h.o.h. van 0,60 m. Tijdens het
inbrengen van de damwandplanken zijn op zeer veel punten horizontale
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en verticale deformatiemetingen en op enkele plaatsen trillingsmetingen
aan de gebouwen uitgevoerd.
Na plaatsing van deze damwand, die uitsluitend om constructieve
redenen moest worden aangebracht en derhalve een tijdelijke functie
had, is een tweede damwand geplaatst op exact 10,0 m afstand van de
eerste damwand. Deze vaste maat is gekozen om in voldoende mate
rekening te kunnen houden met een verplaatsbare overkappingsconstructie tijdens de ontgraving in geval van ontoelaatbare emissies uit het
stort.
Naast een grondkerende functie moest de damwand aan de Zellingwijk-zijde, als afscherming tussen de verontreinigde en de niet verontreinigde (gesaneerde) zone, ook voor onbepaalde tijd een isolerende functie
bezitten. Zonder specifieke voorzieningen is deze grondwaterkerende
functie bij stalen damwanden in het algemeen slechts matig, veelal
vanwege het uit het slot lopen van planken en het niet opmerken hiervan
bij de uitvoering. Voor de damwand aan de Zellingwijk-zijde is
uitgegaan van een specifiek signaleringssysteem dat aan de onderzijde
van elke damwandplank is aangebracht.
Bij het op juiste wijze op diepte komen van de individuele planken
werd dit aan het maaiveld door het verbreken van een elektrisch circuit
geregistreerd. Indien de planken uit het slot zouden lopen, zou dit aan
het maaiveld worden waargenomen, waarna de betreffende plank kan
worden vervangen. Ondanks deze voorzieningen kan niet worden
uitgesloten dat er een behoorlijke mate van waterlekkage door de sloten
zal optreden. Om deze lekkage tot een absoluut minimum te beperken is
in de heisloten over de totale lengte van de planken een speciaal
slotafdichtingsmateriaal toegepast in de vorm van een twee-componenten polyurethaan coating. Om praktische en economische redenen zijn
telkens twee damwandplanken gelijktijdig geïnstalleerd. Deze planken
zijn vooraf in de fabriek aan elkaar gekoppeld en voorzien van het
slotafdichtingsmateriaal.
Als gevolg van de aanwezigheid van zeer veel puin, ijzer, beton en
andere obstakels, die het inbrengen van de damwandplanken zouden
kunnen verhinderen, is ertoe overgegaan om tot aan de onderzijde van
het stort sleuven te graven. Tijdens het graven van deze sleuven heeft
aanvulling plaatsgevonden met zand-bentoniet om de sleuf tegen
instorting te behoeden. Pas in tweede instantie zijn de damwandplanken
op exact 10,0 m afstand van de eerste wand geplaatst. Tussen de twee
damwanden is een relatief zware stempeling aangebracht (zie figuur 28).
Uit onderzoek naar de verwerkingsmogelijkheden van het verontreinigde stortmateriaal is gebleken dat reiniging op grote schaal ten tijde
van de uitvoering niet mogelijk was en dat opslag slechts mogelijk zou
zijn op het stort van de Verwerking Bedrijfsafvalstoffen Maasvlakte
(VBM) onder speciale voorwaarden.
Binnen de inrichting van het VBM-stort is, aansluitend aan de
primaire basisvoorzieningen, een apart depot ingericht, zodanig dat het
stortmateriaal aan alle zijden is omsloten met een bentoniet-zandlaag en
een 2 mm dik HDPE-folie. Deze bentoniet-zandlaag met HDPE-folie
kan worden aangemerkt als het primaire voorzieningenniveau van het
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stortmateriaal, waarbij de basisvoorzieningen van het VBM-stort het
secundaire systeem vormen. Het drainagesysteem van dit apart ingerichte depot staat niet in verbinding met het ontwateringssysteem van het
VBM-stort. Controle en afvoer van verontreinigd water uit dit depot
vindt geheel gescheiden plaats. Het vrijkomende verontreinigde water
wordt daarbij in buffertanks opgeslagen en periodiek met tankwagens
naar de locatie in Gouderak afgevoerd, waar het met een zuiveringsinstallatie wordt gereinigd.
Ten behoeve van de afvoer van het stortmateriaal en verontreinigde
grond zijn speciale waterdichte containers ingezet met een inhoud van
10 m3 (zie figuur 29). Na het vullen op de saneringslocatie zijn de
containers afgedekt met een HDPE-folie en per as en per schip vervoerd
naar het VBM-stort op de Maasvlakte.
Zowel in de planvoorbereiding als in de uitvoering is eveneens veel
aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten op het werk, zowel ten
aanzien van de werknemers die bij de sanering betrokken waren, als ten
aanzien van de omgeving. Op grond van de fysische/chemische en
toxicologische eigenschappen van de op de locatie voorkomende stoffen
zijn de activiteiten, waarbij sprake is van directe contactmogelijkheden
met de verontreinigde grond ca., ingedeeld in de bij de bodemsanering
bekende hoogste risico-klasse (3T/3F). Voor de overige activiteiten is
uitgegaan van lagere risico-klassen.
Aangezien de aannemer primair verantwoordelijk is voor de veiligheid
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van zijn werknemers en andere direct betrokkenen op het werk is door
de aannemer een draaiboek opgesteld waarin een aantal maatregelen en
voorzieningen zijn voorgesteld, die de veiligheid en de gezondheid van
de betrokkenen kunnen garanderen. De veiligheid op het werk wordt
slechts ten dele gegarandeerd door het gebruik van verantwoorde,
beschermende kleding en geavanceerde meettechnieken. Minstens even
belangrijk zijn organisatorische aspecten, training en ervaring van
werknemers en praktisch inzicht. Het veiligheidsplan voorziet dus niet in
een waterdicht netwerk van regels en voorschriften, maar geeft algemene
richtlijnen voor het veilig werken tijdens de sanering.
Tijdens de uitvoering van deze deelsanering is permanent een
deskundige van de aannemer op het werk aanwezig geweest, die in
gezamenlijk overleg met de milieukundig begeleider van de opdrachtgever geadviseerd heeft over de te nemen veiligheidsmaatregelen tijdens de
uitvoering.
Doel van de milieukundige begeleiding was het ondersteunen van de
directievoering op zodanige wijze, dat een efficiënte en milieukundig
verantwoorde uitvoering van de sanering gewaarborgd werd en de
vereiste reinigingsgraad van grond en grondwater werd bereikt. In het
veiligheidsdraaiboek zijn twee situaties onderscheiden, namelijk één
waarbij in de open lucht kon worden ontgraven en één waarbij de
eerder genoemde overkappingsconstructie noodzakelijk was. Tijdens de
uitvoering is gebleken dat de emissies van verontreinigende stoffen niet
zodanig waren dat de overkappingsconstructie noodzakelijk was.
Uiteindelijk is bij de sanering van de I e fase circa 22.000 m3
verontreinigde grond en stortmateriaal ontgraven en afgevoerd naar het
VBM-stort op de Maasvlakte. Een klein deel van het verontreinigd
materiaal wordt gebruikt voor het uitvoeren van reinigingsexperimenten
door verschillende bedrijven.
De uitvoering van de tijdelijke isolatiemaatregelen is deels gelijktijdig
en deels aansluitend aan de sanering van de I e fase gebeurd. De
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afronding van de werkzaamheden, inclusief de tijdelijke herinrichting
van het gebied en het aanbrengen van de tijdelijke isolatiemaatregelen
heeft in 1990 plaatsgevonden.
In overleg met het Ministerie van VROM was besloten dat de
tijdelijke isolatiemaatregel minimaal tot eind 1991 zou moeten worden
gehandhaafd. In de tussenliggende periode moest worden onderzocht of
er verwerkingsmogelijkheden voor de aangetroffen verontreinigingen
zouden kunnen worden ontwikkeld. Pas na afronding van dit onderzoek
zou het Ministerie een definitieve beslissing nemen over de wijze van
saneren van de totale Zellingwijk. Tot dit moment zouden de bewoners
van Gouderak dus in onzekerheid blijven over de uiteindelijke definitieve saneringswijze van de gehele locatie.
Een andere onzekere factor na de deelsanering vormden de woningen
langs de Dorpsstraat. Door de lange periode van leegstand en de schade,
die ondanks de voorzorgsmaatregelen was ontstaan aan enkele panden,
was het niet zeker of deze woningen, die na de verwerving, in opdracht
van de provincie Zuid-Holland door R.W.S., in eigendom zijn overgegaan aan de Dienst der Domeinen, zouden kunnen worden gehandhaafd
en gerestaureerd. Een beslissing hieromtrent werd na de deelsanering
voorlopig uitgesteld.

4.7 Ontwikkelingen na uitvoering van de saneringsmaatregelen
In het kader van de integrale studie Hollandsche IJssel is duidelijk naar
voren gekomen, dat de problematiek rond de Zellingwijk te Gouderak
niet op zichzelf staat en dat oplossingen in een breder perspectief moeten
worden gezien. De tijdelijke isolatiemaatregelen zullen derhalve over een
veel langere periode moeten worden gehandhaafd, waarbij deze voorzieningen primair een infiltratie van neerslagoverschot in het stortmateriaal
moeten voorkomen en contactrisico's bij een aangepast gebruik moeten
uitsluiten.
De in het kader van de Hollandsche-IJsselproblematiek uitgevoerde
integrale studie heeft in 1990 geresulteerd in zes ontwikkelingsscenario's
voor het gehele gebied. Uitwerking van deze scenario's heeft plaatsgevonden op basis van verschillende vooraf vastgestelde kwaliteitsniveaus.
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in een ruimtelijke en een
milieuhygiënische kwaliteit (zie figuur 30).
De verschillende kwaliteitsniveaus zijn afgeleid uit de hoofddoelstellingen van het project, namelijk:
- het herstellen en vervolgens behouden van een nader vast te stellen
kwaliteit van grond, grondwater, waterbodem en oppervlaktewater;
- het tegengaan van een verpaupering van het gebied;
- het ontwikkelen van het Hollandsche-IJsselgebied in het kader van het
groene hart.
Bij de basisscenario's kan voor de toekomst worden gesproken van
aanvaardbare risico's. Kenmerken van het basisscenario zijn het
handhaven van de huidige functies in het gebied en het tot ontwikkeling
brengen van braakliggende terreinen, waarbij alle verontreinigingen op
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30 Scenario's ten opziehtevan milieuhygiënische en ruimtelijke
kwaliteit

ruimtelijke kwaliteit

multifunctioneel

milieuhygienische kwaliteit

een verantwoorde wijze (ter plaatse) zullen worden geconserveerd. Bij
het basis(+)-scenario ontstaan meer ruimtelijke mogelijkheden. Bij de
groeiscenario's is sprake van verwaarloosbare risico's. Bij het groeiscenario zullen de rivier en de oevers in de toekomst weer geschikt zijn
voor huidige en/of vergelijkbare functies. Hiertoe is het noodzakelijk dat
de meest verontreinigde grond en waterbodemmateriaal wordt verwijderd en definitief opgeslagen. Bij de groei(-f-)- en de groei(+ +)scenario's ontstaan meer ruimtelijke mogelijkheden (+) en is sprake van
een beduidend betere water(bodem)kwaliteit (++).
Bij het multifunctioneel-scenario kunnen risico's als absoluut afwezig
worden beschouwd. Dit scenario wordt gekenmerkt door een milieuhygiënisch volledige inrichtingsvrijheid voor het gebied.
In 1991 zal door de bij dit project betrokken overheden een principekeuze voor en van de hoofdscenario's moeten worden gemaakt. Indien
vervolgens het definitieve scenario na de inspraakprocedure is vastgesteld, kan de detailuitwerking van het gekozen scenario plaatsvinden. De
problemen waar men bij de keuze van de scenario's voor staat zijn de
volgende:
- er is sprake van een ernstig verontreinigde rivier met een lengte van
20 km. Afhankelijk van het scenario komt daarbij een hoeveelheid
verontreinigde specie vrij variërend van 1,8 tot 5 miljoen m3;
- er is sprake van 41 (ernstig) verontreinigde opgehoogde terreinen
binnen het gebied. Afhankelijk van het scenario komt daarbij een
hoeveelheid verontreinigde grond vrij variërend van 0,3 tot 2,2
miljoen m3;
- reinigingsmogelijkheden voor het vrijkomende verontreinigde mate67

riaal ontbreken, zodat definitieve opslagcapaciteit (binnen de regio)
voor het al dan niet voorbehandelde materiaal moet worden gecreëerd;
- de ruimtelijke structuur is verre van ideaal. Er bestaat een dringende
behoefte aan meer wonen, stedelijke recreatie en groen binnen het
gebied ten koste van de industrie. De rivier dient meer als voortuin
van stad en dorp te fungeren, waarbij zij een bindend element vormt
in het gebied;
- de saneringskosten variëren, afhankelijk van het scenario, van ƒ 750
miljoen tot ƒ 1650 miljoen;
- er zijn bij het project veertien overheidsorganisaties betrokken,
waarmee overeenstemming moet worden bereikt.
De uitvoeringsduur van de totale sanering wordt globaal ingeschat op
5 à 15 jaar. De uitvoeringsduur is afhankelijk van het te kiezen scenario
en de beschikbare financiële middelen. Een definitieve keuze voor de
saneringsmaatregelen voor de zeer ernstig verontreinigde voormalige
woonwijk te Gouderak zal binnen het kader van de integrale afweging
van de hoofdscenario's plaatsvinden, zodat uitvoering van de maatregelen voor deze locatie uiteindelijk niet vóór 1995 kan worden verwacht.
Als gevolg van de steeds verdergaande verpaupering van de Dorpsstraat is in 1990 door het gemeentebestuur van Ouderkerk na overleg
met de provincie en de Dienst der Domeinen besloten om over te gaan
tot de sloop van alle in eigendom verworven woningen. De voorbereidingen voor nieuwbouw zijn zover gevorderd, dat in ieder geval voor de
Dorpsstraat vanaf 1991 gesproken kan worden van: 'Een nieuw zicht
op Gouderak'. In hoeverre er zicht bestaat op de volledige sanering van
de Zellingwijk is echter afhankelijk van de haalbaarheid van de integrale
sanering van het Hollandsche IJsselgebied.
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5 Biotechnologische bodemsanering
J.J.M. Staps, Grontmij nv, Nieuwegein

5.1 Inleiding
Voor reiniging van verontreinigde grond zijn, naast thermische en
extractieve technieken, tevens biotechnologische methoden beschikbaar.
Thermische reiniging levert een dood eindprodukt; extractie leidt tot een
veelal uitgeloogde grond, waarbij een slibstroom als reststof ontstaat.
Biotechnologische reiniging biedt in principe de meest milieuvriendelijke
oplossing. Daarnaast kan biotechnologische reiniging in een aantal
gevallen in situ, dat wil zeggen zonder grondverzet, plaatsvinden.
Hierbij omvat de sanering zowel grond als grondwater.
: Een groot aantal organische verontreinigingen kan worden afgebro| ken door micro-organismen. Deze afbreekbare verbindingen kunnen
variëren van gemakkelijk afbreekbaar, zoals monocyclische aromaten
(bijvoorbeeld benzeen), tot minder goed afbreekbare milieuvreemde
.verbindingen als gechloreerde koolwaterstoffen (bijvoorbeeld tri en per).
Momenteel wordt biotechnologische bodemsanering vooral toegepast
voor minerale olie, enkelvoudige aromatische koolwaterstoffen (ben' zeen, tolueen, xylenen en ethylbenzeen) en eenvoudige PAK's.
De mogelijkheden voor biotechnologische afbraak worden vooral
bepaald door de aard van de chemische verbinding en de bodemstructuur. Biotechnologische reiniging is daarom gericht op het optimaliseren
van milieu-omstandigheden om daarmee de biodegradatie te stimuleren.
Het doel van biotechnologische reiniging is de afbraak van verontreinigingen tot eindprodukten, zodanig dat de eindgehalten van de aanwezige verbindingen beneden vastgestelde normen liggen.
Uiteindelijk wordt gestreefd naar volledige mineralisatie van de verontreinigingen tot koolzuur en water. Voor benzeen betekent dit
bijvoorbeeld:
Q H 6 + IVi 0 2 -> 6 C 0 2 + 3 H 2 0 .
' In Nederland worden twee biotechnologische reinigingsmethoden in
de praktijk toegepast, te weten landfarming en in situ biorestauratie.

5.2 Landfarming
Landfarming bestaat uit het behandelen van verontreinigde grond met
methoden zoals deze in de landbouw worden toegepast. Van oorsprong
komt deze technologie uit de Verenigde Staten, waar afval van
raffinaderijen volgens een landfarming-methode werd behandeld. In
Nederland heeft in de afgelopen jaren een vijftal bedrijven landfarminglocaties ingericht waar afgegraven verontreinigde grond wordt behandeld. Hiernaast vindt op een aantal bedrijfsterreinen landfarming plaats
met van hetzelfde bedrijf afkomstige grond. In 1991 werd circa 50.00070

80.000 ton verontreinigde grond door middel van landfarming gereinigd. De verontreinigingen betreffen voornamelijk minerale olie, aromaten en lichtere PAK's.
De landfarming-inrichting bestaat uit een laag goed doorlaatbaar
zand van circa 0,5 meter, waarin een drainagesysteem is aangebracht.
Hieronder bevindt zich een ondoorlaatbaar folie. De zandlaag beschermt de folie en maakt het mogelijk het landfarmbed te hergebruiken. Op de zandlaag wordt de te reinigen grond aangebracht tot een
dikte van circa 0,6 m. Deze grond kan zijn voorbehandeld door de
volgende maatregelen:
- verwijderen van puin;
- homogenisatie;
- toevoegen van nutriënten en/of toeslagstoffen (voor structuurverbetering).
De gemiddelde verblijftijd van de grond in het landfarmbed is twee tot
zes maanden. In deze periode wordt de grond regelmatig omgezet met
behulp van landbouwwerktuigen en worden zonodig nutriënten toegevoegd. Het omzetten vindt plaats om verschillende redenen:
- verbeteren van de structuur en zuurstofvoorziening;
- vergroten en hernieuwen van het contact tussen micro-organismen,
verontreiniging en nutriënten.
Voor microbiologische afbraak is een koolstof/stikstof/fosfaatverhouding van ongeveer 80 :3 : 1 optimaal. Afhankelijk van de hoeveelheid
koolstof (in de vorm van verontreiniging), stikstof en fosfaat, kan het
daarom zinvol zijn om nutriënten toe te voegen. Het uit het landfarmingbed vrijkomende water wordt gerecirculeerd of geloosd.
Enkele bedrijven passen een kasconstructie toe over het landfarmbed
(zie figuur 31). Hierdoor worden de milieu-omstandigheden beter
beheersbaar en vindt de afbraak bij hogere temperatuur en dus met
hogere snelheid plaats.

31 Landfarming met
behulp van kasconstructie
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Een nadeel van landfarming is dat, na afloop van de behandelingsperiode van enkele maanden, slechts bij uitzondering de A-waarde uit de
Leidraad bodembescherming wordt gehaald; de restgehalten voor
bijvoorbeeld minerale olie liggen rond de 250 mg/kg d.s. (de A-waarde
voor een standaardbodem is 50 mg/kg d.s.). Hierdoor kan de
behandelde grond niet als multifunctioneel worden beschouwd en vindt
deze grond afzet in specifieke toepassingen.
Landfarming is een relatief goedkope reinigingsmethode. De basiskosten liggen tussen ƒ 75 en ƒ 11O/ton. Als de landfarming op een
particulier bedrijfsterrein plaatsvindt liggen deze kosten lager, omdat
dan veelal geen kosten voor het gebruik van de locatie in rekening
worden gebracht.

5.3 Insitu biorestauratie
In situ biorestauratie berust op het gebruik van de bodem als een
bioreactor voor de reiniging van grond en grondwater; hierbij wordt de
natuurlijke afbraak van verontreinigingen door micro-organismen gestimuleerd. De biorestauratie in de bodem wordt bovengronds aangevuld
met een waterzuiveringsinstallatie voor het opgepompte grondwater (zie
figuur 32). Een deel van het gezuiverde water wordt weer geïnfiltreerd,
na te zijn voorzien van zuurstof en eventueel nutriënten om de
biodegradatie in de bodem te versnellen. Voorwaarden voor toepassing
zijn een goed doorlaatbare bodem (&>10~5 m/s) en microbiologisch
afbreekbare verontreinigingen.
Het her-infiltreren van het opgepompte grondwater heeft tot doel:
- uitspoeling van verontreinigingen;
- verhoging van de microbiële activiteit door verhoging van het
vochtgehalte in de bodem;
- verhoging van de microbiële activiteit door toediening van zuurstof en
nutriënten aan de bodem.
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Het systeem van oppompen en infiltreren wordt dusdanig ontworpen,
dat de locatie geohydrologisch wordt geïsoleerd. Verontreinigingen
kunnen zich daardoor niet verplaatsen buiten de oorspronkelijke
verontreinigingsvlek. Bij het ontwerp van een hydrologisch systeem
moet rekening gehouden worden met mogelijke vermindering van het
infiltratiedebiet tijdens de sanering. De zuurstoftoevoer kan de'permeabiliteit van de bodem verminderen door vorming van neerslagen door
oxydatie van ijzer of mangaan of door excessieve groei van bacteriën.
In situ biorestauratie wordt met name toegepast voor niet-gehalogeneerde koolwaterstoffen. Hierbij is zuurstof meestal de limiterende factor.
Nadat de verontreinigingen in het bodemmilieu zijn binnengedrongen
verbruiken de van nature voorkomende micro-organismen de aanwezige
zuurstof. De zuurstof kan hierna onvoldoende worden aangevuld,
waardoor het natuurlijke afbraakproces sterk wordt geremd. Toevoeging van zuurstof door beluchting van het te infiltreren water versnelt
het afbraakproces. De maximale concentratie is dan echter slechts circa
10 mg/l. Alternatieve zuurstofbronnen die hogere zuurstofconcentraties
opleveren zijn zuiver zuurstof en waterstofperoxyde. Ook wordt nitraat
als electronenacceptor toegepast. Daarnaast kan in de onverzadigde
zone bodemluchtextractie worden toegepast.
Het veel gebruikte waterstofperoxide heeft verschillende nadelen:
- relatief duur;
- instabiel. Vooral onder invloed van metalen (ijzer en mangaan) en
catalase (een enzym dat door micro-organismen kan worden geproduceerd) heeft H 2 0 2 de neiging tot ontleden. Berekeningen wijzen uit dat
in sommige gevallen slechts 15% van de peroxide effectief door de
bacteriën wordt benut;
- toxiciteit voor micro-organismen bij hoge concentraties. De concentratie moet geleidelijk worden verhoogd om de populatie de gelegenheid
te geven voor adaptatie. Een gangbare eindconcentratie is 200-500
ppm H 2 0 2 .
De keuze van een zuurstofbron is afhankelijk van locatie-specifieke
karakteristieken. Zo zal de samenstelling van de bodem invloed hebben
op het percentage van de ingebrachte zuurstof dat daadwerkelijk wordt
gebruikt voor afbraak van verontreinigingen. Bij een hoog organisch
stofgehalte komt een relatief klein deel van de zuurstof beschikbaar voor
de afbraak, waardoor een relatief goedkope zuurstofbron eerder de
voorkeur kan verdienen.
Evenals bij landfarming wordt de noodzaak van nutriëntentoevoeging
aanvankelijk bepaald door de oorspronkelijke bodemsituatie. In sommige gevallen is aanvankelijk geen extra toevoeging nodig, maar worden
nutriënten in de loop van het afbraakproces batch- of continugewijs
toegevoegd.
Voor een goed systeem-ontwerp voor in situ biorestauratie is voor
elke locatie vooronderzoek in de vorm van laboratorium- en/of
veldonderzoek noodzakelijk. De locatiespecifieke omstandigheden bepalen of, en zo ja, hoe in situ biorestauratie kan worden toegepast.
Voordat de biorestauratie wordt gestart wordt eerst een eventueel
aanwezige drijflaag verwijderd. Ter ondersteuning van de biodegradatie
73

33 Bovengrondse installatie voor in situ biorestauratie met oliewaterafscheider, striptoren en peroxidetank.

in de bodem wordt bovengronds een installatie toegepast voor zuivering
van het opgepompte grondwater en conditionering van het te reinfiltreren water (zie figuur 33). Het ontwerp van de zuiveringsinstallatie
wordt vooral gebaseerd op de te verwachten vracht, de concentratie van
verontreinigingen in het opgepompte grondwater en de eisen die worden
gesteld aan het te lozen grondwater.
Kenmerkend is de combinatie van een aantal zuiveringsstappen in de
installatie. Doorgaans is deze als volgt:
- zandfilter voor verwijdering van zanddeeltjes;
- olie/water-scheider voor afscheiding van onopgeloste koolwaterstoffen;
- luchtstripper voor verwijdering van vluchtige componenten. De lucht
kan worden nabehandeld in een compostfilter of door middel van
catalytische oxidatie;
- bioreactor voor verwijdering van opgeloste verontreinigingen (eventueel worden actief-koolfilters gebruikt).
Afhankelijk van concentratie en vracht aan verontreinigingen kunnen
onderdelen in de loop van de sanering komen te vervallen.
Globaal gezien kan in situ biorestauratie worden gezien als een
additionele maatregel bij een grondwateronttrekkings- en infiltratiesysteem. Bij afweging van toepassing van biorestauratie dienen de extra
kosten voor biorestauratie te worden afgezet tegen de kosten die hierbij
worden bespaard door de verkorte tijdsduur in vergelijking met het
conventionele systeem. Als globale vuistregel kan hierbij worden
gehanteerd, dat de tijdsduur van in situ biorestauratie ongeveer een
derde tot de helft zal zijn van die van het infiltratie- en onttrekkingssysteem.
Bij in situ biorestauratie worden extra kosten gemaakt voor:
- vooronderzoek, teneinde inzicht te verkrijgen in de toepassingsmogelijkheden van in situ biorestauratie onder de locatiespecifieke omstandigheden;
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- installatie en onderhoud van een conditioneringssysteem met betrekking tot toediening van zuurstof en nutriënten aan het infiltrerende
water;
- toediening van zuurstof en nutriënten;
- intensievere monitoring;
- intensievere saneringsbegeleiding.
Daarentegen worden kosten bespaard op:
- instandhouden onttrekkings- en infiltratiesysteem;
- debiet en vracht aan te reinigen grondwaterstroom;
- duur monitoring;
- duur saneringsbegeleiding.
De benodigde reinigingsduur kan variëren van enkele maanden tot
meerdere jaren. De reinigingsduur wordt bepaald door een groot aantal
parameters dat het verloop van het biodegradatieproces beïnvloedt.
Hieronder vallen:
- bodemstructuur;
- aard en concentratie van de verontreiniging;
- verspreiding van de verontreiniging in de bodem;
- totale oppervlakte en omvang van het verontreinigde gebied;
- grondwaterniveau;
- systeemkeuze (bijvoorbeeld mate van recirculatie, zuurstofbron, combinatie van eenheden voor grondwaterzuivering).
In situ biorestauratie is een relatief nieuwe technologie die in
Nederland nog slechts op beperkte schaal wordt toegepast. Meer
ervaring is opgedaan in de Verenigde Staten en Duitsland. Hierbij zijn in
een aantal gevallen eindconcentraties behaald op A-waarde niveau
(Leidraad bodembescherming). In situ biorestauratie is met name
geschikt voor toepassing op bedrijfsterreinen. Vooral op deze locaties
zal de vrij langdurige maar relatief goedkope reiniging vaak over een
langere periode kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast wordt er tijdens
de uitvoering geen grond afgegraven, zodat weinig hinder voor
bedrijfsactiviteiten optreedt.

5.4 Toekomstige ontwikkelingen
Gezien onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van microbiologische afbraak van (bodem-)verontreinigingen, wordt verwacht dat in de
toekomst het aantal microbiologisch afbreekbare verbindingen en
daarmee de toepassing van biodegradatie, zal toenemen. In Nederland
zal het belangrijkste aandachtspunt hierbij zijn het behalen van
voldoende lage restgehalten van verontreinigingen.
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6 Sanering van met HCH verontreinigde
percelen in Twente in het kader van het
'project Heideweg'
J.M.M. Straathof enJ.M.H. Vijgen- TAUW Infra Consult B.V., Deventer
A.W. Grinwis - Provincie Overijssel,Zwolle

6.1 Inleiding
Ontstaan verontreinigingssituatie
In de jaren 1948 tot 1952 werd door C.T. Stork en Co., Chemische
Industrie N.V., gevestigd te Hengelo, het insekticide hexachloorcyclohexaan (HCH) geproduceerd. HCH werd vervaardigd door benzeen te
chloreren en na menging met 'mergel' te malen. In theorie bestaan er
acht verschillende stereo-isomeren van HCH, maar bij deze produktiemethode ontstaan er vijf, namelijk a-, ß-,y-, ó- en e-HCH. Het mengsel
van deze vijf stereo-isomeren wordt technisch HCH genoemd. De
isomeren verschillen van elkaar door de ruimtelijke plaats die de chlooren waterstofatomen innemen ten opzichte van de ringstructuur (zie
figuur 34).
De mergel, een mengsel van diverse calciumzouten, diende om het
insekticide in poedervorm te brengen. Zonder deze toevoeging bleef de
HCH pasteus.
In eerste instantie werd het technisch HCH als insekticide op de

o-HCH

[3-HCH

H

34 Stereo-isomerievan a-, ß-, y- enô-HCH
77

Europese markt gebracht waar het vooral werd gebruikt in de
aardappelteelt voor de bestrijding van de Colorado-kever. De behandelde aardappelen kregen soms een opvallende, muffe geur. Het gammaisomeer bleek verantwoordelijk voor de insekticidewerking. Deze
gamma-isomeer wordt lindaan genoemd, naar de Nederlander Van der
Linden die voor het eerst de structuur van het molecuul beschreef. Door
de overige isomeren te scheiden van lindaan en dit toe te passen, kon het
nadeel van de muffe geur ondervangen worden.
Omstreeks 1950 ging C.T. Stork en Co., Chemische Industrie N.V., er
toe over het technisch HCH via selectieve kristallisatie te scheiden. Het
gamma-isomeer, circa 15% van het totale mengsel, werd verkocht, de
overige isomeren, circa 85% van het mengsel, werden als afvalprodukt
op het eigen terrein opgeslagen. In 1975 werd de circa 4000 ton op het
terrein opgeslagen afval-HCH, naar Duitsland afgevoerd.
De eerste bodemverontreiniging met HCH buiten het fabrieksterrein
werd in 1977 aangetoond. In de navolgende jaren werden op diverse
plaatsen in Twente locaties met HCH-verontreiniging aangetroffen,
waarvan het merendeel in de omgeving van de voormalige HCH-fabriek
bleek te liggen. De omvang van de HCH-verontreiniging in Twente
werd pas in de loop van de jaren tachtig duidelijk tijdens de
inventarisatiewerkzaamheden in het kader van de Ibs.
Via verschillende wegen is HCH verspreid in de omgeving:
- een belangrijk deel van het op het bedrijfsterrein van de Exploitatiemaatschappij Stork-Chemie N.V. aanwezige afval van de HCHproduktie is, in de periode 1954-1975 al dan niet vermengd met van
hetzelfde terrein afkomstige grond en sloopafval, op verschillende
plaatsen in de provincie Overijssel gestort. (De bovengenoemde
exploitatiemaatschappij is een rechtsvoorganger van AKZO Salt and
basic chemicals, die het bedrijfsterrein van C.T. Stork en Co.,
Chemische industrie N.V. in 1954 heeft overgenomen);
- tijdens het produktieproces werd HCH via de schoorsteen naar de
omgeving geëmitteerd;
- verstuiving van de HCH-berg.
In het zuidelijk deel van de gemeente Hengelo en in het noordwestelijk
deel van de gemeente Enschede bevindt zich het merendeel van de met
HCH verontreinigde locaties. Maar ook in de gemeente Oldenzaal en
Borne zijn HCH-verontreinigingen aangetroffen.
Behalve de HCH-verontreiniging wordt op een aantal percelen in de
gemeente Hengelo en Enschede ook een aanzienlijke kwikverontreiniging aangetroffen. Deze verontreiniging is ontstaan door het chlooralkali-produktieproces van AKZO Salt and basic chemicals. Vanaf 1936
tot op heden wordt uit keukenzout (natriumchloride) chloor en
natronloog bereid. In de Hengelose vestiging wordt dit geproduceerd
door elektrolyse met metallisch kwik als cathodemateriaal. In het
verleden is dit kwik door lekken, morsen en storten op diverse plaatsen
in de bodem van het bedrijfsterrein terecht gekomen en hierbij
waarschijnlijk ook vermengd geraakt met de HCH-verontreiniging.
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Aanpak verontreiniging
Het probleem, veroorzaakt door deze verontreiniging, is efficiënt en
systematisch aangepakt door de locaties waar HCH is aangetroffen
samen te voegen tot één project, het project Heideweg. Voor deze
aanpak werd gekozen om reeds in een vroeg stadium van het project een
overzicht te krijgen van de omvang van de problematiek en mogelijke
oplossingen daarop af te stemmen.
Onderzoek leidde tot de ontdekking van een groot aantal verontreinigde percelen in met name de gemeenten Hengelo en Enschede. De
projectnaam Heideweg is ontleend aan één van de eerste locaties waar
een HCH-verontreiniging werd vermoed, namelijk de Heideweg in
Hengelo. Kenmerkend voor het project Heideweg zijn het regionale
karakter en het grote aantal locaties, waarvan een aantal zeer
omvangrijk zijn.
Voor de uitvoering van het project is een projectgroep opgericht,
waarin zitting hebben:
- provincie Overijssel, hoofdgroep Milieu en Waterstaat;
- Regionale inspectie Milieuhygiëne Overijssel;
- gemeente Hengelo;
- gemeente Enschede;
- gemeente Oldenzaal;
- vertegenwoordigers gebruikers van verontreinigde locaties;
- TAUW Infra Consult B.V.
Gestart is met het verrichten van een inventarisatie op basis waarvan een
aantal locaties zijn geselecteerd voor bodemonderzoek en sanering. Op
het moment dat er tot sanering overgegaan moest worden was er nog
geen geschikte grondreinigingstechniek beschikbaar. Om geen verdere
vertraging op te lopen is een projectgebonden tijdelijke opslagplaats
ingericht, zodat met ontgraving van de verontreinigde percelen gestart
kon worden.
De totale uitvoeringskosten voor de sanering van de Heideweg
locaties overschrijden de ƒ 10 miljoen. Het project wordt daarom direct
gefinancierd door het Ministerie van VROM.
Door de landsadvocaat vindt een verhaalsactie tegen de veroorzaker
plaats.

6.2 Uitgangspunten voor de sanering
Inleiding
HCH wordt in de toetsingstabel van de Leidraad Bodembescherming
(VROM, 1988) getoetst aan de waarden geformuleerd voor organochloorbestrijdingsmiddel. Deze toetsingswaarden zijn zeer algemeen en
gelden voor een grote groep bestrijdingsmiddelen. In 1985 is om deze
reden binnen de projectgroep Heideweg de discussie gevoerd welke
terugsaneerwaarden er bij de sanering van de Heideweg-locaties
gehanteerd dienen te worden. Op basis van de risico-inschatting voor de
locatie Berflo Es zijn in 1985 voor HCH specifieke terugsaneerwaarden
geformuleerd. Deze waarden kwamen overeen met het toenmalige beleid
van de provincie om tot de B-waarde te saneren.
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In 1990 is door VROM de uitspraak gedaan dat de gehanteerde
normen voldoen indien er geen voedselproduktie plaatsvindt. Maatregelen die getroffen moeten worden indien er wel voedselproduktie
plaatsvindt vallen niet binnen het kader van de Wbb.
Contactmogelijkheden
De HCH-verontreinigingen komen in het project Heideweg hoofdzakelijk in de bovenste twee meter van de bodem voor. De belangrijkste
blootstellingsroutes zijn (Dijk-Geurtsen, 1988):
- indirecte blootstelling via het nuttigen van voedingsmiddelen, zoals
voedingsgewassen geteeld op verontreinigde grond of zuivel- en
vleesprodukten afkomstig van dieren die weiden op de verontreinigde
grond. Bij vrij lage gehalten ß-HCH in de grond is het residu in
bepaalde voedingsgewassen zoals prei, wortelen en ook aardappelen
door accumulatie van het ß-HCH al snel (te) hoog. Maïs en gras,
geteeld op met ß-HCH verontreinigde grond kunnen aanzienlijke
hoeveelheden ß-HCH bevatten;
- de directe blootstelling via ingestie van bodemdeeltjes, met name het
hand-mond gedrag dat voorkomt bij kleine kinderen, of via inhalatie
van stofdeeltjes die bij verstuiving vrijkomen.
Belangrijke risicogroepen zijn de volkstuinhouders en agrariërs die voor
het grootste gedeelte in de eigen voedselvoorziening voorzien.
Normen en toetsingswaarden met betrekking tot ß-HCH
Omdat ß-HCH in de bodem persistenter is dan a- of y-HCH en bij alle
organismen (inclusief de mens) ß-HCH ook sterker accumuleert in vet is
de normstelling vooral toegesneden op ß-HCH.
In het basisdocument hexachloorcyclohexanen (Matthijssen Sc Slooff,
1987) wordt uitvoerig ingegaan op gegevens over HCH's inzake de
bronnen en het verspreidingspatroon, de risico's op basis van afweging
van blootstellingsconcentraties en schadelijke concentraties.
Bij de vaststelling van voor het project Heideweg gehanteerde
terugsaneerwaarden is van de hieronder weergegeven normeringen
uitgegaan:
- Toetsingswaarden uit de Leidraad bodembescherming 1990. De
B-waarde, een toetsingswaarde voor (nader) onderzoek, is voor HCH in
grond 0,5 mg/kg d.s. De C-waarde, de toetsingswaarde voor sanering, is
5 mg/kg d.s. De A- of referentiewaarde was in 1985, toen de discussie
gevoerd werd over terugsaneerwaarden in het project Heideweg, 0,1 mg/
kg d.s. Sinds 1988 is de referentiewaarde 0,0002 mg/kg d.s. voor grond
met een humusgehalte (H) < 2 % en 0,0001 x H voor een humusgehalte
tussen 2 en 30%.
- Grenswaarden voor landbouwpercelen (RIKILT). Het Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (RIKILT) staat op het
standpunt dat bij 0,05 mg/kg ß-HCH al voorzichtigheid geboden is met
beweiding. De grens waarbij het nog verantwoord is planten te telen
waarvan vegetatieve delen (stengel, blad, wortel) door de mens worden
geconsumeerd is 0,5 mg ß-HCH per kg droge stof voor zandgrond.
- Aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) van ß-HCH (RIVM). Het
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RIVM is tot de conclusie gekomen dat, gezien het persistente karakter
en het ontbreken van een zinvolle toepassing van ß-HCH, de aanwezigheid van ß-HCH in voedsel ongewenst is en daarom geen ADI kan
worden vastgesteld. Op verzoek van de Regionale Inspectie van
Volksgezondheid in Overijssel werd door het RIVM voor deze specifieke
situatie toch een uitspraak gedaan over een dosis waaronder geen
effecten op de gezondheid te verwachten zouden zijn. Deze bedraagt 12
Hgß-HCH per dag voor een persoon van 60 kg.
Gehanteerde normen bij de diffuse bodemverontreiniging in de woonwijk Berflo-Es (1985)
De eerste locatie die is gesaneerd in het kader van het project Heideweg
is de Hengelose woonwijk Berflo-Es. Deze wijk was diffuus verontreinigd door de uitworp van HCH via de schoorsteen en verstuiving van de
afvalberg. In verband met de woonbebouwing heeft de sanering van
deze wijk voorrang gekregen.
Op het moment dat er voldoende onderzoeksgegevens bekend waren
over de omvang van de verontreiniging en tot sanering overgegaan kon
worden waren er nog geen terugsaneerwaarden vastgesteld. Met behulp
van gegevens over voedingsgewoonten en gegevens over de overdracht
van ß-HCH vanuit de grond naar een gewas is berekend bij welke
gehalten in de grond de gemiddelde dagelijkse opname beneden de door
het RIVM bepaalde waarde van 12 (ig ß-HCH per dag per persoon van
60 kg blijft. Bij een gehalte beneden de 0,5 mg/kg d.s. aan ß-HCH in de
grond blijft de opname beneden deze waarde (Projectgroep Heideweg,
1985). Deze waarde komt overeen met hetgeen door het RIKILT is
gesteld.
Saneringsgrenzen voor het project Heideweg
De uitgangspunten voor de sanering van locaties binnen het project
Heideweg zijn bepaald op basis van het saneringsrapport 'Bodemverontreiniging met HCH's' (Projektgroep Heideweg, 1985).
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
- alles boven de C-waarde wordt gesaneerd, ongeacht het gebruik;
- na sanering dient het gehalte aan ß-HCH voor gronden die dienen
voor voedselproduktie lager te zijn dan 0,5 mg/kg d.s. en in de
wortelzone (= 1 m) mag de gemiddelde concentratie berekend over
het oppervlak van het gehele perceel niet meer dan 0,05 mg ß-HCH/kg
d.s. bedragen. HCH-totaal dient kleiner te zijn dan 1 mg/kg d.s. Voor
gebieden met woningbouw geldt hetzelfde in verband met mogelijke
groenteteelt en het houden van huisdieren;
- bij gronden die niet bestemd zijn voor voedselproduktie geldt hetzelfde
voor de terugsaneerwaarden met uitzondering van de strengere eis
voor de wortelzone;
- het gehalte aan kwik moet na sanering kleiner of gelijk zijn aan de
B-waarde (2 mg/kg d.s) uit de Leidraad bodembescherming.
Als terugsaneerwaarde voor het grondwater wordt de B-waarde
gehanteerd.
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6.3 Onderzoeksstrategie
Inventarisatie van mogelijk met HCH-verontreinigde percelen
Naar aanleiding van de Ginjaar-inventarisatie (1981) in het kader van
de Ibs heeft de provincie Overijssel, in samenwerking met de gemeenten
Hengelo en Enschede en de Keuringsdienst van Waren, een onderzoek
ingesteld naar mogelijk met HCH-verontreinigde percelen in Twente.
Hierbij heeft men via de volgende wegen informatie verzameld:
- oproep in de plaatselijke pers;
- archiefonderzoek van de voormalige producent;
- interviews met vrachtwagenchauffeurs;
- onderzoek naar mogelijk opgevulde ontgrondingen en zandafgravingen;
- vergelijking van oude stafkaarten.
Bovenstaand onderzoek leverde 57 verdachte percelen op. Om 'verdachte' stortlocaties op te sporen is gebruik gemaakt van luchtfotointerpretatie voor het gehele onderzoeksgebied (zie figuur 35).
Historische zwart-wit luchtfoto's uit opeenvolgende vluchten werden
vergeleken, waarbij vooral werd gekeken naar opvulling van grote
kuilen, putten, nivellering van terreinen, slootdempingen en terreinophogingen. Deze onderzoeken hebben voor het gebied ten zuiden van
Hengelo in totaal 132 'verdachte' percelen opgeleverd. Deels betrof het
hier ook de bovengenoemde 57 percelen.
De gegevens uit de inventarisaties zijn opgenomen in een databestand.
Aan de hand van de gegevens uit de inventarisatie zijn de verdachte
percelen geselecteerd voor bodemonderzoek. Uit de bodemonderzoeken
is vervolgens naar voren gekomen, welke percelen gesaneerd moesten
worden en de volgorde waarin gesaneerd moest worden. Deze prioriteitsstelling heeft plaatsgevonden op basis van het gebruik en de
bestemming van de locatie. Vijftien locaties zijn op dit moment
gesaneerd. In 1991 dienden er nog circa 25 onderzocht te worden.
Bemonsteringsstrategie
Bij de uitvoering van de eerste bodemonderzoeken was het onbekend op
welke wijze de HCH-verontreiniging voorkwam. De onderzoeken zijn
vervolgens systematisch uitgevoerd door in vakken te bemonsteren.
Uit de bodemonderzoeken en de daaropvolgende saneringen bleek dat
HCH alleen werd aangetroffen in gestort materiaal, waarbinnen het zeer
heterogeen voorkomt. Gestort materiaal is waar te nemen als een
verstoord bodemprofiel. De overgang tussen het gestoorde en ongestoorde profiel, de stortgrens, bleek met name tijdens ontgravingen, goed
waarneembaar. Buiten de stortgrens werd geen verontreiniging meer
aangetroffen zodat deze een begrenzing vormt van de verontreiniging.
Voor de nog te onderzoeken Heidewegpercelen is de volgende
onderzoeksstrategie opgesteld:
- aan de hand van luchtfoto-interpretaties en historisch onderzoek
(archieven) worden de contouren van de voormalige stortgaten en
opvullingen in kaart gebracht;
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36 Diepten van het verstoorde profiel in m -mv.

- voor het bepalen van de horizontale en verticale grenzen van de stort
wordt om de 30 m vastgesteld of het profiel is verstoord en wordt de
ondergrens van het verstoorde profiel vastgesteld;
- aan de hand van dit resultaat wordt een analyseplan opgesteld waarbij
het terrein in vakken wordt verdeeld. In het midden van de stort
bedraagt de vakgrootte circa 500 m2 en aan de randen circa 250 m2;
- per vak wordt een mengmonster bestaande uit 10 submonsters
genomen. Binnen de stort wordt het gestoorde profiel en het
onderliggende materiaal afzonderlijk bemonsterd; buiten de stort
wordt de teelaardelaag van 0-40 cm -mv bemonsterd om na te gaan in
hoeverre de kwaliteit van die laag door landbouwkundige bewerking
is beïnvloed.
De hiervoor omschreven bemonsteringsstrategie is op een aantal locaties
al met succes toegepast. Als voorbeeld zijn in figuur 36 de resultaten van
een bodemonderzoek, waarin de diepten tot waar het gestoorde profiel
is aangetroffen zijn vastgesteld, weergegeven. Op locaties waar veel puin
voorkomt kan de hierboven geschetste bemonsteringsdichtheid niet
gehaald worden.
Het verontreinigde materiaal is op verschillende wijze gestort. Op een
groot aantal locaties komt het stortmateriaal tot ongeveer grondwaterniveau (circa 2 m -mv) voor. Op een aantal locaties is sprake van een
stortgat tot circa 10 à 15 m -mv. Voor deze locaties wordt de hierboven
genoemde bemonsteringsstrategie niet gevolgd. Gezien de omvang is
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ontgraving van deze gaten niet altijd de meest geschikte oplossing. In
eerste instantie wordt bij stortgaten vooral aandacht besteed aan de
verspreiding van de verontreiniging naar de omgeving.

6.4 Inrichting tijdelijk opslagdepot
Locatiekeuze
Rond 1986 was voor een aantal locaties de verontreinigingssituatie
vastgesteld, maar was het uitvoeren van de sanering door ontgraving
niet mogelijk omdat er nog geen reinigingsmethode voor met HCHverontreinigde grond beschikbaar was. De verwachting was dat binnen
een afzienbare periode, vijf tot tien jaar, een reinigingstechniek
beschikbaar zou zijn. Dit betekende dat er gezocht moest worden naar
een oplossing in de vorm van een tijdelijke opslag binnen de provincie
Overijssel. Op deze projectgebonden tijdelijke opslagplaats moest
minimaal 125.000 m3 verontreinigde grond opgeslagen kunnen worden.
Bij het zoeken naar een mogelijke opslaglocatie is gekozen voor
opslag op een reeds met HCH-verontreinigde locatie. Door isolatie van
een verontreinigd perceel werd verspreiding van de verontreiniging
vanaf deze locatie voorkomen en werd tegelijkertijd een onderafdichting
voor de tijdelijke opslag gecreëerd.
Verontreinigde percelen van voldoende omvang, minimaal 3 hectare,
waren voornamelijk in het gebied rondom Hengelo aanwezig. Dit gebied
wordt gekenmerkt door een bekkenstructuur, die tijdens de ijstijden
door het landijs in de tertiaire ondergrond is uitgeschuurd (zie figuur
37). Dit bekken strekt zich over Hengelo van noord naar zuid uit, is
circa 4 km breed, in de as circa 30 m diep, onder opgevuld met een
grofzandig pakket (Formatie van Drenthe) en bedekt met een fijnzandig
pakket uit de laatste ijstijd (Formatie van Twente).
Als meest geschikte locatie is een oude stortplaats gekozen, gelegen
aan de rand van het bekken, waar de tertiaire kleilaag op de geringste
diepte voorkomt. De tertiaire kleilaag is hier op een diepte variërend van
7-12 m -mv aanwezig. Dit in tegenstelling tot de andere locaties waar
deze laag pas 30 m -mv wordt aangetroffen. Wanneer de kleilaag op
grotere diepte voorkomt zouden de kosten voor de onderafdichting sterk
toenemen. Daarnaast zijn voor deze locatie in een eerder onderzoek
(Tauw Infra Consult B.V., saneringsonderzoek 3 locaties, maart 1988)
drie varianten, respectievelijk ontgraven, civieltechnische en geohydrologische isolatie, vergeleken. Voor deze locatie was een civieltechnische
isolatie door middel van verticale wanden de meest geschikte variant.
Isolatiemethode
Bij de vergelijking van verschillende isolatiemethoden kwam toepassing
van een bentoniet-cementfolie scherm als meest geschikte naar voren. In
dit systeem wordt een HDPE-folie ingebracht in een bentonietcementlaag (informatie over deze materialen zie hoofdstuk 8, paragraaf
8.5). Vooral de dubbele zekerheid gaf de doorslag voor de keuze van dit
systeem (Breek & Vijgen, 1988).
Bentoniet-cementwanden werden reeds vele jaren gebruikt om de
85

HENGELO

NW
locatie tijdelijke
opslagplaats

zo

O.H.D.

S2AB

!

!

l

fijnzandig pakket
grofzandig pakket
slechtdoorlatend, hydrologische basis

37 Geologisch dwarsprofiel van het gebied rondom Hengelo

invloed van een grondwaterstandsverlaging op de omgeving te beperken
of anderzijds om een diepe bouwput droog te houden. Bij dit type
dunwandige (wanddikte 80 mm) verticale schermen werd een è-waarde
(doorlatendheidsfactor) van 10 8 m/sec. gerealiseerd. Voor de civieltechnische toepassing met een tijdelijk karakter een uitstekend resultaat.
Voor het permanent isoleren van verontreinigde grond werd een kleinere
doorlatendheid gewenst. Verlaging van de 6-waarde kon onder andere
bereikt worden door de samenstelling van het bentonietmengsel aan te
passen, of door een dikkere wand aan te leggen. Deze aanpassingen zijn
nogal productievertragend en kostenverhogend. Een relatief eenvoudige,
snelle en effectieve oplossing bleek het dunne bentoniet-cement scherm
in combinatie met een HDPE-folie te zijn.
Uitvoering van de isolatiewerkzaamheden
Het scherm werd in de periode van januari tot en met juli 1988
geplaatst. Voor het begin van de werkzaamheden werden, om de diepte
van de tertiaire kleilaag nauwkeuriger vast te stellen om de 20 m
sonderingen geplaatst. Op deze wijze kon de lengte van de in te brengen
folie vooraf bepaald worden, zodat deze in de fabriek gelast en op maat
gesneden kon worden.
Methodiek
Met behulp van twee kranen met vaste makelaars werd de wand
geconstrueerd. De eerste kraan formeerde de bentoniet-cementsleuf (zie
figuur 38). Een sleuf van circa 120 mm breedte werd met behulp van
een speciaal H-vormig trilbint geconstrueerd. De wand werd met een
kleine overlap ingetrild. Het H-profiel van het trilbint werd zo gekozen
dat de constructie bestand was tegen de zeer wisselende belastingen
tijdens het intrillen. Door de aanwezigheid van een slecht doordringbare
leemlaag was het op een aantal plaatsen noodzakelijk om vooraf te
boren.
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Een groot voordeel van het vooraf maken van de sleuf was dat
eventuele obstakels in de grond vroegtijdig gesignaleerd konden worden,
zodat de folie niet beschadigd werd. De tweede kraan volgde de eerste
en bracht het HDPE-folie in de bestaande sleuf. Hierbij werden de
folieplaten als het ware trekkend ingebracht. Onder aan de folieplaat
was een haak geconstrueerd. Deze haak was bevestigd onderaan de
indrukplaat waardoor de folie in de gleuf werd getrokken. Op het
moment dat de folie op de juiste diepte gebracht was en de staalplaat
weer omhoog werd getrokken verhinderde de haak aan de onderkant
van de folieplaten dat de folie mee omhoog getrokken werd (figuur 39).
De folies werden door middel van zogenaamde man-vrouw-aansluitingen met elkaar verbonden. Deze aansluitingen waren reeds in de fabriek
aan elke voor- en achterkant van de folie gelast (figuur 40). Op het werk
werden dagprodukties van maximaal 30 strekkende meter gerealiseerd.
Controleprogramma
Elk ingebracht folie werd voor het inbrengen geïnspecteerd en tijdens
het inbrengen gecontroleerd. Daar waar bij de slotverbindingen afwijkingen geconstateerd werden, zoals verbindingen die uit het slot liepen
en/of folies de juiste diepte niet bereikten, werd een apart nainjectieprogramma uitgevoerd, waarbij langs de slotverbindingen een
speciaal bentonietmengsel werd ingebracht (zie figuur 41).
Ter controle van de waterdichtheid van het geïsoleerde gebied
werden, na afronding van de aanleg, buiten de damwandkuip peilbuizen
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(59 stuks) geplaatst. Zeven peilbuizen werden op een afstand van 50 m
van de wand geplaatst en dienden als referentiepunten. De resterende 52
stuks werden vlakbij de wand geplaatst. De waterdichtheid werd tijdens
een tien dagen durende bemalingsproef getest, door op vaste tijdstippen
de waterstanden in de peilbuizen te meten. Als eis was gesteld dat de
verlaging van het peil in de peilbuizen maximaal 20 mm mocht
bedragen ten opzichte van de referentiepunten bij een gemeten grondwaterstandsverschil van 1 m binnen en buiten de wand. Het verschil
bedroeg minder dan 20 mm en de hoeveelheid op te pompen water nam
met de dag af, zodat geconcludeerd werd dat de damwand geen lekkage
vertoonde.
Door het grondwaterpeil binnen het scherm door continue bemaling
lager te houden dan buiten het scherm kan wel grondwater toetreden,
maar verontreinigd grondwater niet uittreden. Wanneer er onverhoopt
een lek in het scherm zou ontstaan zal er door de peilverlaging geen
verontreinigd grondwater uittreden. De grondwaterstandsverlaging
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wordt bereikt door gebruik van een deepwell. Het opgepompte water
wordt verzameld in een bufferbassin. Vervolgens wordt het water op de
riolering geloosd. Dit water wordt periodiek bemonsterd, zodat gecontroleerd kan worden of voldaan wordt aan de lozingseis.
Jaarlijks wordt een monitoringsprogramma uitgevoerd om na te gaan
of er geen verspreiding van verontreinigingen vanaf het depot naar de
omgeving plaats vindt. Hiervoor worden de bovengrond en het
grondwater van de omliggende percelen bemonsterd en geanalyseerd.
Inrichting als projectgebonden tijdelijke opslagplaats
Categorie-indeling
Binnen het geïsoleerde gebied wordt verontreinigde grond uit de
verschillende gesaneerde gebieden op drie deelsegmenten opgeslagen.
Met het oog op de toekomstige reiniging is de volgende onderverdeling
aangebracht:
Depot A: grond verontreinigd met HCH boven de saneringsgrens en Hg
kleiner dan 2 mg/kg d.s.;
Depot B: grond verontreinigd met HCH boven de saneringsgrens en Hg
boven de 2 mg/kg d.s.;
Depot C: grond verontreinigd met Hg boven de 2 mg/kg d.s. en HCH
beneden de saneringsgrens.
Geschat wordt dat circa 125.000 m3 grond in een periode van vijf jaar
tijdelijk wordt opgeslagen (zie figuur 42). Voor deze tijdelijke opslag is
in het kader van de afvalstoffenwet een vergunning verleend tot juli
1993.
B ovenafdekking
Het talud van de depots is zo steil mogelijk gekozen om het oppervlak
van het depot zo goed mogelijk te benutten. De depots zijn 7 meter hoog
met een talud van 2 : 3 . Op 4 meter hoogte is een tussenberm van
2 meter breedte aangebracht, waardoor er geen extra maatregelen nodig
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zijn om het depot af te werken (zie figuur 43).
De verontreinigde grond wordt na aanvoer tijdelijk afgedekt met
dekkleden. Wanneer het gewenste eindprofiel is bereikt, wordt de folie
aangebracht. Om het depot een groen aanzien te geven en de folie te
beschermen wordt op de folie circa 40 cm teelaarde aangebracht. Op de
taluds worden graszoden aangebracht, de tussenberm en het bovenvlak
worden ingezaaid. Om het regenwater af te voeren is op het bovenvlak,
de tussenberm en in de teen van het talud een drainage aangelegd. Het
water wordt verzameld en afgevoerd naar de omliggende sloten.
Folie
In totaal dient circa 35.000 m2 folie aangelegd te worden. De te
gebruiken folie moest chemisch resistent, ondoorlaatbaar en goed
verwerkbaar zijn. HDPE-folie, 1 mm dik, voldeed aan deze eisen.
Verschillende HDPE-folies kwamen in aanmerking, respectievelijk gladde folie, eenzijdig of tweezijdig geprofileerde folie. Uit de proefnemingen
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bleek dat alleen tweezijdig geprofileerde folie de afdekgrond vasthoudt
en dat deze folie op het talud blijft liggen (zie figuur 44).
Aanvullende voorzieningen
Het depot is uitgerust met alle noodzakelijke voorzieningen, zoals
ruimten voor administratie en bewaking, een decontaminatie-unit en een
wasplaats voor vrachtwagens. De vrachtwagens verlaten via een
wasplaats het depot, waar ze worden ontdaan van verontreinigde grond.
Voor het afspuiten van de vrachtwagens wordt water uit het bufferbassin gebruikt, wat vervolgens weer naar het bufferbassin wordt afgevoerd.

6.5 Sanering van percelen
Wijze van aanpak
Na de inrichting van de tijdelijke opslagplaats voor grond afkomstig van
Heideweg-locaties kon in 1988 gestart worden met de sanering van
verontreinigde percelen. De camping de Waarbeek en de woonwijk
Berflo-Es waren in een eerder stadium al gesaneerd omdat hier een
direct gevaar voor de volksgezondheid aanwezig was. De grond
afkomstig van deze locaties werd tijdelijk opgeslagen op een andere
verontreinigde Heideweg locatie. In de loop van 1990 werden deze
opslagen opgeheven in de grond en naar de centrale opslagplaats
vervoerd.
Saneringsplan
De locaties met de verontreiniging aan de oppervlakte worden door
middel van ontgraving gesaneerd. De verontreinigingssituatie is voor de
verschillende locaties vergelijkbaar. Per locatie zijn er specifieke verschillen. Daarom wordt er voor iedere locatie een afzonderlijk saneringsplan
opgesteld. Hierin worden de te treffen saneringsmaatregelen gedetail91

leerd uitgewerkt. Aan de hand van het saneringsplan wordt een bestek
opgesteld op basis waarvan na aanbesteding de uitvoering van sanering
plaatsvindt.
De volgende onderdelen komen in het saneringsplan aan de orde.
Ontgravingsplan
Op basis van de onderzoeksresultaten en de vastgestelde uitgangspunten
wordt een ontgravingsplan opgesteld. In dit plan wordt aangegeven tot
welke diepte ontgraven zal moeten worden. De in het onderzoek
gehanteerde vakken worden hierbij aangehouden. Aan de hand van het
ontgravingsplan wordt een inschatting van de hoeveelheid te ontgraven
grond gemaakt.
Bemaling
Op een aantal plaatsen moet tot circa 1 tot 1,5 meter beneden het
grondwaterniveau ontgraven worden. Om overzichtelijk te kunnen
werken wordt een bemaling geïnstalleerd en wordt de grondwaterstand
tot circa 0,5 m beneden de geplande ontgravingsdiepte verlaagd.
Afhankelijk van de omstandigheden op de locatie wordt gebruik
gemaakt van drainage of van vacuümstrengenbemaling.
Arbeidshygiënische maatregelen
Op basis van de maximaal aangetroffen concentraties in de grond en
grondwater kan een inschatting gemaakt worden van de risico's op de
werkplek. Omdat het echter onmogelijk is de grootte van het risico
exact te kwantificeren heeft men gekozen voor een rangordening in de
vorm van risico-klassen. Elk van deze risico-klassen heeft een specifiek
maatregelenpakket. Omdat het om twee verschillende categorieën
verschijnselen gaat zijn ook twee categorieën van klassen ingevoerd,
namelijk:
- toxiciteitsrisico; T-klassen (1T t/m 3 T);
- explosierisico; F-klassen ( 1Ft/m 3 F).
In onderhavig geval is de uitvoering van de sanering ingedeeld in de
klasse 1 T.
Blootstelling via ingestie en via opname door de huid kan voorkomen
worden door zorgvuldig en hygiënisch te werken en door het dragen van
afdoende beschermende kleding. Inademing van stofdeeltjes kan optreden bij het verstuiven van gronddeeltjes. De belangrijkste te treffen
maatregelen om blootstelling te voorkomen zijn:
- niet eten, drinken en roken op het werkterrein;
- het dragen van overalls, handschoenen en laarzen;
- het terrein kan alleen betreden worden via een was- en kleedgelegenheid;
- het materieel (kraan en dergelijke) dat grondverzetwerkzaamheden
verricht, is uitgerust met een overdrukkabine met stoffilter;
- het opwaaien van gronddeeltjes dient zoveel mogelijk voorkomen te
worden door het vochtig houden van de losse grond;
- in geval van incidenteel hoge stofconcentraties dienen door de
werknemers in de directe omgeving stofmaskers gedragen te worden.
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Milieutechnische begeleiding
De milieutechnische begeleiding omvat:
- het aangeven welke grond ontgraven moet worden en de categorieindeling voor de opslag op het depot;
- het nemen van eindmonsters;
- het nemen van grondwatermonsters;
- het bijhouden van een dagboek.
Grondwaterzuiveringsinstallatie
Het grondwater dat tijdens de bemaling wordt opgepompt is licht tot
sterk verontreinigd. Bij overschrijding van de lozingseis zal het
grondwater gezuiverd worden voordat het op de riolering geloosd kan
worden. Indien er geen riolering in de nabijheid is zal het water op het
oppervlaktewater worden geloosd. Voor de lozing op het oppervlaktewater dient het water verdergaand gezuiverd te worden dan voor de
lozing op de riolering. Kwaliteitseisen, door het waterschap opgesteld,
waaraan het te lozen water moet voldoen zijn weergegeven in tabel 14.
Door een pompproef wordt, bij aanvang van een sanering, de
dimensionering van de zuivering bepaald. Bij de pompproef worden het
debiet, het ijzergehalte, pH en de concentraties aan verontreinigingen
vastgesteld.
Uit het grondwater moeten aromaten, gechloreerde oplosmiddelen en
HCH verwijderd worden. Vanwege de zeer lage concentraties aan HCH,
(10 tot 100 ng/1) is een biologische zuivering niet rendabel en is gekozen
voor adsorptie aan actieve kool. De standaardopstelling bestaat uit een
voorzuivering en uit actieve koolfilters. Voorzuivering vindt plaats om
het actieve koolfilter te beschermen tegen verstopping en vervuiling en
om niet-opgeloste verontreinigingen die niet door het actieve koolfilter
worden geadsorbeerd te verwijderen (Borggreve, Bult e.a., 1989). De
voorzuivering bestaat in ieder geval uit:
- bezinking in een influentbuffer;
- zandfiltratie;
- kaarsen of zakkenfilter, voor het affilteren van deeltjes tot 5 um.
Additionele procesunits zoals pH-correctie, slibafscheiding, beluchting
of flocculatie kunnen aangebracht worden (zie figuur 45).

Tabel 14
Kwaliteitseisen voor het
te lozen water

Afvoer op
riolering
HCH (totaal)
Benzeen
Chloorbenzeen
Kwik
Arseen

Afvoer op
oppervlaktewater
0,02 /xg/l
1
M g/I
1
/xg/l
0,5 /xg/l
50
/xg/l

10/xg/l
50 /xg/l
50 /xg/l
1 Mg/l
500 /xg/l
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6.6 Slotbeschouwing
Reiniging van met HCH verontreinigde grond
Eind 1990 was er nog geen reinigingstechniek operationeel om de grond
afkomstig van het project Heideweg te reinigen. Alle pogingen, die tot
nu toe zijn ondernomen, zijn gestrand op de strenge reinigingseisen en
het ontbreken van hergebruiksmogelijkheden met restricties. De reiniging van de grond isvooral gecompliceerd door de aanwezigheid van
kwik naast de HCH-verontreiniging. Daarnaast komt de HCH zeer
heterogeen voor in de grond.
In samenwerking met de Landbouw Universiteit te Wageningen is
enige jaren geleden een proef genomen om de grond langs microbiologische weg te reinigen. Een aantal HCH-isomeren zijn biologisch
afbreekbaar. Vooral ß-HCH, de meest toxische component is zeer slecht
biologisch afbreekbaar, waardoor de biologische reiniging nog niet
toepasbaar is.
Van de operationele reinigingstechnieken zijn op dit moment alleen de
extractieve- en de flotatietechnieken geschikt. Bij de thermische reiniging
vindt door het ontstaan van kwikverbindingen een sterke corrosie plaats
in de leidingen. Daarnaast vindt er uitstoot plaats van kwik en mogelijk
schadelijke verbrandingsprodukten van HCH.
Om een indruk te krijgen van de huidige reinigingsprestaties is in
1990 een proefreiniging uitgevoerd. De resultaten van de proefreiniging
waren hoopvol, maar een volledige reiniging is nog niet bereikt.
Grondwatersanering
Na de ontgraving wordt de bemaling gecontinueerd totdat de gehalten
in het opgepompte water een constante waarde bereikt hebben.
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Afhankelijk van het dan bereikte resultaat zal in een later stadium beslist
worden of er aanvullende maatregelen ten behoeve van een grondwatersanering genomen dienen te worden.
Het evenwicht ligt op dit moment bij 5 à 10 jxg/1HCH-totaal.
De grondwaterverontreiniging met HCH beperkt zich tot de locatie. Er
heeft slechts een zeer geringe verspreiding plaatsgevonden. Op dit
moment vindt onderzoek plaats naar technieken waarmee een versnelling van de concentratie-afname en een lagere evenwichtsconcentratie
bereikt kan worden.
Verder verloop project Heideweg
De verontreinigde locaties zijn in kaart gebracht. Het bodemonderzoek
is grotendeels afgerond. De voorbereiding en uitvoering van de nog
verontreinigde locaties vinden op dit moment plaats. Daarnaast vindt
nog onderzoek plaats naar de reiniging van met HCH-verontreinigde
grond en naar de grondwatersanering van de Heideweglocaties.
Een inschatting van het tijdstip waarop het project beëindigd kan
worden is nu niet te geven, maar wordt door de volgende factoren
bepaald. Op het moment dat er een reinigingstechniek beschikbaar is,
zal de capaciteit van de reinigingsinstallatie bepalend zijn. De duur van
de nog uit te voeren grondwatersaneringen is onbekend. Verder is er nog
een aantal locaties, in eigendom van AKZO Salt and basic chemicals,
waarvan bekend is dat ze met HCH zijn verontreinigd. Het moment van
aanpak van deze locaties is eveneens niet bekend.
Op dit moment is slechts één locatie geïsoleerd in het kader van het
project Heideweg, namelijk de tijdelijke projectgebonden opslagplaats.
Mogelijk worden dit er meer in de toekomst. De controle en nazorg van
de geïsoleerde locaties loopt in principe voor onbepaalde tijd door.
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7.1 Inleiding
Negentig procent van de bodemsaneringen wordt in Nederland nog op
de traditionele wijze uitgevoerd. Dit houdt in ontgraven en hierna
storten of reinigen bij een hiervoor gespecialiseerd bedrijf. De keuze
voor een traditionele sanering wordt met name bepaald door:
- de technische uitvoerbaarheid;
- de noodzaak van het terugsaneren tot een multifunctioneel
achtergrondniveau;
- de aard van de verontreiniging;
- de kosten behorende bij de sanering en de verwerking van de grond;
- tijdsdruk;
- inhomogeniteit van de grond.
Bij de uitvoering van een traditionele sanering zijn vaak ingrijpende
maatregelen, zoals het slopen van gebouwen, aanbrengen van grondkerende constructies en het treffen van veiligheidsmaatregelen, noodzakelijk. In situ technieken kunnen een goed alternatief zijn voor de sanering
van de bodem. Enkele toegepaste technieken zijn:
- biodegradatie met behulp van micro-organismen (ziehoofdstuk 5);
- bodemluchtextractie;
- electroreclamatie;
- zuurextractie (zie hoofdstuk 3);
- spoelen met additieven.
Op dit moment zijn het vooral de (vluchtige) koolwaterstoffen die met
behulp van bodemluchtextractie gesaneerd worden.
In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op een sanering waar met
behulp van bodemluchtextractie, in combinatie met grondwateronttrekking, gechloreerde koolwaterstoffen uit de bodem verwijderd worden.
Het bedrijf waar deze sanering wordt uitgevoerd wenst anoniem te
blijven.

7.2 Situatieschets
Het bedrijf waar deze sanering wordt uitgevoerd produceert elektronische printplaten voor onder andere computerhardware. Het produktieproces bestaat grotendeels uit een galvano- en etsproces. Hierbij worden
grote hoeveelheden gechloreerde koolwaterstoffen gebruikt. Door de
sterke groei van het bedrijf in de afgelopen 15 jaar heeft er een sterke
uitbreiding van de bedrijfsgebouwen plaatsgevonden met daarbij een
toename van het aantal medewerkers. Dit had tot gevolg dat de
bedrijfsaktiviteiten intern veel verplaatst zijn en dat het werken met de
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chemicaliën niet al te nauwkeurig werd uitgevoerd. Produceren was
eerste prioriteit en de verwerking en het beheren van de afvalstoffenstroom werd onvoldoende serieus genomen. Door de sterke groei in het
personeelsbestand, met daarbij het veelvuldig veranderen van functies,
werden calamiteiten niet of te laat ontdekt.
Bij een onderzoek van de provinciale overheden, uitgevoerd in 1989,
naar eventuele milieubedreigende aktiviteiten werd er een verontreiniging in het grondwater geconstateerd met 1,1,1-trichloorethaan (Chlorotheen). Na het bekend worden van deze verontreiniging werd het
bedrijf geadviseerd in eigen beheer een vervolgonderzoek uit te laten
voeren naar de ernst van de verontreiniging.
Door een uitgebreid historisch onderzoek is de vermoedelijke haard
van de verontreiniging gelocaliseerd. Deze bevond zich in het oudste
gedeelte van de fabriek. Op basis van dit historische onderzoek is een
voorstel gedaan om met name naar het grondwater te kijken op de
bedrijflocatie om zodoende de ernst van de verontreiniging te kunnen
aangeven. Een bijkomend voordeel was dat een gedeelte van de
oudbouw, waar zich de vermoedelijke kern bevond, gesloopt zou
worden. Gezien de geplande nieuwbouwactiviteiten was het noodzakelijk snel een indruk te verkrijgen van de verontreinigingssituatie en een
saneringsmethode te kiezen die de nieuwbouw niet zou vertragen.
De resultaten van het onderzoek gaven aan dat het grondwater, en in
mindere mate de grond, sterk verontreinigd is met chlorotheen. In de
kern van de verontreiniging werden concentraties aangetoond van
100.000 jig/1. Aan de stroomafwaartse zijde, op de grens van het
bedrijfsterrein, werd een concentratie gemeten van 1500 ug/1. De kern
van de verontreiniging is gelegen in de oudbouw van de fabriek waar
tevens de toekomstige nieuwbouw geprojecteerd was.
Na het bekend worden van de verontreinigingssituatie is een afweging
gemaakt van wat te doen met de aangetoonde verontreiniging. Hiervoor
is een risico-evaluatie opgesteld waarbij al snel duidelijk werd dat er zich
geen gevaar voordeed voor volksgezondheid, maar dat er wel een
potentieel gevaar aanwezig was voor het milieu. Op basis van
modelberekeningen was duidelijk dat de verontreiniging zich verder
verspreidde onder en buiten het bedrijfsterrein.

7.3 Keuzevan saneringsmogelijkheden
Bij de bepaling van de saneringsmethode hebben de nieuwbouwactiviteiten een belangrijke rol gespeeld. Vanwege een strakke tijdsplanning
moest snel beslist worden of er mogelijkheden waren om de gechloreerde koolwaterstoffenverontreiniging in het grondwater te saneren. Nu de
oudbouw gesloopt was kon een saneringssysteem aangelegd worden.
Met deze achtergrond zijn er een aantal saneringsmogelijkheden
bekeken, zoals:
- het plaatsen van een of meerdere grondwateronttrekkingsputten
buiten de bedrijfsgebouwen;
- het aanleggen van een hydrologisch scherm stroomafwaarts van de
verontreiniging (beheersvariant);
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- het aanleggen van een bodemluchtextractiesysteem in combinatie met
een grondwateronttrekkingssysteem in de kern van de verontreiniging.
De keuze van de laatste variant was de meest praktische en zou tevens
het grootste sanerend effect hebben (1,1,1-trichloorethaan is zeer
vluchtig).
Door de haard van de verontreiniging uit het grondwater te halen
werd voorkomen dat de oplosmiddelen zich verder onder en buiten het
terrein zouden verplaatsen. De beslissing om met dit systeem te saneren
is mede genomen met de gedachte het systeem te integreren in het
bedrijfsproces. Dit houdt in dat de opgezogen bodemlucht gereinigd zou
worden, waarbij de verontreiniging aan 1,1,1,-trichloorethaan als
produkt teruggewonnen zou worden om eventueel te kunnen hergebruiken. Tevens zou het grondwateronttrekkingssysteem gekoppeld worden
aan het koelwatersysteem, zodat het gezuiverde grondwater hergebruikt
kon worden in de fabriek als koelwater.

7.4 Principe bodemluchtextractie
Algemeen
Bij het ontwikkelen van de bodemluchtextractietechnieken is gebruik
gemaakt van het gegeven dat sommige stoffen vluchtige eigenschappen
bezitten. Er worden daarbij zodanige omstandigheden gecreëerd dat
vervluchtiging onder het maaiveld plaatsvindt (in situ).
Bodemluchtextractie dient altijd in combinatie met grondwatersanering
te worden uitgevoerd (uiteraard als sprake is van verontreinigd
grondwater), omdat zich anders een nieuw evenwicht kan herstellen
waarin de onverzadigde zone opnieuw gecontamineerd wordt.
De stof 1,1,1-trichloorethaan die op het bedrijfsterrein is gevonden leent
zich uitermate goed voor bodemluchtextractie. Dit aspect wordt
beoordeeld aan de hand van de dampspanning, het kookpunt en de
oplosbaarheid van de stof.
Bij bodemlucht-extractie wordt een horizontaal of vertikaal filtersysteem in de bodem aangebracht waarmee de verontreinigde lucht wordt
afgezogen. In figuur 46 wordt een bodemluchtextractiesysteem schematisch voorgesteld. De navolgende onderdelen zullen worden toegelicht:
- afzuigfilter,
- waterafscheider,
- afzuigunit,
- zuiveringssysteem.
De afzuiging vindt plaats via een aan te brengen onttrekkingssysteem.
Horizontale afzuigsystemen (drains) worden in de praktijk maar weinig
toegepast. Dit houdt verband met het feit dat de sleuf, die hiervoor moet
worden aangebracht, moeilijk is af te dichten waardoor kortsluitstromen kunnen ontstaan. Voorts is niet goed controleerbaar of de drain
over z'n hele lengte evenredig debiet levert. Vertikale afzuigfilters mogen
tot in het grondwater reiken zodat de fluctuatiezone van het grondwater
zo intensief mogelijk wordt bewerkt.
Om het meegezogen bodemvocht af te scheiden wordt een waterafscheider ingebouwd. Het afgescheiden water is in principe verontrei98
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46 Schematisch overzicht bodemluchtextractie- en grondwateronttrekkingssysteem

nigd zodat dit gezuiverd dient te worden. Waterafscheiders voeren
automatisch het meegezogen water af. De hoeveelheid water kan
variëren van 0 tot 100 liter per uur, afhankelijk van de grondwaterstand
en de dimensionering van de filters en de installatie.
Er bestaan in principe drie typen afzuiginstallaties te weten:
- ventilatoren voor grofzandige en grindige bodems;
- zijkanaalverdichters (hoge druk ventilatoren) voor lemige en fijnzandige bodems;
- vacuümpompen voor cohesieve bodems zoals zavel en lichte kleien.
De hiermee te onttrekken debieten kunnen variëren van 2000 tot
60 m3/uur (respectievelijk grote ventilator en kleine vacuümpomp). De
afzuiginstallaties moeten bestendig zijn tegen agressieve gassen.
In principe zijn een viertal zuiveringssystemen inzetbaar te weten:
- aktieve koolfilters (overal inzetbaar maar duur);
- biofilters (beperkt inzetbaar bij brandstoffenschades);
- regenereerunits (inzetbaar bij omvangrijke verontreinigingen: chloorkoolwaterstoffen);
- katalytische oxidatie (inzetbaar bij omvangrijke verontreinigingen:
benzinekoolwaterstoffen).
Naast bodemlucht-afzuiging kan gebruik worden gemaakt van perslucht-injectie (in situ strippen) als aanvullende techniek voor de sanering
van grondwater. Bij deze techniek wordt atmosferische lucht ingeblazen
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in het watervoerende pakket. Daarbij wordt enerzijds verontreiniging uit
het grondwater gestript en anderzijds een mobilisatie-effect bereikt: de
verontreiniging laat gemakkelijker los van de bodemmatrix. Persluchtinjectie kan alleen worden gebruikt in combinatie met bodemluchtextractie en grondwateronttrekking. Voorts kan perslucht-injectie alleen
worden toegepast in goed doorlatende bodems.

47 Overzicht onttrekkingssysteem en schematische ligging van het leidingwerk inde voormalige
doormetalliseerafdeling
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Dimensionering in de praktijksituatie
In de onderhavige situatie zijn in de sterk verontreinigde kern een 24-tal
vertikale afzuigfilters aangebracht tot in het grondwater (zie figuur 47).
Op de afzuigfilters zijn in totaliteit een viertal afzuigunits aangesloten
(zijkanaalverdichters) met een gezamenlijk debiet van circa 700 m3/uur.
Hoewel bij grondwaterstanden van 7 m -mv normaliter nauwelijks
bodemvocht wordt meegenomen, zijn voor de afzuigunits wel waterafscheiders geplaatst. Deze dienen tevens voor het afvangen van het fijne
zand dat wordt meegezogen. Voorts worden de installaties beschermd
tegen vocht in geval van leidingbreuk of lekkende riolering. De
afgezogen lucht wordt gereinigd met behulp van een regeneratie-unit. In
deze unit worden een tweetal aktieve koolfilters geadsorbeerd en
gedesorbeerd. Desorptie vindt plaats met behulp van stoom, waarna via
condensatie het oplosmiddel in pure vorm wordt teruggewonnen.

7.5 Integratie in het produktieproces
De saneringsinstallatie diende compleet te worden geïntegreerd in het
produktieproces en de lopende werkzaamheden. Dit betrof op de eerste
plaats het aanbrengen van de afzuigfilters en de lansen voor de
perslucht-injectie. Alle filters dienden onder een nog te realiseren
nieuwbouw te worden geplaatst. Er diende derhalve een goede
afstemming plaats te vinden met de bouwactiviteiten. Uit veiligheidsoverwegingen isgekozen voor overdimensionering van de onttrekkingsmiddelen. De afzuigfilters zijn afzonderlijk naar een viertal meet- en
regelpanelen gevoerd. Deze zijn in de kelders van het bedrijfsgebouw
geplaatst. Het leidingwerk is geïntegreerd in het bestaande uitgebreide
leidingnet van het bedrijf.

7.6 Voorlopige resultaten en interpretatie
De bodemluchtextractie is eind augustus 1991 opgestart. Aangezien bij
opstart van een sanering de hoogste concentraties worden verwijderd, is
gestart met de inzet van één afzuigunit met een debiet van circa 175 m3/
uur. Dit was noodzakelijk omdat de ingezette regenereerunit maximaal
10 kg 1,1,1-trichloorethaan per uur kan verwerken.
De bodemlucht-extractie is de eerste twee maanden uitgevoerd over zes
centraal gelegen afzuigfilters zodat in principe het gehele gebied
extensief werd behandeld. Na twee maanden kon een tweede afzuigunit
worden bijgeschakeld omdat de concentraties dusdanig waren gereduceerd dat verhoging van het debiet mogelijk was. Op dat moment was in
totaal circa 1300 kg 1,1,1-trichloorethaan verwijderd (ter oriëntatie:
met 1300 kg van deze stof kan 26.000 ton grond tot de C-waarde
worden verontreinigd). De verwachting bestaat dat de sanering van de
onverzadigde zone nog velejaren in beslag zal nemen. Daarbij kan naar
alle waarschijnlijkheid in de komende jaren nog circa 4000 kg uit de
onverzadigde zone worden verwijderd. Het streven is de concentratie
1,1,1-trichloorethaan in de bodemlucht terug te brengen tot 1 mg/m3.
Vermoedelijk kan deze doelstelling pas worden bereikt als deze stof
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volledig uit het produktieproces is genomen. Bij een achtergrondconcentratie van 1mg/m' zal geen sprake meer zijn van overschrijding van de
referentiewaarde in de grond in de onverzadigde zone.
De persluchtinjectie is in 1991 nog niet ingezet. Dit houdt verband
met het feit dat de daarbij vrijkomende verontreiniging niet kan worden
verwerkt in de regenereerunit. Vermoedelijk zal persluchtinjectie kunnen
worden ingezet na circa zes maanden bodemluchtafzuiging.

7.7 Toekomstverwachting
De traditionele saneringsmethoden hebben op dit moment het voordeel
dat te allen tijde het multifunctionaliteitsprincipe haalbaar is (de
financiële concequenties niet beschouwend). Alleen gaat men bij deze
aanpak vaak uit van het verplaatsen van het probleem naar een situatie
die beter geconditioneerd is (bijvoorbeeld IBC-stortplaats).
In situ technieken hebben de toekomst. Met name technieken die
koolwaterstoffenverontreinigingen in de grond en het grondwater
kunnen saneren zijn sterk in opkomst. De resultaten van een in situ
reinigingstechniek worden grotendeels bepaald door:
- de homogeniteit van de grond;
- het voorkomen van obstakels;
- de aard van de te verwijderen stof;
- te bereiken terugsaneerwaarde.
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8 Uitbreiding stortplaats Hattem
A. Kant- Oranjewoud B.V., Heerenveen

8.1 Inleiding
De uitbreiding van de stortplaats in de gemeente Hattem is gesitueerd op
het noordelijke stuwwallencomplex van de Veluwe in een zandwinput
direct naast de oude stortplaats. In de Ontgrondingsvergunning was
destijds opgenomen dat de put moest worden opgevuld met afvalstoffen
en afgewerkt tot de oorspronkelijke maaiveldhoogte. De zandwinput
was ten tijde van de uitbreiding nog niet volledig ontgraven, omdat was
voorgeschreven dat de in de put nog resterende hoeveelheid zand
voldoende diende te zijn voor de eindafdekking van de oude stortplaats,
alsmede de tussentijdse afdekkingen en de eindafwerking van de
uitbreiding.
In paragraaf 8.2 is in eerste instantie ingegaan op de voorwaarden die
worden gesteld aan het inrichten van een stortplaats. Vervolgens is in
paragraaf 8.3 ingegaan op de bodemopbouw en geohydrologie op basis
waarvan de hoogteligging van de zool van de afvalstoffen is vastgesteld.
In paragraaf 8.4 is de fasering in de aanleg van de stortplaats gegeven.
De in aanmerking komende materialen voor een onderafdichting zijn in
paragraaf 8.5 toegelicht. Tevens is het opvangsysteem voor het percolaat
gedimensioneerd. In paragraaf 8.6 isingegaan op de samenstelling van
percolatiewater en de in aanmerking komende zuiveringstechnieken. In

48 Overzicht gedeelte
fase Avan de uitbreiding
van de stortplaats te Hattem (foto Henk Bruyns)
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paragraaf 8.7 is de monitoring van de bodembeschermende voorzieningen toegelicht. Het inrichtings- en stortplan voor de uitbreiding met
uitvoeringstechnische aspecten is uitgewerkt in paragraaf 8.8. In
paragraaf 8.9 volgt een korte slotbeschouwing.

8.2 Richtlijn gecontroleerd storten
Algemeen
Als uitgangspunt bij de inrichting van stortplaatsen voor afvalstoffen
dient de 'Richtlijn gecontroleerd storten' (hierna 'Richtlijn' genoemd)
van het Ministerie van VROM te worden gehanteerd. De uitgangspunten van de 'Richtlijn' zijn gebaseerd op de IBC-criteria (/soleren,
Beheersen, Controleren) (VROM, 1985). Opgemerkt wordt dat, teneinde het storten van afvalstoffen in de Nederlandse wetgeving te
implementeren, op 22 mei 1990, het Ontwerp-Stortbesluit Bodembescherming (OSB) is gepubliceerd (VROM, 1990). De 'Richtlijn' heeft
mede als basis gediend voor het formuleren van de voorschriften uit het
OSB. Verwacht wordt dat het besluit mogelijk nog in 1992 in werking
kan treden.
In deze paragraaf is nader ingegaan op de uitgangspunten van de
'Richtlijn'. Afwijkende voorschriften uit het OSB zijn hierbij kort
toegelicht:
1 Direct contact tussen afvalstoffen en bodem, grond- en oppervlaktewater dient te worden vermeden
Het afval dient te allen tijde boven de hoogste grondwaterstand te
worden opgeslagen. Onder de hoogste grondwaterstand wordt hier
verstaan, de hoogste grondwaterstand die statistisch met een kans van
maximaal één keer in de tien jaar optreedt.
In het OSB is dit het gemiddeld hoogste niveau van de grondwaterstand gemeten over een tijdvak van tenminste acht jaar. Hierbij geldt
verder dat het storten zodanig moet plaatsvinden dat de afstand tussen
de afvalstoffen en de gemiddeld hoogste grondwaterstand, na zetting
van de ondergrond, tenminste 0,70 m moet bedragen.
2 Verspreiding in de bodem van verontreinigd water afkomstig uit de
afvalstoffen dient te worden vermeden
Op locaties waar afvalstoffen worden gestort, moet een waterondoorlatende laag onder de afvalstoffen worden aangebracht om te voorkomen
dat verspreiding, vanuit de afvalstoffen afkomstig verontreinigd water
(percolaat), in de bodem kan optreden. Het percolaat kan boven de
waterondoorlatende bodemafdichting met behulp van een drainagestelsel worden opgevangen.
Uitgangspunt blijft dat de zool van de afvalstoffen boven de hoogste
grondwaterstand dient te liggen. Dit om te voorkomen dat bij eventuele
lekkage van de onderafdichting direct contact tussen de afvalstoffen en
het grondwater kan optreden.
Indien de geohydrologische situatie dit mogelijk maakt, verdient het
aanbeveling onder de bodemafdichting controledrains aan te brengen.
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Door periodieke bemonstering van het grondwater in deze drains kan de
werking van de afdichting worden gecontroleerd. Bij het eventueel
optreden van lekkage van de afdichting kan de controledrainage tevens
zorgdragen voor het beheersen van de situatie.
3 Percolaatbehandeling
Het boven de bodemafdichting verzamelde percolaat zal naar verwachting zodanig verontreinigd zijn dat een eventuele (voor)behandeling
noodzakelijk zal zijn alvorens lozing op oppervlaktewater of riolering
toelaatbaar is.
4 De situatie waarin de stoffen in de bodem zijn gebracht, dient
beheersbaar te zijn en in de toekomst te blijven
Ten aanzien van de locatiekeuze dient de aanwezigheid van kwetsbare
gebieden, zoals bijvoorbeeld huidige en toekomstige drinkwaterbeschermingsgebieden, in beschouwing te worden genomen.
Met betrekking tot de beheersbaarheid van de getroffen maatregelen
moet voldoende grondmechanisch en geohydrologisch onderzoek worden verricht om de technische voorzieningen voor de inrichting, de
controlemaatregelen en de eventuele sanering van een onverhoopt
opgetreden grond- en/of grondwaterverontreiniging nader te kunnen
uitwerken. Bij de stortplaats Hattem lag de locatie van de uitbreiding
vast zodat voor dit project geen specifieke locatiestudie diende te
worden verricht.
5 Regelmatige controle op de situatie en op de effectiviteit van de
voorzieningen dient plaats te vinden
De effectiviteit van de getroffen voorzieningen moet periodiek worden
gecontroleerd, zowel tijdens als na de stortactiviteiten. Hiertoe kunnen
drains onder de bodemafdichting worden aangebracht of kunnen
stroomafwaarts van de stortplaats peilbuizen worden geplaatst om een
eventuele verontreiniging zo snel mogelijk te constateren.
Op voldoende afstand bovenstrooms van de stortplaats moet een
referentiepeilbuis worden geplaatst, waarmee inzicht wordt verkregen in
de samenstelling van het niet door de stortplaats beïnvloede grondwater.
6 Overige voorschriften
In de 'Richtlijn' zijn verder voorschriften opgenomen met betrekking
tot:
- het vrijkomen van stortgas en optreden van stank;
- de landschappelijke inpasbaarheid en de beplanting rond de stortplaats (tijdens stortfase onttrekken van de stortactiviteiten aan het
gezicht);
- de ontvangst van afvalstoffen met weegbrug;
- het stortplan, waarin onder andere moet worden aangegeven: fasering
waarin terrein wordt volgestort, dikte van afvalpakket, aantal
stortlagen, plaats en breedte van stortfront, wijze van verdichten
(compactor), tussentijds afdekken van afvalstoffen en wijze van
registreren.
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In het OSB is de verwachting uitgesproken dat de onderafdichting op de
langere termijn (na enkele tientallen jaren) minder goed zal gaan
functioneren. Op basis hiervan dient het beheersregime op den duur te
worden verlegd van de onderafdichting naar de bovenafdichting. Het
aanbrengen van een bovenafdichting om het infiltreren van neerslag in
de gestorte afvalstoffen te voorkomen, is derhalve een voorschrift.

8.3 Aanleghoogte stortplaats
Geohydrologie
De locatie van de uitbreiding van de stortplaats is gelegen in het
stuwwallencomplex van de Veluwe (gevormd in Saale-ijstijd). Vanaf
maaiveld (circa NAP + 25 m à + 30 m) tot circa 125 m beneden
maaiveld is het eerste watervoerend pakket aanwezig, bestaande uit
voornamelijk grove zanden van de Formatie van Harderwijk (doorlaatvermogen 4000-6000 m2/etm). In de bovenste meters van het profiel
kunnen plaatselijk leemlaagjes voorkomen, welke echter horizontaal
geen aaneengesloten geheel vormen. Vanaf 125 m -mv is de Formatie
van Tegelen aanwezig, welke de basis vormt van het eerste watervoerend pakket. De grondwaterstand ligt tussen NAP + 1 2 m à + 1 3 m .
Gemiddeld hoogste grondwaterstand
Om zoveel mogelijk aan de 'Richtlijn' te voldoen, diende meer inzicht te
worden verkregen in de plaatselijke variatie van de grondwaterstanden.
Veelal wordt de planvorming voor het aanleggen van een stortplaats niet
zodanig vroeg opgestart dat op de betreffende locatie peilbuizen kunnen
worden geplaatst, welke dan gedurende een periode van tien jaar
periodiek kunnen worden waargenomen. Voor de onderhavige situatie
zijn bij de Dienst Grondwaterverkenning van TNO (DGV/TNO, 1974),
in de directe omgeving van de uitbreiding, aanwezige bestaande
peilbuizen geïnventariseerd welke reeds gedurende een lange periode
waren opgenomen. Vervolgens zijn de neerslaggegevens van een
nabijgelegen meetpunt in beschouwing genomen (jaarsommen).
De hoogst optredende grondwaterstand ter plaatse van de uitbreiding is
benaderd op basis van variatie van de grondwaterstanden en het
optreden van relatief droge en natte perioden met behulp van de
neerslaggegevens.
Het aanleggen van de zool van de afvalstoffen op NAP + 13,50 m
werd voldoende geacht om aan de droogleggingseis uit de 'Richtlijn' te
voldoen.

8.4 Fasering stortplaats
Volgens de Ontgrondingsvergunning bedroeg het totale bovenoppervlak
van de uitbreiding van de stortplaats circa 35.800 m2. De zool van de
afvalstoffen diende te worden aangelegd op NAP + 13,50 m. Hieruit
volgt dat de bodemafdichting op NAP + 13,00 m moest worden
aangelegd teneinde op de onderafdichting een beschermlaag van 0,50 m
te realiseren. Verder is rekening gehouden met een afdeklaag ter dikte
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van 1m, bestaande uit zand en 'gebiedseigen' grond, die moet worden
aangebracht op de afvalstoffen (uiteindelijke hoogte NAP + 25 tot + 30
m).
De boven- en ondermaten van de stortplaats waren vastgesteld, zodat
voor het verkrijgen van een maximale stortcapaciteit de helling van de
taluds van belang was. Op basis van grondmechanisch onderzoek is
uiteindelijk gekozen voor een talud van 1 : 1,5 (maximale taludhelling
van circa 27 m). De totale bruto-inhoud van de uitbreiding bedroeg
410.000 m3 (exclusief bovenafdichting).
De stortduur is afhankelijk van de te verwachten hoeveelheden te
storten afvalstoffen. De beschikbare gegevens waren afkomstig van de
oude stortplaats en gebaseerd op schattingen van de stortbaas (geen
weegbrug aanwezig). Met behulp van deze gegevens en aannames voor
verwachte toekomstige stijgingen van het afvalaanbod is eind 1986
geraamd dat de uitbreiding een capaciteit had voor circa 20 jaar storten.
Zoals reeds eerder vermeld, was de zandwinput nog niet volledig
ontgraven. Op basis hiervan alsmede een kostenvergelijking voor enkele
varianten, is uiteindelijk gekozen voor een variant met 4 fasen (At/m D,
stortduur globaal respectievelijk 5, 4,5, 4 en 7 jaar). De fasering is nader
aangegeven in figuur 49.
De gefaseerde aanleg houdt gelijke tred met het volstorten van de
betreffende fase en het ontgraven van een volgende fase. In fase A is
globaal vanaf mei 1988 afval gestort. Na circa 1,5 jaar storten bleek,
dat het stortvolume reeds een zodanige omvang had aangenomen, dat
met de voorbereidingen van fase Bmoest worden aangevangen. Een
verklaring voor het snel volgeraken van fase A bleek met name een
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49 Fasering stortplaats
At/m D,alsmede B1als
uiteindelijke tweede fase
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grotere aanvoer te zijn dan verwacht. Ten behoeve van de uitbreiding
was tevens een weegbrug aangelegd. Uit de daadwerkelijke aanvoer
bleek dat deze veel hoger waren dan de schattingen op de oude
stortplaats. Bovendien moest een hoeveelheid baggerspecie ter grootte
van ruim 1/3 jaar stortruimte worden verwerkt.
Op basis van een beter inzicht in de daadwerkelijke aanvoer van afval
is fase Bgroter gedimensioneerd dan in 1986 aangehouden. Hiertoe zijn
hoogtemetingen van zowel de afvalstoffen als het resterende zand
verricht. Hierbij is met name inzicht verkregen in de bereikte verdichtingsgraad van de afvalstoffen (volume uit hoogtemetingen en gewicht
via registratie weegbrug). Hieruit volgde een soortelijke massa van het
afval van 1,35 ton/m 3 . Deze waarde is relatief hoog, doch op de
stortplaats bestond in de betreffende periode circa 50% van de
aangevoerde afvalstoffen uit grond, (schoon) puin en bouw- en
sloopafval.
De aanleg van fase Bis eind 1990 ter hand genomen. De stortduur in
de vergrootte fase B(zie vak BI op figuur 49) is geraamd op 4,5 jaar.

8.5 Onderafdichting
Algemeen
Volgens de 'Richtlijn' dient aan de onderzijde van een stortplaats een
waterondoorlatende constructie te worden aangebracht. Deze onderafdichting moeten aan de volgende eigenschappen voldoen:
- voldoende sterk om mechanische krachten ten gevolge van de aanleg
en inrichting van de stortplaats en eventueel optredende zettingen van
de ondergrond te weerstaan;
- redelijke zekerheid tegen chemische aantasting als gevolg van in de
stort aanwezige agressieve stoffen en daarnaast ondoorlaatbaar voor
deze stoffen;
- betrouwbare verbindingstechniek;
- voldoende weerstand tegen de invloed van knaagdieren en wortelgroei
van hogere planten.
Op grond van deze eisen kan gekozen worden uit de volgende
materialen:
Hoge-dichtheid polyetheen (HDPE)
Het materiaal is taai en tamelijk flexibel (dichtheid minimaal 0,94 kg/
m3). De HDPE-folies hebben een hoge treksterkte, zijn waterondoorlatend en hebben een uitgebreide chemische bestendigheid. HDPE-folies
worden op rollen geleverd in dikten van 1,5 mm tot 3,5 mm (meest
toegepaste dikte is 2 mm) en afhankelijk van het fabrikaat in breedten
van 2, 6, 7,5 en 10 m. Als lasmethoden zijn mogelijk:
- de extrusie-lasmethode (overlappende delen verwarmen met hete
lucht, gesmolten materiaal tussen de overlappende delen injecteren en
aandrukken), zie figuur 50;
- de hete-luchtmethode (foliedelen verwarmen met hete lucht en
vervolgens op elkaar drukken), zie figuur 5 1 ;
- de heet-elementmethode (de foliedelen worden verwarmd met een heet
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50 Extrusielasmethode
(onder andere bij reparaties en doorvoeringen)

element en vervolgens op elkaar gedrukt).
Bij de hete-lucht en de heet-elementmethoden wordt de las als
dubbellas uitgevoerd, waarbij tussen de twee lassen een luchtkanaal
wordt opengehouden. In dit kanaal wordt lucht geperst om de las te

51 Hete-lucht lasmethode met ter controle
afpersen van delas
10

52 Afpersen las met
behulp van een
vacuümklok
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testen (zie figuur 51). De extrusielasmethode kan ook als dubbellas
worden uitgevoerd.
Ten behoeve van het testen zijn ook fabrikaten in de handel waarbij
in de las een koperdraad wordt meegelast. Deze las wordt vervolgens
gecontroleerd door middel van afvonken. Indien testen door middel van
een dubbellas of een koperdraad niet toepasbaar zijn, kan de las ook
worden gecontroleerd met behulp van een vacuümklok (zie figuur 52).
De folie kan worden voorzien van een raster of zelfs 'spikes' om
afschuiving op taluds te voorkomen (grotere weerstand dan bij gladde
folie). Bij toepassing aan de bovenzijde van de folie wordt de eventuele
afschuiving van een beschermlaag beperkt.
Door VROM zijn beoordelings-, keurings- en acceptatieprotocollen
opgesteld voor afdichtingsfolies (VROM, 1984). In deze 'Protocollen' is
aangegeven dat bij een minimale dikte van 2,0 mm van de HDPE-folie
wordt voldaan aan de mechanische eisen (scheur- en treksterkte en
dergelijke).
Etheencopolymeer-bitumen gemengd met polyetheen (ECB/PE)
Het materiaal is geringer chemisch bestendig dan HDPE en is
doorlatend voor koolwaterstoffen. Om de chemische bestandheid, de
taaiheid, de trek- en de scheursterkte te verbeteren wordt polyetheen
toegevoegd (ECB/PE).
Evenals bij de HDPE-folie kan een ECB/PE-folie worden voorzien van
een raster. De ECB/PE-folie kan tevens worden voorzien van een
zogenaamde 'Signalschicht'. Dit is een lichtgekleurde laag (grijs of
groen) op de folie ten behoeve van toepassing als taludfolie (zie figuur
48). Door de lichte kleur wordt het zonlicht in tegenstelling tot de
zwarte folie beter weerkaatst waardoor de folie strakker op het talud
blijft liggen (beperking van de uitzetting). Tevens kunnen eventuele
beschadigingen van de folie sneller worden opgemerkt (zwarte folie door
de 'Signalschicht' zichtbaar).
Bij een minimale dikte van 2,0 mm wordt voldaan aan de
mechanische eisen (Protocollen).
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Laag zandlbentoniet
'Bentoniet' is een handelsnaam voor sterk zwellende montmorillonietkleien. Bij toepassing als onderafdichting op stortplaatsen en ook
wel als bovenafdichting, wordt de bentoniet veelal gemengd met zand.
Het principe van de afdichtende werking van een zand/bentonietlaag is
als volgt: zeer fijn gemalen bentoniet wordt goed gemengd met zand,
waarna door toevoeging van water de bentoniet gaat zwellen en aldus
de poriënruimte zodanig opvult dat een vrijwel waterondoorlatende laag
ontstaat, die zodanig plastisch is dat optredende zettingen zonder
aantasting van de doorlatendheid kunnen worden gevolgd.
De doorlatendheid van een zand/bentonietmengsel is afhankelijk van
de mengverhouding. Voor het aanleggen van een laag zand/bentoniet als
afdichtingsconstructie wordt in de praktijk veelal een minimale dikte
aangehouden van 0,2 m. Bij een menging met circa 6% bentoniet zijn
doorlatendheden bereikbaar in orde van grootte van globaal l x l 0 ~ 9 à
10-11 m/s (ICW, 1983-1987; Glas, 1985; LGM, 1986;Janssen, 1986).
Het materiaal heeft een bepaalde doorlatendheid en is niet volledig
chemisch resistent.
Foliegecombineerd met zandlbentoniet
Door toepassing van een folie en een laag zand/bentoniet wordt voorkomen dat bij het lek raken van de folie percolaat direct in de ondergrond kan dringen. De zand/bentonietlaag vormt een extra zekerheid.
Beton
Een zeer effectieve onderafdichting is de betonbak waarbij de ruimte
onder deze bak bereikbaar blijft ten behoeve van inspectie en dergelijke.
Dit is overeenkomstig de situatie waarbij het dak van een gebouw kan
worden gecontroleerd op waterdichtheid (Thome-Kozmiensky, 1987).
De onderafdichting van de stortplaats is hierbij het dak van een
begaanbare kelder. De constructie kan zodanig worden uitgevoerd dat
bij eventuele lekkage onderdelen zonodig kunnen worden vervangen.
Het percolaat kan gecontroleerd tussen aan te brengen voegen worden
opgevangen. Het voordeel van de constructie is dat conventionele
technieken uit de utiliteitsbouw kunnen worden ingezet. Dit systeem is
ontwikkeld zonder rekening te houden met de economische aspecten.
Voor een situatie waarbij de constructie zonder paalfundering kan
worden aangelegd, bedraagt de kostprijs in orde van grootte ƒ 1700/m2
(exclusief BTW, prijspeil 1988). De kostprijs (aankoop inclusief lassen)
voor een kunststof folie-afdichting (dikte 2,0 mm) bedraagt ƒ 13,50 à
ƒ 15,-/m 2 (exclusief BTW, prijspeil 1990).
Evaluatie
De volgende keuzes zijn gemaakt:
- HDPE-folie, 2 mm dik op de bodem en 3 m doorgevoerd op het talud
vanwege hoge chemische resistentie;
- ECB/PE-folie, 2 mm dik op taluds vanwege raster aan onderzijde voor
vergroten wrijving en signaallaag aan bovenzijde gedurende afwezigheid van afvalstoffen op taluds en hierdoor beter vaststellen van
eventuele beschadigingen.
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8.6 Percolatiewater
Algemeen
De afvalstoffen dienen 'in den droge' te worden opgeslagen. De in de
stort infiltrerende neerslag op de onderafdichting moet worden verzameld en afgevoerd. Dit ontwateringssysteem moet aan de volgende eisen
voldoen:
- een volledig gesloten systeem;
- inspectiemogelijkheden essentiële onderdelen;
- voldoende mechanische weerstand om de bovenbelasting en zettingen
te weerstaan;
- voldoende chemische resistentie.
Bij de dimensionering van het systeem is van belang:
- de drainafstand en hydraulische capaciteit drains;
- de reservecapaciteit in verband met onvoldoende zekerheid te verwachten hoeveelheden percolaat en mogelijk uitvallen van bepaalde
drains (verstopping, beschadiging);
- de capaciteit en eventueel de berging van het afvoersysteem.
De te verwachten hoeveelheid en samenstelling van percolaat zijn onder
andere afhankelijk van samenstelling gestorte afval, mate van verdichting, hoeveelheid infiltrerende neerslag en biologische activiteit stort.
Samenstelling afval, stortwijze en mate van verdichting
Op basis van de sorteerproeven (IVA, 1981) kan worden geconcludeerd
dat globaal 50% van het gewicht van huishoudelijke afvalstoffen uit
organische materialen bestaat. De laatste jaren is geleidelijk het
gescheiden inzamelen van afvalstoffen ingevoerd (groente-, fruit- en
tuinafval (ook wel GFT-afval genoemd), naast overig huishoudelijk
afval). Het GFT-afval wordt in het algemeen niet meer gestort maar
afgevoerd naar een composteerbedrijf. Deze ontwikkeling heeft een
positieve invloed op de percolaatkwaliteit alsmede het gebruik van de
schaars beschikbare stortruimte.
Voor de wijze van opbouw van het stort is het van belang hoe het
afval op het betreffende terrein wordt gestort:
1 hele terrein laagsgewijs volstorten tot eindhoogte;
2 deel terrein laagsgewijs volstorten tot eindhoogte, waarna volgende
deel wordt volgestort.
Bij 2 zal de tussentijdse hoeveelheid vrijkomend percolaat geringer zijn
dan bij 1, omdat de hoeveelheid neerslag bij 2 op een geringer oppervlak
valt. Het verloop van de hoeveelheid percolaat in de tijd wordt bij
methode 2 afgevlakt (beperking tussentijdse pieken).
De mate van verdichting van het afval is bepalend voor het
watergehalte en het wateropnamevermogen. Het wateropnamevermogen
van gestort afval ligt tussen de 100 en 200 mm water per meter gestort
afval (VROM, 1984). In een aantal proefvakken is een bergingscapaciteit geconstateerd van 0,149 tot 0,173 m 3 /m'. De dichtheid is eveneens
van belang voor de mate van infiltratie (voor weinig respectievelijk sterk
verdichte stortplaatsen zijn waarden bekend van 30-50% en 15-20%
infiltratie van de totale neerslag).
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53 Compactor

De dichtheid van aangevoerde huishoudelijke afvalstoffen bedraagt in
het algemeen gemiddeld 300 à 400 kg/m'. Met behulp van een
compactor (zie figuur 53) kan het afval worden verdicht tot circa 800 à
950 kg/m'. Door verdere inklinking kan een uiteindelijke dichtheid
worden bereikt van rond de 1000 kg/m'.
Hoeveelheid en samenstelling percolaat
Indien onder een stortplaats een waterondoorlatende bodemafdichting is
aangebracht, ontstaat door de infiltrerende neerslag op den duur een
overschot aan percolaat. De waterbalans van een stort, uitgaande dat
geen oppervlaktewater en grondwater (onderafdichting) wordt toegevoegd, bedraagt:
p= N - V - O - B
P = percolaat; N = neerslag; V = verdamping; O = oppervlakkige
afstroming; B = berging.
In principe komt eerst percolaat vrij als de gehele stort is verzadigd. In
de praktijk blijkt echter eerder percolaat vrij te komen als gevolg van
ongelijkmatige bevochtiging en het bij infiltratie niet direct beschikbaar
zijn van het bergingsvolume (onder andere voorkeursstroombanen door
het stortlichaam).
Langjarig gezien is bij een stort zonder bovenafdichting de berging niet
van belang (alleen afvlakking van de percolaatafvoer in de tijd). Als
percolaat komt dan de gemiddelde nuttige neerslag (neerslag die aan het
grondwater wordt toegevoegd) vrij (in Nederland gemiddeld 750 mm/
jaar neerslag, waarvan circa 300 mm nuttige neerslag). Per hectare
stortterrein komt dan op jaarbasis gemiddeld 3000 m3 percolaat vrij.
De in het stortlichaam op gang komende microbiologische processen
zijn bepalend voor de samenstelling van het percolaat. De aard van deze
processen varieert in de tijd. Achtereenvolgend kunnen worden onderscheiden:
114

1 Aerobe fase. In het afval aanwezige zuurstof wordt gebruikt voor de
afbraak van organisch materiaal. De aerobe fase is in het algemeen van
korte duur (enkele dagen tot enkele weken).
2 Verzuringsfase (anaëroob). Nadat de zuurstof is verbruikt, gaat de
afbraak van organisch materiaal door onder invloed van anaerobe
micro-organismen. Hierbij worden grote hoeveelheden organische vetzuren gevormd, welke relatief gemakkelijk afbreekbaar zijn. De zuurgraad
van het percolaat wordt verlaagd. Als gevolg hiervan gaan zware
metalen in oplossing en neemt de mobiliteit hiervan sterk toe. Door de
afbraak van organisch materiaal komt tevens veel ammoniak-stikstof
vrij. De duur van de verzuringsfase varieert tussen de globaal 0,5 en 7
jaar en mogelijk zelfs langer. Vanwege het vrijkomen van relatief grote
hoeveelheden organische vetzuren en zware metalen is het percolaat in
de verzuringsfase zeer sterk verontreinigd (hoge gehalten aan chemisch
zuurstofverbruik (CZV), totaal-stikstof en zware metalen).
3 Methanogene fase (anaëroob). De overgang van de verzuringsfase
naar de methanogene fase wordt onder andere bepaald door het
vochtgehalte van het stort, de zuurgraad, de gehalten aan voedingsstoffen voor methaanvormende bacteriën, de gehalten aan toxische componenten en de temperatuur van het stort. De in de verzuringsfase
gevormde organische vetzuren worden afgebroken tot methaan en
koolzuurgas (CH4 en C0 2 ). Hierdoor daalt de concentratie biologisch
afbreekbare stoffen. De zuurgraad neemt toe waardoor de mobiliteit van
zware metalen afneemt. Het optreden van de methanogene fase is dus
gunstig voor de verontreinigingsgraad van het percolaat (afname CZV,
totaalstikstof en zware metalen). In methanogeen gestabiliseerd percolaat blijft een groot deel van moeilijk afbreekbare organische verbindingen en organisch gebonden stikstof achter.
Samenvattend zijn in tabel 15 globale gehalten van een aantal
componenten opgenomen in respectievelijk de verzurings- en de methanogene fase (in Nederlandse stortplaatsen voor huishoudelijk afval
gemeten) (VROM, 1984). Tevens zijn gemiddelde waarden opgenomen
voor de in de periode juli-december 1984 bij de VAM te Wijster in
gestabiliseerd percolaat (methanogene fase) verrichte metingen (zie tabel
15).
Met betrekking tot de verontreinigingsgraad van het percolaat kan uit
tabel 15 worden geconcludeerd dat het van belang is de stortplaats zo
snel mogelijk in de methanogene fase te krijgen. Door middel van
recirculatie van percolaat door het stort kan een snellere toename van de
biologische activiteit optreden (enting met goed afbreekbaar materiaal,
organische vetzuren en grote hoeveelheid micro-organismen op af te
breken materiaal in het afval).
Samenvattend kan worden gesteld dat de kwaliteit van het percolaat
van een aantal niet exact te kwantificeren factoren afhankelijk is (onder
andere hoeveelheid organisch materiaal, wordt in een latere fase
compostering toegepast?, toxische afvalstoffen en dergelijke). Hierdoor
is het verloop van de te verwachten kwaliteit in de tijd niet nauwkeurig
te voorspellen.
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Tabel 15
Gemiddelde samenstelling percolaat (gehalten
in milligram per liter)

Component

Verzuringsfase

Zuurgraad
CZV
BZV

5,56
68
35 000 - 70 000 1 700 - 3 000
14 000 - 46 000
400 - 600
500 - 2 000
100 - 400
3 000 - 4 000 3 000 - 4 000
1 000 - 1 800
200
1 200
60
400
100
3 000
1 000
800 - 2 500
10 - 250
1,0
1,0
0,50,20,3:
0,2
0,30,6i
0,1
20
2

Ammoniakstikstof
Chloride
Sulfaat
Calcium
Magnesium
Natrium
IJzer
Nikkel
Koper
Lood
Zink

Methanogene fase

VAM
8,4
2 870
218
641
2 900
90
101
111
1 640
12,8
0,22
0,2
0,16
0,65

Zuiveringstechnieken
Het bij stortplaatsen vrijkomende percolaat is zodanig verontreinigd,
dat mogelijk in eerste instantie moet worden gezuiverd alvorens lozing
op oppervlaktewater of op de riolering is toegestaan. De keuze van een
zuiveringssysteem wordt onder andere bepaald door:
- lozingstechnische aspecten, zoals een aansluitpunt op de riolering, de
aanwezigheid van ontvangend oppervlaktewater en de gestelde lozingseisen;
- zuiveringstechnische aspecten, zoals plaatsruimte voor een zuivering,
de beschikbaarheid van bekwaam zuiveringstechnisch personeel en de
gestelde milieuhygiënische eisen;
- financiële aspecten, zoals kosten ongezuiverde lozing, investerings- en
exploitatiekosten zuivering en effect van onbehandeld afvoeren of zelf
zuiveren op de stortplaats.
De in principe in aanmerking komende zuiveringstechnieken voor de
behandeling van percolaat zijn:
- aërobe en anaërobe zuivering;
- chemische precipitatie;
- adsorptie aan actief kool;
- hyperfiltratie;
- overige technieken als ionenwisseling, chemische oxydatie/reductie en
zandfiltratie.
Het voert voor de onderhavige bijdrage te ver om nader op de
betreffende zuiveringstechnieken in te gaan. Hier wordt verwezen naar
de literatuur (VROM, 1983, 1986).
Voor de stortplaats Hattem is gezien de relatief geringe hoeveelheden,
de kosten en het feit dat recirculatie van percolaat wordt toegepast
uiteindelijk gekozen voor ongezuiverde lozing op de riolering.
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Ontwateringssysteem stortplaats Hattem
Voor de stortplaats Hattem is een hoeveelheid vrijkomend percolaat
geraamd van gemiddeld 35 mVdag. Als uitgangspunt is aangehouden
dat het percolaat in eerste instantie zoveel mogelijk wordt gerecirculeerd
in het stortlichaam.
Met betrekking tot de materiaalkeuze van de drainagebuizen is gezien
de vereiste mechanische sterkte (circa 18 m afval) en de chemische
bestandheid uitgegaan van drainbuizen van HDPE. Materialen als
beton, keramiek en PVC kwamen niet in aanmerking. In verband met
onderhoudsmogelijkheden isgekozen voor een HDPE-ribbeldrain met
een inwendige diameter van 150 mm. De drains waren uitgevoerd met
een sleufbreedte van 1,2 mm (standaard 0,8 mm) over 2/3 gedeelte van
de omtrek. Dit om verstoppingen zoveel mogelijk te voorkomen. Voor
de beschermlaag/drainagelaag op de onderafdichting werd zeer grof
zand uit de zandwinput gereserveerd (gemiddelde doorlatendheid naar
schatting circa 50 m/dag).
Op basis van drainafstandberekeningen met de formule van Hooghoudt zou met de verwachte gemiddelde afvoer een drainafstand van
circa 300 m voldoende zijn om de afvalstoffen droog op te slaan. In
verband met de veiligheid is een drainafstand van 30 m aangehouden.
Het drainagestelsel is volledig horizontaal gelegd. De drains zijn gelegd
in een grindbed. In de uiteindelijke Afvalstoffenwetvergunning werd
tevens voorgeschreven dat de drains dienden te worden voorzien van een
polypropyleen doek, als nader aangegeven in figuur 54.
Bij de uitwerking van fase Bis op basis van de verkregen ervaring
gekozen voor een ander type drainbuis. In fase A bleken de drains
relatief snel te verstoppen. Dit was mede het gevolg van het feit dat op
de stortplaats veel slib van een papierverwerkende industrie werd
gestort. De uitgespoelde fijnere deeltjes verstopten de drains. In fase Bis
gekozen voor een drain met drainsleuven van 5 mm. Tevens is in overleg
met de vergunningverlenende instantie besloten het polypropyleendoek
niet meer aan te brengen. De drains zijn gelegd in een gelaagd
opgebouwd grindbed.
De drains zijn aangesloten op een pompput die in de foliekuip is
gesitueerd en welke eveneens is uitgevoerd in HDPE. De pompput heeft
een diameter van 2 m en bevat 2 compartimenten (1voor de fasen A en
B, 1 voor C en D). In de eerste fase is het onderste gedeelte van de
pompput geplaatst ter lengte van 3 m. Pas in de laatste fase (D) wordt
de schacht van de pompput met het toenemen van de storthoogte
opgebouwd tot een uiteindelijke hoogte van 15 m (door middel van
mof-spieverbinding kunnen elementen worden tussengeplaatst).
In het compartiment van fase A(+B) is een explosieproef pomp (in
verband met eventuele vorming van stortgas in de pompput) met een
capaciteit van 5 m3/uur geïnstalleerd. De capaciteit is afgestemd op de
situatie dat afvoer van neerslag mogelijk is indien op een nog niet van
afvalstoffen voorzien gedeelte een sterke regenbui valt (handhaving
stabiliteit onderafdichting). Via de pomp wordt het percolaat door een
bemonsteringsput gevoerd. In deze put kan worden ingesteld of het
percolaat wordt gerecirculeerd dan wel geloosd op de riolering. Hierbij
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54 HDPE-drain, diameter 150 mm, omhuld met
polypropyleendoek en
omstort met filtergrind

wordt het debiet van zowel de gerecirculeerde als de op de riolering
geloosde hoeveelheden geregistreerd. Tevens is monstername-apparatuur
voor proportionele bemonstering geïnstalleerd.
Recirculatie van percolaat vindt plaats via PVC-drainbuizen die zijn
aangebracht in tussentijdse afdichtingen (zandlagen ter dikte van circa
0,2 m).

8.7 Monitoring
Voor het nagaan van de werking van de aangebrachte voorzieningen
(met name voldoende afdichtende werking van de onderafdichting)
moeten controlemogelijkheden worden geïnstalleerd. Dit wordt ook wel
de monitoring van de voorzieningen genoemd. Een belangrijk aspect
hierbij is de eventuele verontreiniging van de grond en het grondwater.
Een relatief directe methode van het controleren van de onderafdichting kan met behulp van een drainagestelsel onder deze afdichting
waarvan het water periodiek wordt bemonsterd voor laboratoriumonderzoek. Indien een lekkage wordt aangetoond kan het controledrainagestelsel worden bemalen ten behoeve van het voorkomen van de
verspreiding van de verontreiniging in de omgeving. Indirect kan de
kwaliteit van het grondwater benedenstrooms van de stort periodiek
worden gecontroleerd. Dit kan met behulp van een net van peilbuizen of
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met behulp van geo-elektrisch onderzoek.
Met behulp van peilbuizen met, afhankelijk van de bodemopbouw,
eventueel filters op verschillende diepten en periodieke bemonstering (in
Afvalstoffenwetvergunning is in het algemeen tweemaal per jaar
voorgeschreven) kan, in vergelijking met een referentiepeilbuis bovenstrooms van het stort, een eventuele verandering van de grondwaterkwaliteit worden gevolgd.
Met behulp van periodiek uitgevoerd geo-elektrisch onderzoek kunnen eveneens afwijkingen in de grondwaterkwaliteit en de verplaatsing
hiervan worden gevolgd (niet in iedere bodemsamenstelling toepasbaar).
Een voordeel van geo-elektrische metingen is dat over een groot gebied
een indruk van de verandering van de grondwaterkwaliteit wordt
verkregen, terwijl bij een peilbuis slechts op één locatie wordt gemeten.
Ten behoeve van het kiezen van de juiste locaties voor het plaatsen
van controle-peilbuizen met bijbehorende filterstelling, kunnen geohydrologische modelberekeningen worden uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de eventuele verspreiding van een verontreiniging via het
grondwater naar de omgeving (bijvoorbeeld bij het niet voldoende
functioneren van de onderafdichting).
Het aanleggen van een controle-drainage onder de bodemafdichting
heeft de voorkeur omdat naast de controle tevens beheersing kan
worden ingesteld bij falen van de onderdichting.
Bij de uitbreiding van de stortplaats te Hattem is uiteindelijk gekozen
voor het plaatsen van controlepeilbuizen met filters globaal in de eerste
2 m van het watervoerend pakket. De motivatie om niet te kiezen voor
een drainagestelsel was het grote doorlaatvermogen van het zandpakket
onder de bodemafdichting alsmede de plaatselijke stroomsnelheid van
het grondwater (gemiddeld 200 à 300 m/jaar) en de variatie van de
grondwaterstand.
Bij een eventuele lekkage van de bodemafdichting en een relatief hoge
grondwaterstand zal verontreinigd water, gezien de hoge stroomsnelheid, in een relatief dunne laag afstromen. Voor de bemonstering van
het drainagestelsel moeten dan, gezien de goede doorlatendheid, relatief
grote hoeveelheden water worden onttrokken. Hierdoor zal een sterke
verdunning van eventueel aanwezig verontreinigd grondwater optreden
en zal de verontreiniging mogelijk zodanig worden verdund dat deze
niet wordt opgemerkt. Tevens was de aanleg van een controledrainage
met de benodigde pompput(ten) alleen tegen hoge kosten uitvoerbaar.

8.8 Inrichtings- en stortplan met uitvoeringstechnische
aspecten
Onderafdichting
Voor de onderafdichting is gekozen voor een HDPE-folie op de bodem
en circa 3 m op het talud en op het talud een ECB/PE-folie met aan de
onderzijde een vierkantenraster en aan de bovenkant een lichtgrijze
signaallaag. De folies hadden een dikte van 2,0 mm. In de eerste fase
van de uitbreiding heeft ten behoeve van de profilering van de put een
grondverzet van circa 45.000 m3 plaatsgevonden. Vervolgens zijn
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grotendeels in handkracht de taluds geprofileerd en ontdaan van stenen,
takken en dergelijke (zie figuren 55 en 56). De taluds zijn zonodig
verdicht met een wals die via een lier omhoog en omlaag werd gerold
(met name bij aanvullingen van bestaande taluds om een helling van 1:
1,5 te verkrijgen), zie figuur 57.
In de eerste fase is circa 10.500 m2 bodemfolie en 9500 m2 taludfolie
gelegd. De taludfolie werd aan de bovenzijde ingeklemd in een
grondsleuf en vervolgens uitgerold (zie figuur 58). De rol folie hing,
evenals bij het leggen van de bodemfolie, in een shovel (zie figuur 59).
Na het leggen van de bodemfolie is het beschermzand met een laagdikte
van 0,5 m aangebracht, waarbij de drainagesleuven werden vrijgelaten.
Op de taludfolie zijn ten behoeve van stabilisatie tijdens met name de
uitvoering op regelmatige afstanden zandzakken aangebracht (aan touw,

55 en56 Oorspronkelijketoestand en na afwerking
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57 Afwerken taludsonder helling van 1 : 1,5
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58 Leggen ECB/PEfolie op het talud
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59 Leggen HDPE-folie
opde putbodem

zie figuur 48). Op de taluds wordt de beschermlaag pas tijdens de
stortfase met het toenemen van de storthoogte aangebracht (steile taluds
waarbij een beschermlaag niet gedurende een langere periode over de
gehele taludlengte blijft liggen).
Ten behoeve van de vakbegrenzing op de bodem zijn grondkaden
opgezet. Hierbij is eerst folie gelegd en werd vervolgens een folieflap op
de bodemfolie gelast waarna de grondkade tussen de bodemfolie en de
opgelaste flap werd aangebracht (zie figuur 60). In vak Bkan na aanleg
de opgezette flap worden verwijderd terwijl deze tussen de fasen A + B
en C + D kan worden gehandhaafd. Hierdoor wordt een scheiding in de
percolaatopvang gecreëerd wat van voordeel kan zijn voor de uiteindelijk te lozen percolaatkwaliteit.
De inrit tot de stort heeft een helling van circa 10% en is voorzien van
stelconplaten op een laag beschermzand. Naast deze baan werd een
onverharde baan aangelegd voor de compactor. De kwaliteit van de
gelegde folie, alsmede het laswerk (folie, doorvoeringen en dergelijke)
zijn gecontroleerd door een onafhankelijk keuringsbedrijf.

BALLAST ZANDZAKKEN VAN IQkg

60 Detail vakbegrenzing op putbodem met
doorvoering drain door
kade
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Drainagesysteem
De drains zijn van HDPE met een drainafstand van 30 m waarbij tevens
een ringdrainage is voorzien. Het percolaat kan zodoende via 2
richtingen naar de pompput worden afgevoerd. Ten behoeve van het
periodieke onderhoud van de drains (doorspuiten) zijn vanaf de drains
op het talud leidingen van HDPE met een inwendige diameter van
80 mm gelegd welke aan het maaiveld zijn afgewerkt in een straatpot.
Deze leidingen zijn op regelmatige afstanden verankerd door middel van
een op de taludfolie gelast strookje folie.
Ten behoeve van de toekomstige fasen zijn op de putbodem de drains
vloeistofdicht door de opstaande flap folie met een blinde leiding door
de kade gevoerd met achter de kade een T- stuk met afdekkappen. De
doorvoeringen door de folie werden prefab op het werk geleverd en
vervolgens in de folie gelast. De volgende fase kan achter de kade
eenvoudig aan de bestaande bodemfolie worden gelast. In het T-stuk
kan een tijdelijke afdichting worden aangebracht zodat de drains van de
volgende fase zonder overlast van percolaat uit de voorgaande fase
kunnen worden aangesloten.
Pompput
Het verzamelde water wordt afgevoerd naar een in HDPE uitgevoerde
pompput, die geheel binnen de foliekuip is gesitueerd. De pompput met
een diameter van 2 m bevat twee compartimenten (respectievelijk A + B
en C + D). In fase A is een gedeelte van 3 m geplaatst. In fase D wordt
de pompput met het toenemen van de storthoogte opgebouwd tot een
uiteindelijke hoogte van 15 m. De pompput is in verband met de diepere
aanleg dan de bodemfolie in een aparte foliekuip geplaatst (zie figuur
61). Deze foliekuip is later aan de onderafdichting gelast. In de foliekuip
is de pompput gefundeerd op een betonplaat. De bodemfolie is
bovendien nog aan de pompput gelast (via een op de pompput
aangebrachte rand, zie figuur 62). De schakelkast van de pompput,
gecombineerd met de debietregistratie en bemonsteringsvoorzieningen,
zijn op het maaiveld geplaatst. Om doorvoeringen door de folie te
voorkomen zijn de stroom- en sturingskabels, alsmede de persleiding op
het talud gelegd. Ten behoeve van bescherming van de kabels en het
vorstvrij aanbrengen van de persleiding is gekozen voor het aanbrengen
van een beschermlaag ter dikte van circa 1m op het talud (breedte circa
2 m). Hiervoor is in verband met het voorkomen van afschuiving
gestabiliseerd zand aangebracht.
Eindafwerking
In de AW is voorgeschreven dat de stortplaats uiteindelijk moet worden
afgewerkt met een bovenafdichting bestaande uit een zand/bentonietlaag
ter dikte van tenminste 0,2 m. Op deze laag moet een drainagelaag van
0,3 m worden aangebracht met daarop 0,7 m 'gebiedseigen' grond.
Vervolgens zal een beplantingsplan moeten worden opgesteld. Hierbij
moet rekening worden gehouden dat de beplanting de afdichtende
werking van de bovenafdichting niet nadelig mag beïnvloeden (wortelgroei door zand/bentonietlaag). Doordat een bovenafdichting is voorge123

61 Foliekuip pompput

schreven zullen eveneens ontgassingsvoorzieningen (passief direct onder
de bovenafdichting of actief door middel van verticale putten) moeten
worden aangebracht om een te hoog oplopen van de gasdruk onder de
bovenafdichting en eventueel beschadigen hiervan te voorkomen.
Afhankelijk van de daadwerkelijk vrijkomende hoeveelheden kan
stortgas mogelijk nuttig worden gebruikt (bijvoorbeeld in gasmotoren
voor de opwekking van electriciteit).
Het aanbrengen van een bovenafdichting zal ook in het uiteindelijke
Stortbesluit Bodembescherming worden voorgeschreven. Hierbij wordt
zowel een zand/bentonietlaag als een kunststof folie als mogelijkheden
genoemd.

62 Pompput
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63 Fase Bgereed voor
het storten vanafval
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Stortplan
Ten behoeve van de ontvangst en registratie van de afvalstoffen is een
weegbrug aangelegd met een weegkantoor. Het weegkantoor is gecombineerd met een schaft- en kleedruimte voor het personeel. De
verkeersstromen worden geregeld met een stoplicht.
Teneinde het beschikbare stortvolume zo goed mogelijk te benutten is
een compactor aangekocht. Voor de stalling van de compactor is naast
het kantoor een Romneyloods geplaatst met daarbij een dieselolietank.
Voor het kantoor is een vloeistofdichte vloer met opstaande randen
gesitueerd ten behoeve van eventuele inspectie van aangevoerde afvalstoffen. Voor de registratie van de locatie waar de aangevoerde
afvalstoffen zijn gestort is de stortplaats ingedeeld in een raster van
50 x 50 m. Per vak worden lagen van 3 m onderscheiden. De vakken
zijn overeenkomstig een schaakbord genummerd met een extra nummer
voor de laag (bijvoorbeeld Bl.1, de onderste laag in vak BI). Voor de
vakbegrenzingen zijn aan de bovenzijde borden geplaatst. Per laag van
3 m gestort afval wordt een tussentijdse afdichting aangebracht ter dikte
van tenminste 0,2 m. Voor de tussentijdse afdichting kan zand worden
gebruikt of geschikte aangevoerde afvalstoffen (fijn bouw- en sloopafval, verontreinigde grond en dergelijke). Figuur 63 tot slot geeft een
beeld van de volgestorte fase A waarbij de putbodem van fase Bis
aangelegd en gereed voor het storten van afval.

8.9 Slotbeschouwing
De uitbreiding van de stortplaats Hattem maakt duidelijk dat de
ontwikkeling van de wetgeving en richtlijnen ten aanzien van gecontroleerde stortactiviteiten in volle gang is. Ook het aantal toepassingsmogelijkheden van isolatiematerialen van natuurlijke materialen tot aan de
verschillende kunststoftypes ontwikkelt zich in een snel tempo.
Het aanleggen van een stortplaats is in toenemende mate een complex
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gebeuren met een veelvoud van specialistische inbreng van de civiel- en
cultuurtechnici, geohydrologen, waterzuiveringstechnologen, milieutechnologen, materiaaldeskundigen en landschapsarchitecten.
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9 Technische aspecten bij de berging van
baggerspecie
N.P. Christen - Heidemij Adviesbureau B.V., Arnhem

9.1 Inleiding
De technische aspecten die een rol spelen bij het bergen van baggerspecie
worden in hoge mate bepaald door de milieuhygiënische eisen die in
verband met de aanwezigheid van verontreinigingen aan de depots
moeten worden gesteld. De depots dienen, evenals stortterreinen voor
andere afvalstoffen, te voldoen aan de IBC-criteria. In grote lijnen houdt
dit in dat het noodzakelijk is het materiaal geïsoleerd van de omgeving
op te slaan en dat de situatie beheersbaar en controleerbaar moet zijn.
Maatregelen dienen te worden getroffen om te voorkomen dat
verontreinigingen tot buiten het depot worden getransporteerd respectievelijk om een dergelijk transport tot een aanvaardbaar minimum te
beperken.
In dit hoofdstuk wordt in eerste instantie ingegaan op de diverse
depotvormen (paragraaf 9.2). Vervolgens wordt aandacht besteed aan
de verschillende mechanismen volgens welke het transport van verontreinigingen kan verlopen (paragraaf 9.3). Ten slotte wordt aangegeven welke maatregelen kunnen worden genomen om
verontreinigingstransport te beperken respectievelijk te voorkomen
(paragraaf 9.4).

9.2 Depotvormen
In principe zijn vele bergingstypen mogelijk, waarvan de belangrijkste
zijn weergegeven in figuur 64. Deze typen variëren met name voor wat
betreft de positie van het geborgen materiaal ten opzichte van de
(grond)waterstand. Per in figuur 64 in beeld gebracht bergingstype kan
ook de geohydrologische opbouw en het fluctuatiepatroon van de
(grond)waterstand nog variëren. De ligging van het materiaal ten
opzichte van de (grond)waterstand isvan groot belang in verband met
het potentiële transport van verontreinigingen. Daarbij is het al dan niet
gereduceerd zijn van het materiaal de belangrijkste factor. Van een
aantal stoffen (met name zware metalen) is de mobiliteit onder
gereduceerde omstandigheden sterk verschillend van die onder geoxideerde omstandigheden. Hierop wordt in de volgende paragraaf nader
ingegaan.

9.3 Transportmechanismen
Het transport van verontreinigende stoffen vindt plaats via het
grondwater, volgens de volgende twee mechanismen:
- advectief, dat wil zeggen in opgeloste vorm met de grondwaterstro127
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64 Schematische voorstelling bergingstypen
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ming mee; de drijvende kracht wordt geleverd door drukverschillen in
het grondwater;
- diffusief, eveneens in opgeloste vorm, maar de verontreinigende
stoffen verplaatsen zich onder invloed van concentratieverschillen,
bijvoorbeeld tussen het poriewater in de specie en het grondwater in
het aangrenzende pakket.
Advectief transport treedt in eerste instantie op in de consolidatiefase,
dat wil zeggen de fase tijdens en direct na het vullen waarin
samendrukking van de specie plaats vindt door het eigen gewicht van de
korrels. Daarbij wordt water uitgedreven, zowel naar boven als naar
beneden. De verdeling 'naar boven'/'naar beneden' is afhankelijk van de
lokale geohydrologische situatie en de snelheid van vullen. De lengte van
de consolidatieperiode wordt bepaald door de laagdikte, de grondwaterstroming en door de doorlatendheid van de specie. De consolidatieperiode kan tientallen jaren duren. Ook na de consolidatie kan stroming van
water door het depot (en dus advectief transport van verontreinigingen)
optreden, wanneer de (grond)waterdruk aan de bovenzijde verschilt van
die aan de onderzijde. Is laatstgenoemde het laagst, dan is er stroming in
benedenwaartse richting c.q. inzijging. In het omgekeerde geval is er
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sprake van kwel. De lokale geohydrologische situatie is bepalend voor
de mate waarin deze processen optreden. Wanneer het verontreinigde
poriewater eenmaal het stort heeft verlaten, hangt de verdere verspreiding eveneens af van de lokale grondwaterstroming.
Diffusief transport treedt in feite altijd op wanneer er sprake is van
concentratieverschillen. Het is echter een uiterst langzaam proces zodat
reeds bij enkele mm's kwel of inzijging per jaar het advectief transport
overheerst. Dit neemt niet weg dat diffusie, op zeer lange termijn gezien,
in veel gevallen het overheersende proces wordt.
De mate waarin verspreiding kan optreden is, behalve van de hiervoor
genoemde processen, ook afhankelijk van de eigenschappen van de
(groepen van) verontreinigende stoffen. Belangrijk is in dit verband het
verschil tussen de zware metalen (exclusief chroom en arseen) enerzijds
en organische microverontreinigingen anderzijds. Zware metalen vormen in gereduceerd milieu (c.q. in organische stofhoudende, met water
verzadigde specie) sulfiden die zeer slecht oplosbaar zijn. Onder deze
omstandigheden blijft het gehalte in het poriewater laag (ruim beneden
de referentiewaarden uit de Leidraad bodembescherming) en onafhankelijk van de totaal aanwezige hoeveelheid van de betreffende metalen.
In gereduceerd milieu worden de adsorptiemogelijkheden kleiner door
omzettingen van onder andere ijzerhydroxide. Van elementen die met
name hieraan adsorberen (bijvoorbeeld arseen) kan hierdoor het gehalte
in het poriewater sterk oplopen. Arseen zelf wordt in gereduceerd milieu
omgezet in een minder sterk adsorberende vorm. Beide processen samen
leiden tot een sterk verhoogde mobiliteit van arseen. De mobiliteit van
zware metalen is ook afhankelijk van de pH. Naarmate deze lager is, is
de mobiliteit groter. Het chroomgehalte in het poriewater is onafhankelijk van de redoxpotentiaal, terwijl het arseengehalte onder geoxideerde
omstandigheden het hoogst is.
Organische microverontreinigingen adsorberen in meerdere of mindere mate aan de organische stof waarbij de gehalten in het poriewater
evenredig zijn met de totaal aanwezige hoeveelheid. Hogere totaalgehalten gaan dan ook gepaard met hogere gehalten in het poriewater. Wel
zijn er grote verschillen in de verhouding 'concentratie poriewater' /
'totaalgehalte'. Bij een aantal stoffen (PCB's, DDT, DDE, Dieldrin,
HCB) gaan hoge totaalgehalten (bijvoorbeeld de signaleringswaarde uit
de Derde Nota Waterhuishouding) gepaard met lage poriewaterconcentraties (beneden de referentiewaarden uit de Leidraad bodembescherming). Adsorptiereacties zijn niet afhankelijk van de redoxpotentiaal en
het beschreven proces geldt dan ook zowel in gereduceerd als in
geoxideerd milieu.
Een aantal van de organische microverontreinigingen wordt geleidelijk afgebroken tijdens het transport en de berging, onder invloed van
microbiologische en/of chemische processen. Deze afbraak verloopt
vaak langzaam.
De beschreven processen gelden zowel bij storten boven als onder
water. Bedacht moet worden dat storten boven water niet per definitie
betekent: geoxideerde omstandigheden. Een depot boven water kan
zodanig worden ingericht dat het (voor het grootste gedeelte) verzadigd
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met water blijft.
Een aspect dat alleen bij storten onder water speelt is de mogelijkheid
van verspreiding van verontreiniging tijdens het storten. Via de stroming
van het oppervlaktewater kan verplaatsing van gesuspendeerde vaste
deeltjes optreden. Tevens kunnen verontreinigende stoffen desorberen en
in oplossing gaan. Bij het beschouwen van de transportmogelijkheden
van verontreinigende stoffen bij het storten onder water dient ook een
eventuele stratificatie te worden betrokken. In diepe putten kan onder
invloed van temperatuurverschillen een gelaagdheid in het water
ontstaan waarbij onderin de put een zuurstofloze laag aanwezig is.

9.4 Isolerende maatregelen
De mogelijke maatregelen om het transport van verontreinigende stoffen
te beperken/voorkomen kan rechtstreeks worden afgeleid uit de beschrijving van de transportmechanismen.
In de eerste plaats dienen de (grond)waterdrukverschillen over de
specielaag te worden geminimaliseerd waardoor advectief transport
wordt geminimaliseerd. Gezien het feit dat de drukverschillen sterk
afhankelijk zijn van de lokale geohydrologische omstandigheden, vormt
dit aspect een belangrijke factor bij de locatiekeuze.
Door het aanbrengen van een waterondoorlatende laag (bijvoorbeeld
kunststoffolie) aan de bovenzijde van een depot (boven water) kan de
infiltratie van neerslag worden voorkomen. Een dergelijke laag heeft
echter een beperkte levensduur, hetgeen een periodieke vervanging
noodzakelijk maakt. Bij afdekking door natuurlijke materialen (bijvoorbeeld bentonietklei) blijft altijd een geringe infiltratie mogelijk (enkele
tientallen mm's per jaar).
Afhankelijk van de geohydrologische situatie kan aan de onder- (en
boven)zijde van een depot een schone, organische stofrijke kleilaag
worden aangebracht. Enerzijds werkt deze laag adsorberend gedurende
de consolidatiefase (wanneer het advectief transport overheerst). Anderzijds wordt na de consolidatiefase het diffusief transport tegengegaan.
De benodigde dikte van deze laag dient afhankelijk te worden gesteld
van factoren als: kwaliteit van de specie, laagdikte van de specie, etc.
Wanneer specie van verschillende verontreinigingsgraad wordt gestort
verdient het aanbeveling de schoonste specie (dat wil zeggen de specie
met de laagste gehalten in het poriewater) onderin en bovenin te storten.
Deze heeft dan een zelfde werking als de eerder genoemde schone,
organische stofrijke kleilaag. In de praktijk zal dit slechts incidenteel
kunnen worden toegepast, zeker wanneer het gaat om grootschalige
stortlocaties. Het overheidsbeleid ontwikkelt zich in deze richting.
Wanneer een depot onder permanente kwelomstandigheden wordt
aangelegd (hetzij van nature aanwezig, hetzij kunstmatig aangebracht)
wordt transport van verontreinigingen naar het grondwater voorkomen.
Wel dient dan rekening te worden gehouden met 'eeuwige' afvoer en
(eventueel) zuivering van het aan de oppervlakte uittredende water.
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10 Waterbodemsanering
H. Hidding,J. Freye enJ.J.M, van Roestel- Oranjewoud B.V., Heerenveen

10.1 Waterbodems
Inleiding
De waterbodem, die meestal onttrokken aan ons oog in Nederland
aanwezig is,wordt gekenmerkt door een groot aantal parameters, zoals
bijvoorbeeld de gehalten aan organische stof, lutum, nutriënten etc. De
waarden van deze parameters staan vaak in nauwe relatie tot de functie
van de waterbodems.
De waterbodem van de vaargeul van de Nieuwe Waterweg wordt
bijvoorbeeld regelmatig gebaggerd en is daarnaast vanwege scheepsbewegingen geheel anders van samenstelling dan de waterbodem van het
zuidwestelijke gedeelte van het Naardermeer. De samenstelling van de
waterbodem van de laatstgenoemde locatie wordt veeleer bepaald door
de belasting met organische stof en de strijklengte van de overheersende
windrichting.
Verontreinigingsproblematiek
De problemen met (verontreinigde) waterbodems komen naar voren
vanwege de toekenning aan watersystemen van bepaalde functies, die op
gespannen voet staan met de tegelijkertijd gewenste kwaliteit van die
bodems. De functie van de waterbodem van het Naardermeer is, in het
kader van het behoud van de natuuurwaarde, totaal verschillend van de
functie van die in de Nieuwe Waterweg, waar een waterbodem bijna
'ongewenst' is, terwijl de hoeveelheid waterbodemmateriaal voortdurend toeneemt. Zelfs als de toegekende functies van twee watersystemen
grote overeenkomsten hebben, kan de problematiek technisch-inhoudelijk nog steeds sterk verschillen: zowel aan het Ketelmeer als aan het
Naardermeer zijn bijvoorbeeld hoge natuurwaarden toegekend. In het
Naardermeer speelt de problematiek van meststoffenovermaat in het
oppervlaktewater en het sediment, terwijl in het Ketelmeer-sediment het
zwaartepunt bij de verontreiniging met chloorhoudende verbindingen
zoals PCB's ligt.
Voor een getalsmatige beschrijving van een verontreinigingssituatie
wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van het Toetsingskader
Waterbodems, dat is gepresenteerd in de Derde Nota Waterhuishouding
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1990). Dit toetsingskader vormt
tevens het beleidskader voor de bestemming van verontreinigde specie.
Daarbij worden de volgende drie kwaliteitsniveaus onderscheiden:
- de algemene kwaliteitsdoelstelling 2000 (AMK 2000);
- de toetsingswaarde;
- de signaleringswaarde.
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Aanpak sanering
Algemeen geaccepteerde oplossingen voor de problematiek van de
verschillend verontreinigde waterbodems liggen nog in het verschiet,
omdat het probleem zelf nog maar relatief kort als zodanig wordt
erkend. Hierdoor ontbreekt het financieel-juridische beleidskader grotendeels. De verschillende technieken voor verwerking van verontreinigde bagger bevinden zich in het stadium van ontwikkeling of de
aanvaardbaarheid van de toepassing ervan moet nog worden vastgesteld. Daarnaast speelt het gebrek aan integratie van disciplines die tot
voor kort nauwelijks met elkaar in aanraking kwamen, een belangrijke
rol bij de aanpak van de sanering. Indien er al oplossingen worden
gevonden, dan berusten ze meer op toepassingen van het toevallig
beschikbare en haalbare, dan dat ze het resultaat zijn van een
systematische aanpak waarbij de mogelijkheden van verschillende
sanerings- en bergingssystemen worden onderzocht.
Drie 'Oranjewoud'-projecten
In de hierna volgende paragrafen zal, aan de hand van een drietal door
'Oranjewoud' uitgevoerde projecten, worden ingegaan op de problematiek van — en de oplossingsrichtingen voor - drie waterbodemsystemen,
met verschillende functies en vormen van verontreiniging.
Het betreft de projecten 'De Geerpias' (integraal eutrofiëringsbestrijdingsproject), 'De Vest te Tholen' (ondermeer sanering in het kader van
de Ibs) en de 'Slikken van Viane' (getijdegebied in de Oosterschelde,
Programma Waterbodemsanering Rijkswaterstaat).

10.2 De Geerpias
Problematiek
Het gebied Geerpias is een onderdeel van de Langeraarse Plassen, het
omvat een oppervlakte van circa 48,5 ha, waarvan circa 30 ha uit water
en het resterende deel overwegend uit moerasbos en graslanden bestaat.
De Geerpias isgrotendeels eigendom van en in beheer bij Staatsbosheer.
De waterkwaliteitsbeheerder, het Hoogheemraadschap van Rijnland,
heeft vastgesteld dat het oppervlaktewater van de klasse IV-Bis
(Hoogheemraadschap van Rijnland, 1986). Deze lage klassering is te
wijten aan het hoge gehalte aan eutrofiërende stoffen (N en P-verbindingen) in het water en de daaruit voortvloeiende bloei van blauwalgen in
de zomermaanden. Voor het bereiken van een betere waterkwaliteit
(klasse III-B), dient de belasting te worden teruggedrongen, met name de
belasting met P-verbindingen. Een verminderde eutrofiëring draagt bij
aan de vergroting van het doorzicht en een verbetering van de
levenskansen voor submerse waterplanten en roofvis. Eind jaren '80
bedroeg de belasting van het oppervlaktewater aan totaal-P circa 5
g/m2per jaar, waarvan de bijdrage van de externe bronnen circa 20% en
de interne belasting vanuit de bodem circa 80% bedroeg.
De aanwezigheid van een gemiddeld 0,5 m dikke laag fosfaatrijk slib
is verantwoordelijk voor het relatief grote aandeel van de interne
belasting aan de totale P-belasting. De maximale dikte van de sliblaag
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was plaatselijk meer dan 1m. Als belangrijkste externe P-bronnen
kunnen de inlaat van eutroof water uit de zuidelijker gelegen Langeraarse Plassen (Noordpias en Zuidpias) en de uitwerpselen van een nabij
gelegen reigerkolonie worden genoemd.
Aanpak
Het vooronderzoek voor het plan is uitgevoerd door het Hoogheemraadschap. 'Oranjewoud' verzorgde de planvorming (in 1987) en de
uitvoering van het project, dat in 1991 is afgerond.
Besluitvorming
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in 1986 op basis van een
onderzoek vastgesteld, dat de Geerpias zich goed leent voor het
uitvoeren van een integraal project voor de bestrijding van de
eutrofiëring. Het project werd aangemerkt als één van de proefprojecten
eutrofiëringsbestrijding en het kwam als zodanig in aanmerking voor
rijkssubsidieregelingen. Het specifieke van het project Geerpias is, dat
dit zich richt op bestrijding van de eutrofiëring door sanering van de
externe P-bronnen en het baggeren van de fosfaatrijke sliblaag.
In andere situaties kunnen ook andere maatregelen in aanmerking
komen, zoals doorspoelen met nutriëntenarm water, chemische fosfaatfixatie en visstandbeheer. Deze maatregelen zijn door het Hoogheemraadschap van Rijnland in andere proefprojecten onderzocht. Het
saneren van externe bronnen kan veel overleg vergen, zoals in het geval
van de Geerpias, waar vaarrechten van de Geerpias naar de Langeraarse
Plassen golden en gebruiksrechten van gronden voorkwamen (vollegrondstuinbouw).
Het baggeren moest zich specifiek richten op het weghalen van de
fosfaatrijke sliblaag. Het wâs niet zinvol méér weg te halen, omdat het
niet primair ging om het op diepte brengen van de plas. Verder was het
van belang, dat het baggeren met weinig resuspensie van het slib
gebeurde. Resuspensie zou namelijk leiden tot de vorming van een
nieuwe fosfaatrijke sliblaag na het baggeren.
Uitvoering eutrofiëringsbestrijdingsproject
De uitvoering van het eutrofiëringsbestrijdingsproject gebeurt in twee
fasen. Eerst worden de externe bronnen gesaneerd en vervolgens kan de
interne belasting door baggeren worden teruggedrongen. Het terugdringen van de externe belasting heeft plaatsgevonden door de open
verbinding met de Noordpias te vervangen door een klepstuw, die
slechts door een beperkt aantal boten te passeren is. Automatische
opening en sluiting van de stuw zorgt voor een beperkte waterdoorvoer.
De P-belasting door de reigerkolonie is afgeleid van de plas, door voor
het gebied met moerasbos en de graslanden een watercirculatieplan te
realiseren.
In plaats van aanvoer uit de Langeraarse Plassen, vindt de wateraanvoer naar de Geerpias in de nieuwe situatie plaats aan de noordkant, via
een duiker uit het boezemwater de Drecht. Het inlaatwater wordt
fysisch-chemisch gedefosfateerd met ijzerchloride en voor nazuivering
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door een aangelegd helofytenmoeras geleid.
Tijdens de planvorming en de uitvoering zijn door 'Oranjewoud' veel
peilingen verricht en monsters genomen van de sedimentlagen. Het
bleek, dat de fosfaatrijke sublaag qua fosfaatgehalte en ook visueel,
duidelijk was te onderscheiden van de onderliggende spoelveenlaag
(verslagen veen).
Het fosfaatrijke slib heeft zeer hoge gehalten aan lutum en organische
stof. Slibmonsters, in situ gestoken, hebben lage droge-stofgehalten (5
tot 10%). Omdat het slib snel in suspensie gaat, moeten hoge eisen
worden gesteld aan de baggertechniek. 'Oranjewoud' heeft een baggermond ontwikkeld, waarmee de laag fosfaatrijk slib met weinig 'mors'
wordt verwijderd (stofzuigermond). De uiteindelijk achtergebleven
hoeveelheid slib (na een uitgebreide proef tijdens het project en een
tweede baggerslag) bleek slechts 2 à 3 cm te bedragen, wat duidelijk
minder was dan de toegestane 4 cm (zie figuur 65). Met de betreffende
baggertechniek is dan ook de weg te halen laag nauwkeurig verwijderd.
De aanvankelijke onderschatte problemen met de mobiliteit van het slib,
onder invloed van wind- en golfwerking, zijn tijdens het project effectief
ondervangen.
De resultaten van het baggerwerk zijn ook chemisch getoetst, door
analyses van monsters op totaal-P. Een statistisch onderbouwde
kwaliteitscontrole bleek noodzakelijk (en is ook toegepast), om te
komen tot een objectieve beoordeling van de kwaliteit van het
baggerwerk. In totaal is bij dit baggerproject circa 215.000 m3
speciemengsel in depot gezet. De geleidelijke uittreding van pers- en
consolidatiewater is door de aanleg van een drainageleiding in het depot
sterk bevorderd. Het ingedikte materiaal bleek niet tot boven de
A-waarde te zijn verontreinigd met stoffen die worden genoemd in de
Leidraad bodembescherming. Het steekvaste en gedroogde materiaal
kon worden afgezet in de sierteelt.
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Nazorg en evaluatie
De defosfateringsinrichting blijft gehandhaafd en het helofytenmoeras
wordt onderhouden, ze gelden als de belangrijkste blijvende saneringsmaatregelen. In 1991 is het doorzicht van het water sterk verbeterd,
zeker ten opzichte van de Noordpias.
Het P-totaalgehalte in het water is gedaald van gemiddeld 0,3 mg/l tot
0,2 mg/l. Het Hoogheemraadschap van Rijnland zal in de komende
jaren nagaan, in hoeverre de genomen maatregelen blijvend effect zullen
hebben. Daartoe is het programma voor routinematige bemonstering
geïntensiveerd en uitgebreid.

10.3 DeVestTholen
Problematiek
Het oude stadshart van de stad Tholen wordt, aan de noord- en
westzijde begrensd door grachten, tezamen 'De Vest' genaamd. Dit 700
meter lange en 15 tot 40 meter brede grachtentraject kan worden
opgedeeld in een aantal met elkaar in open verbinding staande
compartimenten. Tijdens voorgaande onderzoeken (TAUW Infra Consult B.V., 1985-1988) zijn de volgende gegevens verkregen:
- De waterbodem van 'De Vest' is (in het verleden) onder meer belast
met water van een tweetal riooloverstorten en andere bronnen,
waaronder die van een viszilverfabriek aan de zuidkant van het
grachtentraject. De percelen van de reeds gesloten viszilverfabriek en
van een nabijgelegen, eveneens gesloten gasfabriek, zijn reeds in het
kader van de Ibs gesaneerd.
- De circa 0,3-0,7 m dikke, niet-vaste waterbodem van het meest
zuidelijke compartiment is sterk verontreinigd. De sterk verhoogde
gehalten aan minerale olie (klasse 4 volgens de normering van de
Derde Nota Waterhuishouding) zijn volgens de rapporten van
voorgaand onderzoek veroorzaakt door lozing vanaf het terrein van
de voormalige viszilverfabriek. De waterbodem is over het gehele
traject tot op een diepte van 0,7 m - bovenzijde waterbodem tevens
licht verontreinigd met PAK's en zware metalen (niveau toetsingswaarde, klasse 2).
- De onderliggende vaste bodem is volgens de resultaten van het nader
en saneringsonderzoek niet verontreinigd met één van de eerder
genoemde parameters. Het droge-stofgehalte van de verontreinigde
waterbodem varieert sterk, namelijk van 15 tot 40%. De verontreinigde bagger bevat een gehalte aan organische stof van 10-20% en aan
lutum van 20-40% d.s.
In het saneringsonderzoek (TAUW Infra Consult B.V., 1988) is een
tweetal verwerkingsmethoden nagegaan, te weten reinigen of gecontroleerd storten. Voor reinigen zijn chemische extractie, thermische
technieken en microbiologische reiniging aan een beoordeling onderworpen. Als voorbehandelingsmethoden werden de scheiding in fracties
(fijn, grof) door middel van hydrocyclonage en een mechanische
ontwatering voorgesteld. Bij hydrocyclonage worden onder de werking
van centrifugaalkrachten kleine deeltjes (globaal gesproken het meest
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verontreinigd) gescheiden van grovere deeltjes. De grootte van de te
scheiden deeltjes kan tot op zekere hoogte worden ingesteld. Verschillende combinaties van methodieken zijn tegen elkaar afgewogen.
Globaal werd voor de verwijdering en verwerking van het slib uit
genoemde compartimenten volgens de duurste variant een bedrag van 2
à 3 miljoen gulden begroot (prijspeil 1988). Deze variant hield in, dat
het door middel van hydrocyclonage afgescheiden slib thermisch zou
worden gereinigd. De grovere zandfractie zou voor hergebruik geschikt
zijn.
Besluitvorming
Vastgesteld is dat, op grond van milieuhygiënische en nautische redenen,
circa 15.000 m3 waterbodemmateriaal moet worden verwijderd. Het
deel dat vanuit milieuhygiënisch oogpunt dient te worden verwijderd,
bestaat uit het verontreinigde waterbodemmateriaal uit het meest
zuidelijke compartiment (klasse 4: lozingspunt viszilverfabriek). De
verwijdering vindt plaats in het kader van de Ibs, de provincie Zeeland
is de opdrachtgever. De werkzaamheden in de overige compartimenten,
waarvan het waterbodemmateriaal om nautische redenen moet worden
verwijderd, worden bekostigd door de gemeente Tholen.
Aanpak sanering
Voor het aangeven van de bestemming van het verontreinigde materiaal
heeft aanmelding plaatsgevonden bij het SCG, dat bemiddelt bij de afzet
van verontreinigd bodemmateriaal. Het SCG heeft het waterbodemmateriaal als niet-reinigbaar aangemerkt, omdat de verontreiniging bestaat
uit een 'cocktail' van onder andere metalen, PAK's en olie. Enkele
verkennende experimenten op laboratoriumschaal hebben aangetoond,
dat de aanwezige olie in principe voor ruim 90% microbiologisch kan
worden afgebroken. Er vindt een studie plaats naar de mogelijkheden
voor het toepassen van deze reinigingsprocedure. Een complicerende
factor voor de afbraak van de olie vormt het gehalte aan zware metalen,
waardoor het waterbodemmateriaal kwalitatief gezien (hooguit) tot
klasse 2 kan worden verbeterd. Eén en ander veroorzaakt zodanige
gebruiksbeperkingen voor het gedeeltelijk gereinigde materiaal, dat
daarom gekozen is voor de combinatie van indikken en vervolgens
storten op een nabijgelegen stortplaats.
De werkzaamheden, die vanaf het najaar van 1991 door 'Oranjewoud' (onder directievoering van 'TAUW') worden uitgevoerd, houden
in dat in een periode van 20 weken tot op de vaste bodem van (venige)
klei verontreinigd materiaal wordt opgezogen. De baggermethode is
voor het grootste gedeelte identiek aan die,welke in de Geerpias is
toegepast. De Vest bevatte voor de 'stofzuigermond' teveel puin en
ander grof materiaal. Derhalve is voor delen van de Noordvest
overgeschakeld op een cutterzuiger. In de Midden- en Zuidvest wordt
met behulp van een kraan met riekbak op een ponton het grove
materiaal van de bodem verwijderd, waarna weer op de aanvankelijk
voorgestelde wijze wordt gewerkt. Het opgebaggerde materiaal wordt
via een persleiding en een grofvuilzeef naar een bufferbassin van 350 m3
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inhoud verpompt. In het bassin wordt gehomogeniseerd en wordt
flocculant gedoseerd toegevoegd, waarna indikking plaatsvindt met
behulp van twee zeefbandpersen (zie figuur 66). Er wordt een materiaal
verkregen met een droge-stofgehalte van minimaal 30%. De produktie
bedraagt circa 5 ton d.s. per uur.
Een verdere verwerking dan het storten op een nabijgelegen stortplaats vindt niet plaats. Het perswater wordt, na controle op het gehalte
aan zwevende stof, teruggevoerd naar het oppervlaktewater van de Vest.
De totale uitvoeringskosten van het werk bedragen circa 1,5 miljoen
gulden.

10.4 DeSlikken van Viane
Problematiek
Een deel van de Slikken van Viane in de Oosterschelde is verontreinigd
door de activiteiten van een voormalige scheepssloperij. In de nabijheid
van deze locatie ligt een mosselperceel. Het gebied wordt verder
voornamelijk bezocht door pierenstekers en fouragerende scholeksters.
Vanwege de zandigheid van de bodem is het onderzoek (1988 en
1989) vooral ook gericht geweest op de aanwezigheid van verontreinigingen in de siltfractie van de bodem. Voor het inschatten van de risico's
die de verontreinigingen op zouden kunnen leveren, is onderzoek gedaan
naar de aanwezigheid van verontreinigingen in benthische organismen,
zoals de kokkel, de mossel en de wadpier. De ernst van de verontreiniging wordt bepaald door PAK's. PCB's blijken op de verontreinigde
locatie alleen aantoonbaar in de siltfractie van de bodem, alwaar ze ten
opzichte van de referentielocaties in sterk verhoogde gehalten aanwezig
zijn (zie figuur 67). Ook de verontreinigingen met koper en lood komen
vooral tot uiting in de siltfractie. De signaleringswaarde voor PAK's, uit
de Derde Nota Waterhuishouding, wordt in een gebied van circa 6 ha
overschreden. Zowel voor schelpdieren als voor de wadpier zijn er
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MA
correlaties gevonden tussen contaminantengehalten in het organisme en
contaminantengehalten in de siltfractie van de bodem. Deze correlaties
zijn voor de wadpier het meest significant.
Van de verhoogde gehalten in de organismen konden geen verdere
effecten worden vastgesteld op de soortensamenstelling en de biomassa.
De aanwezige verschillen in soortenrijkdom en populatiedichtheid
konden worden verklaard uit verschillen in korrelgroottesamenstelling
en de hoogteligging. Ook voor de scholeksters zijn, mede door het
gebrek aan dosis-effectrelaties, geen effecten vastgesteld of verwacht.
Een inschatting van het risico dat de verontreinigingen opleveren, wordt
verder onderbouwd met oesterlarventests (overleving) en microtox-tests
(afname bioluminescentie van Photobacterium phosphoreum). Resultaten van deze bio-asssays zijn bij het ter perse gaan van dit hoofdstuk nog
niet bekend.
Voor de verdere kartering is door ruimtelijk-statistische analyse
(covariogrammen), voor de verschillende parameters de afstand tussen
de monsterpunten geoptimaliseerd. Langs deze weg worden saneringsgrenzen aangegeven die statistisch zijn onderbouwd.
Besluitvorming
Jaarlijks wordt voor onderzoek en sanering van de bodems van
Rijkswateren door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat geld
beschikbaar gesteld (Ministerie van V en W, 1990). In de jaren 1991 t/m
1994 behelst dit een bedrag van circa 125 miljoen gulden.
In het Saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren 1991-2000 is
vastgesteld, dat de onderhavige locatie in 1992 dient te worden
gesaneerd.
Aanpak sanering
Aangezien de kartering van de verontreinigingen en ook de evaluatie van
de (verspreidings)risico's nog niet compleet zijn, is ook de saneringsme139

thode nog niet vastgesteld. Verontreinigde gebieden met een belangrijke
afvoer van sediment zouden bij voorkeur moeten worden gesaneerd.
Voorlopig bestaat de indruk dat de situatie tamelijk stabiel is. Het risico
van verspreiding van de aanwezige verontreinigingen is daarnaast
beperkt, vanwege de geringe totale vracht en vanwege de achtergrondverontreinigng elders in het gebied.
Als besloten wordt tot sanering van het verontreinigde gebied, dienen
de aanwezige restanten van schepen te worden verwijderd. Voorts kan
men besluiten tot een isolatievariant of tot een verwijderingsvariant.
Bij de isolatievarianten kan onder andere worden gedacht aan:
- 'het onderploegen' van het verontreinigde sediment op de lokatie zelf;
- het bevorderen van de sedimentatie door 'landaanwinningswerken', of
het kunstmatig aanbrengen van een laag schoon sediment.
Voor de isolatie-alternatieven dient vooral ook de plaatselijke dynamiek
van de Oosterschelde te worden beschouwd. Het kan nodig zijn
voorzieningen te treffen die het wegspoelen van een schone bovenlaag
tegengaan. Na aanbrengen van een schone bovenlaag zal herkolonisatie
van het sediment naar verwachting snel optreden.
Als besloten wordt tot verwijdering van de verontreinigde bodemlaag,
kan worden gedacht aan:
- verwijdering 'in den natte' of baggeren, waarbij storingen op kunnen
treden door eventueel nog aanwezige scheepsrestanten. Bijkomende
nadelen zijn, dat alleen tijdens vloed kan worden gewerkt en dat de
uitvoering minder nauwkeurig kan geschieden als 'in den droge';
- verwijdering 'in den droge' of ontgraven; nadeel hiervan is het
moeilijkere vervolg op deze stap.
Door de zandigheid van het materiaal kan de verwijderde waterbodem
mogelijk worden verwerkt en nuttig worden toegepast. Voor tenminste
een deel van het verontreinigde materiaal zal een deponie moeten
worden gevonden, tenzij zou worden besloten tot thermische of
biologische reiniging van de gehele bodem of van een geconcentreerde
vuile fractie.
In een saneringsonderzoek dienen de verschillende saneringsmogelijkheden te worden gepresenteerd en zal een beperkt aantal worden
uitgewerkt. Naast een keuze voor een saneringsvariant zal er, indien tot
bergen wordt overgegaan, voor een bestemming voor de sterk verontreinigde bagger moeten worden gezorgd. Een Milieu-effect-rapportage
(MER), in verband met de berging van 'klasse 4-specie' in de provincie
Zeeland, is gaande. Daarnaast kan niet worden uitgesloten dat,
afhankelijk van de ontwikkeling van verschillende verwerkingstechnieken, geconcentreerd verontreinigd materiaal thermisch, biologisch of
extractief zal worden gereinigd. Voorlopige schattingen wijzen erop dat
sanering van deze verontreinigde waterbodem een bedrag van 2 miljoen
gulden zal gaan overschrijden. Een belangrijke rol bij de keuze voor een
bepaalde verwerkingstechniek speelt hierbij het onderzoek dat onder
auspiciën van de POSW (project onderzoek saneringsprocessen waterbodems) wordt uitgevoerd.
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10.5 Discussie problematiek en aanpak sanering
De aanpak van onderzoek en sanering van een waterbodemverontreiniging is afhankelijk van een groot aantal factoren. Genoemd kunnen
worden:
- de schaal waarop de verontreiniging zich voordoet;
- de aard van de verontreiniging, fysisch en chemisch;
- de verspreidingsmogelijkheden van de verontreiniging en de effecten
(risico's mens en milieu);
- de fysische eigenschappen verontreinigde materiaal;
- de functie(s) van het watersysteem waartoe de verontreinigde waterbodem behoort;
- de verwerkings(on)mogelijkheden van het verontreinigde materiaal
(bepaald door de eerste drie punten);
- het bestuurlijk juridisch kader waarbinnen de werkzaamheden worden
uitgevoerd.
Schaal
Inde eerste fase van onderzoek (benaming Leidraad bodembescherming:
oriënterend bodemonderzoek) dient het vóórkomen van verontreinigingen in het onderzoeksgebied te worden vastgesteld. Dit onderzoek richt
zich op de vaststelling van de aard van de verontreiniging en de locatie
van de verontreinigingsbronnen.
In de volgende onderzoeksfase (nader onderzoek) zal voor een
omvangrijke verontreiniging worden getracht een statistisch verantwoord meetpuntennet aan te leggen. Hiermee kan de ruimtelijke
spreiding van een verontreiniging worden aangegeven. Bij de sanering
zal men onder meer vanwege de omvang van het probleem (en daarmee
van de verontreinigingsgraad en de gebruiksmogelijkheden van de
specie) eerder komen tot isolatie of deponie (Viane), dan tot verwerking
(Geerpias) van de verontreinigde specie. Verwerking lijkt alleen haalbaar
bij kleinere volumina, zeer ernstig verontreinigd materiaal.
Aard
De aard van de verontreiniging wordt bepaald door de verscheidene
verontreinigende componenten, de concentraties en de verdeling ervan
over de verschillende korrelgrootteklassen in het waterbodemmateriaal.
In de Geerpias en in De Vest is het overgrote deel van het
bodemmateriaal fijnkorrelig. Op de Slikken van Viane zijn verschillende
korrelgroottefracties afzonderlijk onderzocht op hun contaminantgehalten. In dat opzicht kan van genoemde projecten de volgende tabel 16
worden gemaakt.
De ervaring met verschillende projecten leert, dat een beperkt
vooronderzoek op een groot aantal parameters, waarbij ook de
contaminanten in de verschillende korrelfracties worden onderzocht,
zowel voor nader als saneringsonderzoek sterk richtinggevend kan zijn.
Verspreidingsmogelijkheden en risico's
Op basis van in de literatuur beschikbare gegevens aangaande de
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Tabel 16

Project

Klasse-indeling
3e Nota waterhuishouding

Maatgevende
parameter(s)

Onderzocht in
korrelgrootte
fractie

Geerpias

1

*

n.b.
n.b.

De Vest

1-4

min. olie
metalen

n.b.
n.b.

Viane

3-4

PAK's
metalen

alle fracties
silt

* Tijdenshetvooronderzoek isvastgestelddatgeenparametersdewaardevande
AMK 2000 overschrijden: voorfosfaat isgeen basiskwaliteit vastgesteld.

hydrologische situatie en de mobiliteit van de verschillende verontreinigingen, kunnen de verspreidingsmogelijkheden van verontreinigingen
worden aangegeven. Deze kennis kan al in een vroeg stadium van het
onderzoek bij de afwegingen worden betrokken. Op deze wijze kan al
snel effectgericht onderzoek worden uitgevoerd dat spoort met de
'Voorlopige Richtlijnen voor Nader Onderzoek van Vervuilde Waterbodems van de Rijkswateren' (Bakker ôc Steenwijk e.a., 1991). Daarbij
kunnen de volgende effect-gerichte parameters aan bod komen:
- aanwezigheid van waterbodemorganismen, afwijkingen in soortenrijkdom en biomassa (met behulp van veldinventarisaties), gehalten aan
contaminanten in deze organismen;
- bio-assays, toxische effecten van de waterbodem op geselecteerde
testorganismen (eco-toxicologisch onderzoek).
Met de af te leiden relaties tussen de resultaten van bio-assays en
chemische analyses kan een risico-analyse worden onderbouwd. Daarnaast kunnen in een vroeg stadium de saneringsgrenzen worden
aangegeven, indien aan het watersysteem een ecologische functie is
toegekend.
Een combinatie van de resultaten van veldinventarisaties, bio-assays
en chemische analyses vormt een belangrijke aanwijzing voor de
urgentie van de uitvoering van een sanering.
Fysische eigenschappen
Zowel het watergehalte, als de gehalten aan organische stof, lutum, slib,
silt en de zandgradatie spelen een belangrijke rol bij de modellering van
de verspreidingsmogelijkheden (onder andere slibtransport, ook tijdens
de uitvoering van de sanering) èn bij de aanpak van de sanering.
Fractionering van het sediment in meer en minder verontreinigde fracties
kan een belangrijke stap zijn op weg naar de voltooiing van de sanering.
Op de Slikken van Viane moet de effectiviteit van fractionering op
praktijkschaal nog worden vastgesteld; op basis van de laboratoriumcijfers zou deze methode 'rendabel' kunnen zijn voor een groot deel van
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het waterbodemmateriaal.
Ook voor de ontwateringseigenschappen van slib is kennis van de
korrelgrootteverdeling van belang. De analyseresultaten van een sediment kunnen niet volledig bepalend zijn voor de verwerkingsmogelijkheid hiervan. Er dient vrijwel altijd een onderzoek op (semi)praktijkschaal te volgen.
Functie watersysteem
De functie van een watersysteem bepaalt in belangrijke mate het detail
en de richting van nader- en saneringsonderzoek. In het geval van de
locaties Geerpias en Slikken van Viane staan de natuurwaarden voorop.
De nauwkeurigheid waarmee hier saneringsgrenzen worden aangegeven
moet hoger liggen dan bij een locatie waar niet direct om milieuhygienische gronden wordt gebaggerd, zoals in het noordelijke compartiment
van De Vest van Tholen. De nauwkeurigheid van het onderzoek dient te
worden vertaald in een bestek (Geerpias en De Vest).
Verwerkingsmogelijkheden
Gezien het beperkt aantal beschikbare verwerkingstechnieken en de zeer
beperkte ervaringen dient naast het laboratoriumonderzoek naar de
haalbaarheid van een techniek altijd een onderzoek op (semi)praktijkschaal plaats te vinden.
Bestuurlijk juridisch kader
Volgens de huidige prognose zal de Wet bodembescherming (Wbb)
medio 1992/1993 worden voorzien van regelgeving ten aanzien van
waterbodemonderzoek en sanering. Deze regelgeving dient te worden
uitgewerkt tot praktijkrichtlijnen voor het onderzoek, verwerking en
deponie van verontreinigde sedimenten. In dit kader zijn de Voorlopige
Richtlijnen voor Nader Onderzoek van Vervuilde Waterbodems van de
Rijkswateren een stap in die richting. Deze richtlijn kan worden
uitgebreid met richtlijnen voor onderzoek en verwerking van species die
om nautische of hydrologische redenen noodzakelijk moeten worden
verwijderd. In deze gevallen kan het onderzoek naar verspreiding en
milieu-effecten minder intensief zijn.
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11 Verklarende woordenlijst

ADI
AMK (2000)
AMvB
A-VPR
Aw
BOB
BSB
BZV
CZV
DDE
DDT
GFT-afval
GS
HCB
HCH
HDPE
IBC
Ibs
IPO
KNOV
LGM
MER
Ministerie van VROM
NPR
NCW
OSB
PAK's
PCB's
POSW
RID
RIKILT
RIMH
RIVM
RIZA
RWS
SCG
STERLAB
TGB
TNO
TOP
VBM

Aanvaardbare Dagelijkse Inname (Acceptable Daily Intake)
Algemene Milieu Kwaliteitsdoelstelling 2000
Algemene Maatregel van Bestuur
Aangepaste Voorlopige Praktijkrichtlijnen
Afvalstoffenwet
Overlegorgaan Bodemsanering Bedrijfsterreinen
Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen
Biologisch Zuurstof Verbruik
Chemisch Zuurstof Verbruik
l,l-dichloor-2,2-bis-(p-chloorferyl)etheen
l,l,l-trichloor-2,2-bis(p-chloorferyl)ethaan (ook wel incorrect
(fichlooniiferykrichloorethaan genoemd)
Groente-, Fruit- en Tuin-afval
Gedeputeerde Staten
Hexachloorbenzeen
Hexachloorcyclohexaan
High Density Poly Ethyleen
Isoleren, Beheersen en Controleren
Interimwet Bodemsanering
Interprovinciaal Overleg
Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond
Laboratorium Grondmechanica Delft
Milieu Effect Rapportage
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Nieuwe Praktijkrichtlijnen
Nederlandse Christelijke Werkgevers Verbond
Ontwerp Stortbesluit Bodembescherming
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Polychloorbifenylen
Project Onderzoek Saneringsprocessen Waterbodems
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening
Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten
Regionale Inspectie Milieuhygiëne
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Rijksinstituut voor Zuivering Afvalwater
Rijkswaterstaat
Service Centrum Grondreiniging
STichting voor ERkenning van LABoratoria
TOP's Grondbeheer
Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
Tijdelijke Opslagplaats
Verwerking Bedrijfsafvalstoffen Maasvlakte
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VNG
VNO
VPR
Wbb
Wvo

Vereniging van Nederlandse gemeenten
Verbond van Nederlandse Ondernemers
Voorlopige Praktijkrichtlijnen
Wet Bodembescherming
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
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Register

A-waarde 13
Aerobe fase 115
Afdekking, boven- 89
Afdichting, onder- 109
Afscherming, civieltechnische 23
Afscherming,
geohydrologische 23
Algemeen beschermingsniveau 7
AMvB, Besluit verplicht
b o d e m o n d e r z o e k 10
Arbeidshygiënische
maatregelen 92
B-waarde 13
Bentoniet-cementwanden 85
Beschermingsniveau, algemeen 7
Beschermingsniveau, bijzonder 7
Besluit verplicht
b o d e m o n d e r z o e k (AMvB) 10
Beton 112
Bevoegdheden, taken en 5, 9
Biorestauratie, in situ 70, 72
BOB 2
Bodem, multifunctionaliteit van
de 6
Bodem, zorgplicht voor de 7
Bodembescherming, Leidraad 12
Bodemluchtextractie 96, 98
Bodemsaneringsprogramma 4
Bodemsaneringstechnieken 17
Bovenafdekking 89
BSB 3
Bijzonder beschermingsniveau 7

C-waarde 13
C-waarde, nieuw 17
Cadmium, desorptie van 38, 4 1 ,
43, 46
C e m e n t w a n d e n , bentoniet- 85
Civieltechnische afscherming 23
Commissie Bodemsanering
in gebruik zijnde bedrijfsterreinen 3
Depotvormen 127
Desorptie van cadmium 38, 4 1 ,
43, 46
Drainagesysteem 123
ECB/PE 111
Etheencopolymeer-bitumen
gemengd met polyetheen 111
Eutrofiëringsbestrijdingsproject 134
F-klassen 92
Faalscenario 28
Financiële bepalingen 6, 9
Financiering, kosten en 3
Gecontroleerd storten,
richtlijn 105
Geohydrologische afscherming 23
Ginjaar-inventarisatie 1
Grondwaterzuiveringsinstallatie 93
HCH 77
a - H C H 77
ß-HCH
7-HCH
8-HCH
e-HCH

77
77
77
77
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HOPE

109

Heet-elementmethode 109
Hete-luchtmethode 109
Hexachloorcyclohexaan 77
Hoge-dichtheid polyetheen 109
Humusgehalte (H) 17
Hydrologisch systeem 38, 40. 45,
46
IBC-criteria 23
lbs 4
lbs-procedure 52
In situ biorestauratie 70, 72
I n b o u w lbs in Wbb,
wetsvoorstel 8
Incidentenregeling 7
Interimwet bodemsanering 4
Ionenwisseling 39
Isolatietechnieken 21
ÀTj-verdelingscoëfficiënt 38
Klasse, F- 92
Klasse, T- 92
Kosten en financiering 3
Kosten, verhaal van 6
Landfarming 70
Leeflaagconstructie 29
Leidraad b o d e m b e s c h e r m i n g 12
Lekkerkerk 1
Lutumgehalte ( I ) 17
Methanogene fase 115
Monitoring 118
Multifunctionaliteit van de b o d e m 6
Nader onderzoek 52
Nutriënten 71
Onderafdichting 109
Onderzoek, nader 52
Onderzoek, oriënterend 52
Ontwateringssysteem 117
Ontwerp-Stortbesluit
Bodembescherming 105
Ontwikkelingsscenario 6 6
Opslagdepot, tijdelijk 85
Opslagplaats, projectgebonden
tijdelijke 85, 89
Oriënterend onderzoek 52
OSB 105
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Overlegorgaan Bodemsanering
Bedrijfsterreinen 2
Percolatiewater 113
Photobacterium
phospboreum
139
Polyetheen, etheencopolymeerbitumen gemengd met 111
Pompput 123
Proefontgraving 59
Projectgebonden tijdelijke
opslagplaats 85, 89
Richtlijn gecontroleerd
storten 105
Richtlijnen 12
Sanering in eigen b e h e e r 8
Saneringsonderzoek 55
Saneringsplan 62
Scenario, ontwikkelings- 66
SCG 11
Schermwand 25
Service Centrum Grondreiniging 11
Stortplaats 104
Stortplan 125
T-klassen 92
Taken en bevoegdheden 5, 9
Toetsingstabel 13
TOP 11
Transportmechanismen 127
Tijdelijk opslagdepot 85
Tijdelijke Opslagplaatsen 11
Verhaal van kosten 6
Verzuringsfase 115
Waterbehandelingssysteem 39,
41,45,46
Waterbodems 11
Waterstofperoxide 73
Wbb 6
Wet b o d e m b e s c h e r m i n g 6
Wetgeving 4
Wetsvoorstel i n b o u w lbs in
Wbb 8
Zandbentoniet 112
Zellingen 50
Zellingwijk 50
Zorgplicht voor de b o d e m 7

