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5 Monitoring verontreinigd grondwater
gevalllStortplaats"

5.1 Verwachte afbraak van benzeen
Uitgaande van een maximale concentratie van 150 I1g/l (november 2000), een
terugsaneerwaarde van ll1g/l en een berekende afbraakconstante van 0,001
tot 0,002 dag- l kan een "saneringsduur" worden berekend van circa 9 tot 18
jaar. Hierbij is het effect van dispersie en verdunning buiten beschouwing
gelaten. De afname aan de verontreiniging is in figuur 4.1 weergegeven.

Biologische afbraak verontreinigingen
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Figuur 4.1: biologische afbraak van de benzeen verontreiniging

Uitgangspunt bij het streven naar een stabiele eindsituatie is het zoveel mo
gelijk verwijderen van bron en pluim. Om dit te bereiken is er gekozen voor
de saneringsvariant 'niet actief saneren', dit betekent: onder gecontroleerde
omstandigheden zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke afbraak als
saneringsmethode, waarbij actieve saneringsmaatregelen vooralsnog niet aan
de orde zijn.
Het is op voorhand niet nodig om terug te saneren tot 1 I1g/l: ook met een
andere waarde kan al een stabiele eindsituatie worden bereikt.
Wanneer geen verdere verspreiding optreedt, er geen risico's (humaan of
ecologisch) zijn, geen kwetsbare objecten worden bedreigd en geen verstoring
van de stabiele eindsituatie optreedt door voorzienbare ontwikkelingen, kan
ook eerder met de sanering gestopt worden. Er is dan een stabiele eindsituatie
bereikt waarbij monitoring niet langer noodzakelijk is. In overleg met de
opdrachtgever kan ten tijde van de uitvoering gemotiveerd (zie bovenstaan
de) van de terugsaneerwaarde van 1 I1g/l worden afgeweken.

5.2 Monitoring verontreinigd grondwater
Uit het grondwateronderzoek blijkt dat de verontreinigingsvlek sinds 1995
niet meer groter van omvang is geworden, zie het Aanvullend Nader onder
zoek Hupselse Dwarsweg 2a te Eibergen uitgevoerd door Grontmij Advies &
Techniek bv. Arnhem van 16 mei 2001.
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Gedurende een periode van 10 jaar zal er een monitoring plaatsvinden ter
controle op de verspreiding of afbraak van de benzeen verontreiniging.

Voor de monitoring zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van reeds
bestaande peilbuizen. Om dit te realiseren zal er een inventarisatie moeten
plaatsvinden naar de nog bestaande en te gebruiken peilbuizen op het terrein
en in het verspreidingsgebied. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de
peilbuisnummers 45, 46, 47, 48, 49, 63, 64, 69,101, 102 en 103 meegenomen
worden in de monitoring op de afbraak en/ of verspreiding van benzeen. Zie
tabel 5.1 voor een overzicht betreffende de te bemonsteren en te plaatsen
peilbuizen. Er dient één peilbuis bijgeplaatst te worden, 100 meter verwijderd
van peilbuis 63 (Pb 200), ten behoeve van de maximale toelaatbare versprei
ding. Peilbuis 200 krijgt twee filtertrajecten, een van 2,5-3,5 m-mv en een van
5,0-6,0 m-mv.
Verder zullen 5 monitoringspeilbuizen langs het stortpakket geplaatst wor
den (nummers 300,301,302, 303 en 304) voor controle op eventueel optre
dende nalevering vanuit het stortpakket, zie bijlage 4 "Voorstel voor te be
monsteren peilbuizen t.b.v. monitoring". Deze peilbuizen zullen allemaal
twee filtertrajecten krijgen (2,5-3,5 m-mv en 5,0-6,0 m-mv).

TabeI5.1: Te bemonsteren en te plaatsen peilbuizen

I

I

Actie
Monitoring I)

Maximale verspreiding
Nalevering vanuit stort

Peilbuizen
45,46,47,48,49,63,64,69,
101,102,103
alle fl1tertrajecten 3)

200 2)

300,301,302,303,304 2
)

frequentie
Om de 18 mnd.

Om de 18 mnd.
Om de 18 mnd.

Analysepakket
BTEXN

BTEXN
NEN-pakket 'grondwater'

I)

2)

3)

dient eerst een inventarisatie plaats te vinden naar de aanwezigheid van de hier genoem
de peilbuizen
deze peilbuizen dienen nog geplaatst te worden en krijgen 2filtertrajecten. De plaats van
de peilbuizen wordt tijdens de inventarisatie bepaald.
een ondiep filter =2,0-3,0 m-mv; middeldiep =4,0-5,0 m-mv; diep filter =8,0-9,0 m-mv.

I

I

I

I

5.3 Frequentie monitoring
Door middel van in te bouwen ijkmomenten wordt de afbraak van de ben
zeen verontreiniging gecontroleerd. Op deze manier kan het verloop van de
sanering worden gevolgd en wanneer nodig worden bijgestuurd. Als frequen
tietermijn van de monitoring (ijkmomenten) wordt een termijn van 18 maan
den voorgesteld, op deze manier worden de seizoensinvloeden mee genomen.
Dit komt neer op zes monitoringsrondes van de betreffende peilbuizen in 10
jaar waarbij op BTEXN (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en nafta
leen) wordt geanalyseerd.

5.4 Toetsing van monitoring
5.4.1 Scenario's
Scenario's die mogelijkerwijs op kunnen treden zijn:
• Nalevering vanuit de stort;
• Verplaatsing van de kern van de verontreiniging;
• Verdere verspreiding van de verontreiniging in stroomafwaartse richting.

Wanneer ten tijde van monitoren blijkt dat er een dusdanige verspreiding of
stagnatie optreedt dat er vervolgacties noodzakelijk zijn, wordt de terugval
scenario in werking gezet. Dit houdt in dat de nul-optie vervalt en dat variant
2b 'aanpak van de bron van de verontreiniging (terugsaneren tot 30 Ilg/1)' in
werking wordt gezet. Het werkterrein dient te worden ingericht, onttrek
kingsbronnen en pompen te worden geïnstalleerd, leidingwerk te worden
aangelegd, een zuiveringsinstallatie te worden geplaatst, enz.
Uitgaande van een onttrekkingsdebiet van 12 m3/uur (overeenkomstig vari
ant 2a), een gemiddelde concentratie in het brongebied van 70 Ilg/1 en de te-
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rugsaneerwaarde (30 Ilg/l) is de saneringsduur circa 1jaar (zie voor terugval
scenario (variant 2b), van het Saneringsonderzoek, uitgevoerd door Gront
mij, PN 104126, Doc.Nr. GLD9516). Opgemerkt wordt dat de daadwerkelij
ke aanvangsconcentratie mogelijk hoger is dan aangegeven. In het pluimge
bied worden geen actieve maatregelen genomen en dient het grondwater te
worden gemonitoord, echter deze monitoring is hetzelfde als de monitoring
die reeds wordt uitgevoerd. Naar 1jaar wordt ook het brongebied weer ge
monitoord op verdere afbraak.

Wanneer ook dit niet blijkt te helpen of dusdanig stagneert wordt variant 2a
'aanpak bron van de verontreiniging, terugsaneren tot 1 Ilg/l' in werking ge
zet (2e terugvalscenario). Het verschil in variant 2b en variant 2a zit hem met
name in het tijdsbestek van onttrekken. Bij variant 2b wordt 1jaar onttrok
ken en bij variant 2a wordt 5 tot 9 jaar grondwater onttrokken.

Het verder tot in detail uitwerken van een terugvalscenario wordt in dit sta
dium niet noodzakelijk geacht omdat:
• De kans als nihil wordt beschouwd, dat een verdere verspreiding in de

richting van de 25-jaarszone zal plaatsvinden;
• Op dit moment niet bekend is hoe de verontreiniging zich manifesteert op

het moment dat een ontoelaatbare verspreiding zich voordoet;
• Er op het moment van ingrijpen wellicht andere technieken voorhanden

zijn die zich thans nog niet in de operationele fase bevinden. In een peri
ode van 10 jaar kan hier immers veel in veranderen.

5.4.2 Actiemomenten
Nalevering vanuit de stort
Ter controle op de nalevering vanuit de stort worden 3 monitoringspeilbui
zen langs het stortpakket geplaatst, nummers 300, 301, 302, 303 en 304 (zie
bijlage 4 "Voorstel voor te bemonsteren peilbuizen t.b.v. monitoring"). Deze
peilbuizen zullen alle vijf twee filtertrajecten krijgen, namelijk 2,5-3,5 m-mv
en 5,0-6,0 m-mv en zullen ten tijde van de monitoring worden geanalyseerd
op het NEN-5740 pakket grondwater. Wanneer blijkt dat er nalevering van
uit het stortpakket, aan benzeen of andere microverontreinigingen, plaats
vindt dan kunnen er maatregelen getroffen worden om de verspreiding van
de verontreiniging tegen te gaan. Dit behoeft echter alleen wanneer de con
centraties niet toelaatbaar worden geacht en er hierdoor een noordwestelijke
verspreiding van de verontreiniging optreedt richting de peilbuizen 46 en 48.
Wat toelaatbaar en wat niet toelaatbaar is en welke maatregelen getroffen
dienen te worden om de verspreiding tegen te gaan dient ten tijde van meting
besproken te worden met de opdrachtgever. Gezien de ouderdom van het
stortpakket wordt deze kans beperkt geacht. Een maatregel kan zijn het af
vangen van de verontreiniging door middel van het aanbrengen van een
drain en een pompput. Uit de pompput wordt grondwater onttrokken waar
door nalevering van de verontreiniging vanuit de stort wordt afgevangen en
zich niet verder verspreidt.

Verplaatsing van de kern van verontreiniging
Het is mogelijk dat er een verplaatsing van de kern van de verontreiniging
(peilbuis 46 en 47) optreedt, in de richting van peilbuis 48 en 102. Een ver
spreiding is toelaatbaar tot op een bepaald punt en tot een bepaalde concen
tratie. Wanneer er in peilbuis 102 op verschillende diepten concentraties aan
benzeen gemeten worden van boven de interventiewaarde (voor benzeen is
dit 30 Ilg/l), dan dienen er maatregelen genomen te worden in de vorm van
afvangen van de verontreiniging, bevorderen van de biologische afbraak of
door middel van het ingang zetten van de terugvalscenario (variant 2b, 1jaar
onttrekken van het grondwater met 12 m3/uur) .
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Verspreiding richting 25-jaarszone
Wat betreft de controle op de maximale verspreiding van benzeen in het
grondwater stellen wij voor om een peilbuis te plaatsen circa 100 meter ten
westen van peilbuisnummer 63 en 70 (Pb 200, zie ook paragraaf 5.2 en! of
bijlage 4 "Voorstel te bemonsteren peilbuizen t.b.v. monitoring".). Dit punt
is nog circa 200 meter van de 25-jaarszone verwijderd en wordt gezien als de
maximale toelaatbare verspreiding (streefwaarde, voor benzeen is dit 0,2 Ilg/l)
van de benzeenverontreiniging in het grondwater. Wanneer de verontreini
ging zich niet verder verspreidt dan dit punt wordt het activeren van een ont
trekkingssysteem ter plaatse van de bron (temgvalscenario) niet noodzakelijk
geacht. Wanneer een concentratie aan benzeen van 0,2 Ilg/l of hoger wordt
gemeten in peilbuis 200, dan dient er eerst een herbemonstering uitgevoerd te
worden, voordat over wordt gegaan tot actie met betrekking tot het in gang
zetten van een temgvalscenario. Wanneer ook na herbemonstering een
streefwaarde overschrijding aan benzeen wordt gemeten zal met de op
drachtgever worden overlegd over de te nemen vervolg stappen.

Tabe/5.2: Actiemoment
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Acties

Nalevering af vangen, mogelijk
door aanleg van drain en pompput.
In overleg met de opdrachtgever 7
temgvalscenario (variant 2b).
In overleg met de opdrachtgever 7
temgvalscenario (variant 2b).

102

Gemeten in
peilbuis

200

300,301,302

> 0,21lgl!

In overleg met de
opdrachtgeverl)
> 30 Ilgl!

Actiemoment
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Nalevering vanuit stort

Verplaatsing van de kern van ver
ontreiniging
Verspreiding van verontreiniging in
stroomafwaartse richting
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