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INLEIDING EN DOEL ONDERZOEK

1.1

Inleiding
In de periode 1963-1969 is de put "De Nieuwe Meern gegraven ten behoeve van
zandwinning. in deze periode is ruim 7 106m' zand ontgraven. De maximale diepte van de
put is waarschijnlijk circa 35 m-mv (zie paragraaf 2.2). De totale oppervlakte bedraagt circa
40 hectare. Het huidige maaiveld van de put is circa 0,s A 1 m-NAP.
Vanaf 1969 tot heden is de zandput volgestort met van elders afkomstig dempingsmateriaal.
Er zou twens sprake zijn van het storten van verontreinigd materiaal, doch exacte
samenstelling, plaats en hoeveelheden zijn onbekend.
Rondom de voormalige zandwinput zijn door de NVLS terreinen aangekocht, die momenteel
worden opgehoogd met op de luchthaven bij bouwwerkzaamheden vrijkomende grond. Deze
terreinen zullen in de verdere tekst worden aangeduid met buitengebieden. De NVLS is
voornemens de voormalige zandput en de buitengebieden verder op te hogen en, nadat de
ophoging is voltooid, af te werken als golfterrein. in het kader van het nieuwe
inrichtingsplan van de voormalige zandput en de buitengebieden, wil de NVLS een goed
inzicht hebben in de uitvoerbaarheid van de voorgenomen ophogingen, de milieu-risico's van
de voorgenomen ophoging en de risico's van verspreiding van verontreinigingen afkomstig
uit het materiaal dat voor 1993 is gestort in de put. Hiertoe is aan DHV Milieu en
Infrastructuur BV opdracht verleend voor het uitvoeren van een onderzoek (opdracht van
15 december 1994, ordernummer 45073276).

1.2

Doel onderzoek

Het doel van het gehele onderzoek is:
- nagaan wat de kwaliteit is van de grond en het grondwater in de put en van het diepe
grondwater onder de put en stroomafwaarts van de put;
- nagaan in hoeverre de huidige situatie geohydrologische isolatie van het eventueel
verontreinigde poriewater in de stort waarborgt;
- opstellen van geotechnische adviezen betreffende de geplande ophoging op de
voormalige zandwinput en de buitengebieden;
- beoordelen van de geotechnische en geohydrologische gevolgen van de voorgenomen
ophoging door de NVLS;
aangeven welke maatregelen getroffen dienen te worden teneinde mogelijke negatieve
geotechnische en milieu-effecten op te heffen, die het gevolg zijn van de door NVLS
voorgenomen ophoging;
- opstellen van een monitoringsprogramma teneinde de geohydrologische, geotechnische
en verontreinigingssiniatie rond de nieuw in te richten terreinen te volgen.
Als eerste stap van het onderzoek is een inventarisatie van de bestaande gegevens
uitgevoerd. Het betreft gegevens over de diepte van de put, de hoeveelheden en de herkomst
van het gestorte materiaal, de geohydrologie, de verontreinigingssiniatie en de geotechnische
gegevens.
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Daarnaast is nagegaan welk materiaal gestort is in het stroomopwaarts gelegen Nieuwe Meer
(oppervlaktewater) en in hoeverre dit invloed heeft gehad op de watersamenstelling van het
eerste watervoerende pakket.
Het voorliggende rapport geeft een eerste overzicht van de verzamelde gegevens die als basis
dienen voor het verdere onderzoektraject.

In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de geraadpleegde literatuur.
De indeling van het rapport ziet er als volgt uit:
Hoofdstuk 2
De historie van de put;
Hoofdstuk 3
Bodemopbouw en geohydrologie;
Gegevens betreffende de verontreinigingssituatie;
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Geotechnische gegevens;
Conclusies en aanbevelingen.
Hoofdstuk 6
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DE HISTORIE VAN DE PUT

2.1

Ophooggeschiedenis van de put
Uit literatuur 16 tot en met 20 zijn gegevens afkomstig betreffende de ophooggeschiedenis
van de put. Met name in literatuur 16 is een historisch oveizicht gegeven.
Hieronder worden kort de bevindingen betreffende het opvullen samengevat.
In februari 1969 is door aannemersbedrijf J.P. Broekhoven N.V.begonnen met de demping
van de put. Conform het contract was de put b i e n de gestelde termijn van drie jaar op het
vereiste niveau (4,3 m-NAP). In augustus 1970 was de hoogte 4.3 m-NAP, in 1972 zelfs
(plaatselijk) 1 m-NAP en in 1972 (plaatselijk) 1 m+NAP. Dit niveau diende vijf jaar
gehandhaafd te worden. Door inklinken en stagnerende aanvoer van materiaal bleek
handhaving van dit niveau echter niet mogelijk. In 1976 was het peil van het maaiveld
gedaald tot circa 5.7 m-NAP (diepste punt). De put kwam weer deels onder water te staan.
In tabel 2.1 wordt een overzicht gegeven van de indertijd vastgestelde maaiveldhoogten in de
periode 1969 tot en met 1976.
Tabel 2.1
Maaiveldhoogten 1969-196
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Tabel 2.2
Overzicht hoeveeiheden en herkomst gestort materiaal

611111972-5/1/1973
191211973-30/11/1973

I
II

"

?

1977

?

1

400.000

FASE 2
F i a Gouderak

onverdacht;
materiaal Schiphollijn
klei, zand, veen?

Firma Markus
(wegcunetten.
bouwterreinen.
opslagplaatsen
etcetera)

schone grond en schoon
puin*, veelal afkomstig
van Schiphol-terrein

grond:
938.700
puin:
880.920

Rijk + gemeente
Amsterdam

schone grond en schoon
puin-

grond:
60.000
puin:
55.000

zie voor acceptatiebeleid paragraaf 2.3
" h e r k o m s t Noordzeekanaal-slib aangegeven in lit.16
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Vanaf 1978 tot 1993 heeft de firma Markus Grondverzet BV de put verder aangevuld met
puin en grond, geleverd via Rijkswaterstaat en voor een klein deel via het Rijk en de
gemeente Amsterdam. Het puin diende afgedekt te worden met een meter schone grond. Met
het puin zijn berijdbare wegen geconstrueerd, waarover de vrachtwagens konden rijden om
het terrein elders aan te vullen, daar de ondergrond zeer slap was.
Tabel 2.2 geeft een overzicht van de hoeveeiheden en de herkomst van het gebrnikte
materiaal, voor zover bekend. Volgens opgaaf van Rijkswaterstaat is 7.3 106m3 zand
gewonnen en circa 12.6 106m' materiaal (grotendeels slib) teruggestort in de put. Hiemit
volgt dat de totale hoeveelheid uitgegraven materiaal (zand deklaag) circa 10 106m3
bedraagt, uitgaande van een oppervlak van 40 h m e en een dikte van de deklaag van
7 meter.
Het materiaal werd in fase 1 aangevoerd via een pijpleiding in het noorden van de put of
met behulp van vrachtwagens (noordwesten). Nadat de put droog was, werd het materiaal
via de puinbanen op de put gereden (fase 2).

+

2.2

Diepte van de put
De onderkant van de put ligt op circa 40 m-NAP (35 m-mv). Dit blijkt uit:
tekeningen van de aannemer die indertijd betrokken is geweest bij de zandwinning
(firma J.P. Broekhoven);
- de toenmalige beschikbare apparatuur voor het winnen van zand (maximale windiepte
circa 35 m-mv);
een sondering midden op de put (uitgevoerd in 1994?), waarbij op circa 36,6 m-mv
een hogere conusweerstand werd aangetroffen (mogelijk het watervoerend pakket);
- een indicatieve berekening van de inhoud van de put:
.
inhoud van de put zonder taluds bij een diepte van 35 meter = 14 10' m3;
.
het talud is 1:4 (gegevens aannemer). Uitgaande van deze waarde is het
oppervlak van het binnengebied in de put waar tot 35 meter is gegraven, circa
11 hectare. De inhoud van dit gebied bij een diepte van 35 meter (zonder
taluds) is circa 4 106 m3.
de werkelijke inhoud van de put zal bij benadering het gemiddelde zijn van 14
106en 4 106te weten 9 106m3. Dit komt redelijk goed overeen met de totale
hoeveelheid verwijderd materiaal (circa 10 10' m3).

2.3

Samenstelling van het stortmateriaal
Van het gestorte materiaal uit fase 1 zijn geen analyserapporten bekend. Van het aangeboden
materiaal in fase 2 zijn wel analyserapporten aanwezig (Rijkswaterstaat), doch deze geven
geen uitsluitsel over wel dan niet acceptatie van de partijen. Het storten in fase 2 stond
onder toezicht van de provincie Noord-Holland. Het in het bestek voorgeschreven
acceptatiebeleid gedurende fase 2 luidde:
- het te storten puin moet schoon zijn, afkomstig van wegenbouwkundige werken of
sloopobjecten (geen chemicaliën, zuiveringsslib. huishoudelijk afval, ziekenhuisafval,
slachtafval, olieprodukten etcetera);
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indien de aangeleverde grond afkomstig is van een verdachte locatie (IBS-locatie of
anderszins verdacht), dient een grondonderzoek uitgevoerd te worden. Acceptatie van
de grond geschiedt als de gehaltes onder de A-waarde liggen. Te analyseren
parameters: CN, PAK, EOX, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn, minerale olie.
indien de aangeleverde grond van een niet-verdachte locatie afkomstig is, vindt alleen
organoleptische inspectie plaats (geur, kleur).

Door de storting van het puin in fase 2 is lokaal in fase 1 gestort materiaal naar boven
gekomen (verdringingsmethode). Hierdoor is niet noodzakelijkerwijs nu bovenin de put
gelegen materiaal het laatst gestort.
Het puin is gestort in zeer slap materiaal en tot grote diepte weggezonken. Dit resulteerde in
puinbanen van aanzienlijke diepte (> 15 meter; mondelinge mededeling van de aannemer).
Als breedte voor de puinbanen wordt 30 meter opgegeven. De puinhanen dienden als
aanvoerwegen. Buiten deze puinbanen is de put veelal te onstabiel voor vrachtwagens.
Bekend is dat in het begin van de 80-er jaren langs de A9 materiaal is gestort dat
maandenlang in brand heeft gestaan (lit.16).
In de loop der jaren zijn door de stortplaatsbeheerder verspreid over het terrein grond- en
~ p p e ~ l a k t e w a t e ~ ~ n genomen.
sters
In de meeste grondmonsters komen licht verhoogde
EOX-gehaltes voor. In de oppervlaktewatermonsters zijn in enkele gevallen verhoogde
concentraties EOX, fenolen, PAK'S en minerale olie aangetroffen. De herkomst van dit
materiaal (fase 1 of 2 ) is onbekend.
Naast de door de beide aannemers reguliere aangevoerde partijen grond, bestaan er
genichten dat 's nachts illegale dumpingen plaatsvonden (fase 1). Dit is destijds wel gemeld,
doch nooit bewezen. Mogelijke plaatsen voor dumpingen zijn nabij de twee vroegere
loswallen, in de noordwesthoek van de put (mondelinge mededeling bewoners).
Echter door latere puinstortingen en verdringing kan dit materiaal momenteel ook meer
richting het centrum van de put terecht zijn gekomen.

2.4

Afvoer putwater
Vanaf 1969 tot 1986 werd het overtollige water in de put afgevoerd via een
overlooplafwateringsgeul aan de noordwestzijde van de put naar een sloot.
Via deze weg zou verspreiding van verontreinigingen kunnen hebben opgetreden.
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BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE

3.1

Regionale bodemopbouw en geohydrologie
Het maaiveld in de Haarlemmermeerpolder ligt op circa 4 m-NAP.
Aan de top van het geologisch profiel bevindt zich een slecht doorlatende deklaag van circa
10 meter dikte van Holocene ouderdom (Westland Formatie). Volgens boorbeschrijvingen
van een zestal boringen rondom de zandwinput (nummers O(ranjewoud)l tot en met 6; zie
bijlage 2.1 voor ligging), is de deklaag ter hoogte van de zandwinput circa 7 à 7,5 meter
dik. Verder buiten de put blijkt uit de sonderingen van lit.34 dat de deklaag tot 10 meter di
kan zijn. Deze deklaag bestaat uit klei- en silthoudend zand, klei en onderin meestal
basisveen (10-40 centimeter). De onderzijde van de slecht doorlatende deklaag ligt op
10-14 m-NAP.
De deklaag heeît een verticale weerstand die volgens de literatuur varieert van 500 dagen
(lit.3) via 1.000 dagen (lit.2) tot 5.000 dagen (lit.1 en lit.4). Voor het onderhavige
onderzoek wordt vooralsnog uitgegaan van een waarde van 2.000 dagen.
Onder de slecht doorlatende deklaag bevindt zich een bovenste watervoerende laag, die
wordt aangeduid als eerste en tweede watervoerend pakket (15-80 m-NAP). Een scheidende
laag tussen het eerste en het tweede watervoerend pakket ontbreekt in de Haarlemmermeer,
of is plaatselijk aanwezig als een dunne kleilaag behorend tot de Eem-formatie (lit.6). Ter
plaatse van de zandwinput ontbreekt deze kleilaag. De bovenste watervoerende laag bestaat
uit fijn tot matig grof zand, met klei enlof veenlaagjes (Formaties van: Twente, Urk,
Sterksel en Enschede). Voor deze aquifer wordt een doorlaatvermogen gegeven van 1.000 à
2.000 m2/d (lit.3,5) tot 4.650 m2/d (lit.1). Grondmechanica Delft hanteert voor het eerste,
tweede en derde watervoerend pakket een doorlaatvermogen van 1.000 m2/d (lit.2).
Vooralsnog wordt bij dit onderzoek een waarde van 1.500 m2/d aangehouden voor het eerste
en tweede watervoerende pakket.
Het grondwater in het eerste en tweede watervoerend pakket is zoet, brak en zout.
De tweede slecht doorlatende laag (Formatie van Kedichem) scheidt de bovenste
watervoerende laag van het derde watervoerend pakket. Uit recente boringen op het terrein
van Schiphol (25DP556 (1989), 25D562 (1993) en 25DP563 (1993)) blijkt dat de tweede
scheidende laag een dikte van 5 tot 7 meter heeft en begint op circa 50 à 90 m-NAP. Deze
laag bestaat uit fijne, slibhoudende zanden of kleilagen (lit.1,5). Deze laag wigt uit naar het
noorden toe. De noordelijke begrenzing is niet exact bekend. Deze begrenzing loopt globaal
over de luchthaven Schiphol. Verschillende bronnen geven andere begrenzingen aan
(lit.1,7). Volgens lit.1 bijvoorbeeld ligt de noordelijke begrenzing ongeveer ter hoogte van
de voormalige zandwinput. In lit.2 wordt als waarde voor de verticale hydraulische
weerstand 1.500 dagen opgegeven.
De top van het derde watervoerend pakket ligt op een diepte van 80 tot 90 m-NAP (Iit.8).
De diepte van de onderzijde is in de boringen 25D562, 25D556 en 25D563 aangetroffen op
ongeveer 160 m-NAP. Het derde watervoerend pakket is voornamelijk grofiandig, met
plaatselijk grind (lit.8). Stratigrafisch behoort het derde watervoerend pakket tot de Formatie
van Harderwijk.
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Het doorlaatvermogen van het derde watervoerend pakket ligt tussen de 2.000 en
3.000 m21dag (lit. 1,3,4,9).
Het grondwater in het derde watervoerend pakket is brak of zout.
3.2

Diepe grondwaterstroming (eerste, tweede, derde watervoerend pakket)
Het regionale stromingsbeeld in het eersteltweede watervoerende pakket wordt bepaald door
de laag gelegen Haarlemmermeerpolder en Bosbaan. Ten noorden van de Haarlemmermeer
infiltreert water naar het watervoerende pakket (onder andere uit Het Nieuwe Meer) en
stroomt globaal in zuidelijke richting. Dit mondt uit in een zuidwestelijke
grondwaterstroming ter hoogte van de zandwinput.
Er zijn verscheidene series stijghoogtegegevens in het watervoerende pakket (diepte circa 1025 m-NAP) bekend:
een isohypseukaan (los) uit 1984;
isohypsenkaarten voor de zomer en de winter van 198811989 (lit. l);
peilbuiswaarnemingen nabij de put en Schiphol uit 1994 (uitgevoerd door Omegam);
peilbuiswaarnemingen uit 1991 tot en met 1993 uitgevoerd in zes peilbuizen die direct
rondom de put zijn geplaatst (lit.30).
Voor de waarnemingen tot circa 25 m-NAP is de invloed van de zoutcorrectie zeer gering
(maximaal zoutgehalte 400 mgll).
De berekende gradiemen en stromingsrichtingen uit deze gegevens staan bijeen tabel 3.1
Tabel 3.1
Stromingsrichting en gradiënt in het eersteltweede watervoerende pakket nabij de
zandwinput
stromingsrichting

1

1984
1988

gradiënt
over put

I zuidwest 1 0.0009
west
1
zuidwest

opmerkingen
stroomafwaarts
0.00056

1 0.00033
0.00024

1991-1993

zuidwest

0.00037

1994

zuidwest

0.00056

0.00031

te hanteren

zuidwest

0.00037

0.00029

datum onbekend
zomer
winter
gemiddelde
gemiddelde
januarinovember

Uit deze gegevens blijkt dat de gemiddelde stromingsrichting zuidwestelijk is. De gradiënt
over de put is het meest nauwkeurig bepaald uit de gegevens van 1991 tot en met 1993. Een
gradiënt van 0.00037 over de put zal bij verdere berekeningen worden aangehouden.
Stroomafwaarts van de put wordt uitgegaan van een gemiddelde gradiënt van 0.00029.
NV Lucbbvm SeQboWDc N ~ I L
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De resultaten van 1984 worden als minder representatief beschouwd. De gemiddelde
stijghoogte in het watervoerend pakket onder de put bedraagt circa 3.5 A 4 m-NAP.
In het derde watervoerende pakket is de grondwaterstroming gericht naar het zuidoosten
(lit.1). Dit wordt veroorzaakt door de diepe polder Groot Mijdrecht. De gemiddelde
berekende gradiënt over de periode 198811989 bedraagt circa 0.0002.

In de noordelijke Haarlemmermeer bestaat een kwelsituatie vanuit het derde watervoerende
pakket richting het eersteltweede pakket en richting de deklaag. De kwelstroom vanuit het
eersteltweede watervoerende pakket richting de deklaag bedraagt circa 0.25 tot 0,5
millieterldag (lit.4). Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat in de put een
overdmksituatie bestaat ten opzichte van het watervoerend pakket en de deklaag ten gevolge
van consolidatie.

In de periode 1991 tot en met 1993 is in de peilbuizen 0 1 tot en met 06 rondom de put een
gemiddeld stijghoogteverschil tussen de deklaag en het watervoerend pakket gemeten van
0,85 meter. Bij een opwaartse grondwaterstroming van
0,25-0,5 miliiieterldag, volgt hieruit een verticale weerstand van de deklaag van zeker
2.000 dagen.
3.3

Ondiep grondwaterstroming in en rond de put (dekiaag)
Ondiep wordt de grondwaterstroming in en rond de zandwinput bepaald door de drainerende
werking van de puinbanen enerzijds en de slootjes anderzijds.
Momenteel is langs de puinbanen op de put een drainagesysteem aangelegd (zie bijlage 2.2).
Het hierin toegestroomde water wordt via een verzamelput en een persleiding afgevoerd naar
de RWZI op het Schiphol-terrein. Het gemiddelde afgevoerde debiet bedraagt circa
100 m31dag (lit. 10, 11). Dit water bestaat zowel uit geïnfiltreerd regenwater als uit
consolidatiewater. Het oppervlak van de voormalige zandwinput bedraagt circa 40 hectare.
Bij een netto neerslag van 300 millimeterljaar houdt dit in dat circa 120.000 m3 water per
jaar in de zandput infiltreert. Hiervan wordt 36.500 m31jaar afgevoerd naar de RWZI en
83.500 m31jaar afgevoerd naar de deklaag dan wel het eersteltweede watervoerend pakket.
Het nieuwe inrichtingsplan voorziet in puinbanen (deels anders dan nu aanwezig) op de
voormalige zandwinput en zandbanen in de buitengebieden (lit. 12.13.14). met daarnaast een
oppervlakkig drainagesysteem.
De effectiviteit van het oude en het nieuwe systeem zal worden beoordeeld in de loop van
het onderzoek (stappen 4,6) en worden aangevuld indien noodzakelijk (stap 7). Bijlage 2.2
geeft een overzicht van de ligging van de bestaande puingebieden (deels mondelinge
mededeling Markus).
Momenteel is een deel van de sloten rond de voormalige zandwinput gedempt in verband
met de ophoogwerkzaamheden rondom de put. Bij afwerking van het geheel zullen andere
sloten worden aangelegd c.q. bestaande worden verbreed, zodanig dat de neno afvoer van
regenwater via sloten in het buitengebied gehandhaafd wordt (lit. 15).
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Het polderpeil in de Haarlemmermeer bedraagt 6 m-NAP. De metingen uit 1991 tot en met
1993 wijzen uit, dat indertijd een stijghoogteverschil tussen de noord- en zuidzijde van de
put bestond van 0,s meter (zuidzijde lagere grondwaterstand). De gemiddelde
grondwaterstand rond de put bedroeg 4.75 m-NAP. In lit.1 l wordt genoemd dat de
waterstand op de put ter plaatse van de puinbanen circa 5 a 5.5 m-NAP bedraagt.
-
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GEGEVENS BETREFFENDE DE VERONTREINIGINGSSITUATIE

De meeste gegevens betreffende de verontreinigingssituatie van de grond en het grondwater
ter plaatse van de put en de omgeving zijn samengevat in literatuur 21 (samenvatting lit.16,
24 tot en met 28), doch nog niet getoetst aan de nu geldende streef- en intewentiewaarden
(zie bijlage 7). De eerste serie grondmonsters, uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en
niet opgenomen in de samenvatting, dateert reeds van 1988 (lit.23).
Daar in verschillende ophoogfases monsters zijn genomen, de monsterpunten niet zijn
ingemeten ten opnchte van NAP en sinds 1988 ook nog zettingen zijnopgetreden, zijn de
toenmalige monsterdieptes niet meer aan de huidige maaiveldhoogte te relateren.
Verder zijn gegevens bekend betreffende de samenstelling van het drainagewater (lit.10, 22),
de samenstelling van slootslib van inmiddels gedempte of te dempen sloten (lit.29). de
samenstelling van het grondwater in de peilbuizen 0 1 tot en met 06 (lit.36) en de
samenstelling van de bovengrond en het ondiepe grondwater in de buitengebieden (lit.26).
4.2

Grond en grondwater ter plaatse van de voormalige zandwinput
De resultaten van de bestaande analysegegevens (grond en grondwater) zijn voor zover
mogelijk getoetst aan de huidig geldende streef- en interventiewaarden. Voor grond geldt dat
de streef- en interventiewaarden afhankelijk zijn van het gehalte organische stof en lutum.
Bij toetsing van de oude resultaten is vooralsnog uitgegaan van de standaardbodem (25%
lutum, 10% organisch stof) bij gebrek aan meetgegevens.
De monsterdiepten ten opzichte van NAP zijn geschat. Voor de grond geldt dat voornamelijk
bemonsterd is in het traject 0-2 meter beneden toenmalig maaiveld (4-6 m-NAP?). Het
grondwater is meestal atìcomstig van het traject 3 4 meter beneden toenmalig maaiveld
(6-7 m-NAP?). Deze peilbuizen zijn inmiddels niet meer aanwezig. De gemiddelden van de
analyseresultaten staan bijeen in bijlage 3.
Uit de analysegegevens (lit.16, 23, 25) blijken de volgende overschrijdingen ten opzichte
van de streef- en interventiewaarden (één of meerdere malen gemeten):
grond

-

Cd,Hg,Pb,Zn, som PAK (10 VROM), som DDTIDDEIDDD, som HCH: > sw
Cu : > sw en > iw
EOX, octachloordibenzodioxine, octachloordibenzofuraan: verhoogd (geen
toetsingswaarde).
Voor de gemiddelde gehaltes geldt voor de parameters Hg, DDTIDDEIDDD, som PAK (10
VROM) en HCH een overschrijding van de streefwaarde en voor EOX,
octachloordibenzodioxine en octachloordibenzofuraan een verhoging.
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grondwater
- Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn, trichloorethaan, trichlooretheen, BETX, som
dichloorfenolen, fenol: > sw
- Pb, As, PAK, som cresol: > sw en > iw
- methylfenolen, ethylfenolen: verhoogd (geen toetsingswaarde).
Hierbij dient te worden opgemerkt dat voor een aantal stoffen de streefwaarde gekoppeld is
aan de detectielimiet en hoge detectielimieten (en dus streefwaarden) gelden.
Voor de gemiddelde concentraties geldt voor de parameters Cr, Ni, Pb, Zn, As, fenol,
BETX, tri en cresol een overschrijding van de streefwaarde en voor PAK een overschrijding
van de interventiewaarde. Bestrijdingsmiddelen komen niet voor in het grondwater. Wel zijn
verhoogde concentraties methylfenol en ethylfenol (geen toetsingswaarde) aangetroffen.

In lit. l 0 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde samenstelling van het
percolaatkwaliteit in de periode 23 oktober 1992 tot en met 27 mei 1993. Een samenvatting
hiervan wordt gegeven in bijlage 4. Hierin staan tevens vermeld de gemiddelde gemeten
waarden over het gehele jaar 1993 (lit.22).
Uit bijlage 4 blijkt dat de gemiddelde concentraties Pb, Zn. minerale olie, BETX en
bestrijdingsmiddelen boven de streefwaarde liggen. De aangetoonde bestrijdingsmiddelen
zijn: HCH, dieldrin, endrin, DDDDDTIDDE (allen > streefwaarde) en endosulfan (geen
toetsingswaarde). Diverse PAK komen boven de interventiewaarde voor.
43

Grondwater rondom de voormalige zandwinput
Bekend zijn de analyseresultaten van drie monsternamerondes uit de peilbuizen 01 tot en
met 06 (filters op circa 8, 14 en 24 m-NAP). De monsters zijn genomen op
10 september 1990, 1 november 1991 en 25 januari 1993.
De gemiddelde concentraties staan bijeen in bijlage 5.
Uit de analysegegevens blijken de volgende verhoogde concentraties (één of meerdere keren
gemeten) ten opzichte van de streef- en.interventiewaarden:
lood en zink: > sw en > iw (zink vaker dan lood);
minerale olie, benzeen, tolueen, xyleen, PAK, y HCH: > sw;
EOX: verhoogd (geen toetsingswaarde);
- overige organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB): HCB (hexachloorbenzeen)
verhoogd.
De verhoogde concentraties komen op alle dieptes voor.
De gemiddelde concentraties Pb, Zn. fluorantheen en HCH komen boven de streefwaarde
uit. Voor HCB is geen streefwaarde bekend.
Een vergelijking tussen de gemiddelde concentraties in het grondwater in de put (gemiddelde
van de peilbuiswaarnemingen en het percolaat) en rondom de put wijst uit dat:
rondom de put de concentratie zink hoger is dan de concentratie zink in de put;
rondom de put de concentratie lood vergelijkbaar is aan de concentratie lood in de put;
- rondom de put de concentraties BETX, EOX, minerale olie, CZV en
N-Kjeldahl, PAK lager zijn dan in de put;
- zowel rondom als in de put OCB voorkomen (y HCH en HCB buiten de put; HCH,
dieldrin, endrin, DDDIDDTIDDE en endosulfan in de put).
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In een aantal te dempen sloten zijn analyses uitgevoerd van bet slootslib. De sloten bevinden
zich langs de west, oost en noordoostzijde van de put (sloten 2,4,5). Tevens zijn een aantal
sloten bemonsterd, die niet direct naast de put liggen, maar "één sloot verder" (sloten
1,3,6). Volgens berekeningen van Tjaden komt al het percolatiewater dat niet wordt
afgevoerd naar de zuivering, in de sloten rondom de put terecht (lit. 11). De sloten die
verder weg liggen, zouden geen percolaatwater van de put ontvangen.
Bij toetsing aan de derde nota Waterhuishouding valt het slib in de sloten 1, 2, 3, 4 en 6 in
Wasse 2 (het gecomgeerde gehalte voldoet aan de toetsingswaarde). Sloot 5 valt in klasse 1
(het gecorrigeerde gehalte voldoet aan de grenswaarde). Alleen het gehalte PAK is bij
toetsing aan de derde nota verhoogd.

Bij toetsing van analyseresultaten van waterbodems worden inmiddels dezelfde streef- en
interventiewaarden gehanteerd als bij grondmonsters.
In de volgende slootslib(meng)monsters komen verhoogde gehaltes voor (gemiddeld
organisch stofgehalte = I1 % , lutum = 15%):
sloot 1
mineraie olie
> sw;
sloot 2
som PAK, minerale olie
> sw;
sloot 3
Zn. som PAK.
> SW;
> SW;
sloot 5a en 5b
minerale olie
sloot 6
minerale olie
> sw.
De gemeten gehaltes minerale olie zijn waarschijnlijk te wijten aan humusachtige
verbindingen. Aangetoonde gehaltes organische verbindingen (anders dan minerale olie en
PAK) zijn:
- 0,025 pglkg octachloordibenzodioxine in sloot 1 (onder de door het RIVM opgestelde
signaalwaarde);
0.2 mglkg chloroform in sloot 6;
0,024 mgkg 245 trichloorfenol in sloot 5a (indicatie in verband met storing meting).
Er zijn geen referentiemetingen beschikbaar, zodat geen uitspraak kan worden gedaan over
de oorzaak van de PAK-verontreiniging in de sloot en de achtergrondwaarden voor slootslib
ter plaatse van de put. Er bestaat geen verschil tussen de sloten direct naast de put en iets
verder. Indien de verontreinigingen afkomstig zijn van de put, strekt het invloedsgebied zich
verder uit dan door Tjaden is berekend. Voor de sloten ten noordwesten van de put
(nummers 1 en 2) is ook aanvoer van verontreinigingen mogelijk geweest via de vroegere
afvoer van overtollig putwater aldaar.
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Situering puingebieden, drainage en boorlocaties vooronderzoeken

Ligging boorlocaties vooronderzoek, 1 A4-tekening
Situering puingebieden en drainage, 1 A3-tekening
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LEGENDA
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10.11.12; 13.14,15
peilbuis Oranjewoud 1990
(filters 4.10.20 m-mv)
boring 00. NO1 en N02 Tauw 1988
(0-2 m-mv)
combinatie boringipeilbuis
00, N o l , N02 Tauw 1988
oppervlakrewatermonster
N o l , N02 Tauw 1988

SCHIPHOL NOORD

"*"'52&81.55

Bijlage 2.1
Ligging boorlocaties vooronderzoeken
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Gemiddelde gemeten gehaltes in grond en grondwater ter plaatse van de put
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78
4.8

lx 2.000 pg11 gemeten, 9x < 100 pg11
hoge detectielimiet (> 1 pg11 per component)
alleen dichloorbenzeen
concentratie component of &n der samenstellende componenten > streefwaarde
concentratie component of één der samenstellende componenten > interventiewaarde
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Gemiddelde samenstelling van het afgevoerde percolaatwater
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Gemiddelde samenstelling van het afgevoerde pemlaatwater

met 27 mei 1993
15 december 1993

som PAK'S
som BETX

m@
1.2

7.58'
1.5

V

0 VROM
16 EPA

62

concentratie component of 1 der samenstellende componenten > streefwaarde
concentratie component of 1 der samenstellende componenten > interventiewaarde
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Gemiddelde concentraties uit drie meetrondes (10 september 1990,
1 november 1991, 25 januari 1993) in de peilbuizen 01 tot en met 06
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Gemiddelde concentraties uit drie meetrondes (10 september 1990, 1 november 1991,
25 januari 1993) in de peilbuizen 0 1 tot en met 0 6

xyleen

O. 16

benzo(k)fluoranth.

ethylbenzeen

< 0.2

indeno(l23)pyreen

< 0.05
< 0.05

HCB

0.0007

a,R,y,o HCH

0.001

aldrinldieldrin
Iendrin

< d.1

overig OCB

< d.1.

0.01 concentratie component of &n der samenstellende componenten > streefwaarde
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Gemiddelde concentraties in het grondwater tot 3 m-mv (circa 7 mNAP) in de buitengebieden
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Gemiddelde concentraties in het grondwater tot 3 m-mv (circa 7 m-nap) in de
buitengebieden

2.0
*

concentratie component > streefwaarde
toetsingswaarden van fenol
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Toetsingstabel

Streef- en

Interventiewaarden14

In de kolom gmndhediment Zlln v w r de opgenomen stoffen de streef- en intcrventiewaardcn vermeld zoals dem lelden vwr een
slandaardbodeml0.S. = 10%.lunim = 25%).
-In de kolom grondwarer zijn voor dezclfde stuffentevens streef- en inlenenliewaarden opgenomen. onafiakeelijk van het bodemtype.
~

~

~

~-.-

Gmndlsediment (mglk droge siof)

Stof
I

11

srreeiwaarde

Metalen:
arseen
barium
cadmium
chmom
cobalr
kopr
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

29
200
0.8
100
20
36
0.3

R5
10

35
140

Anorganirebe verbindlagen:
cyaniùen-vrij
cyaniden-complexípH < 5)'
cyaniden-complex (pH a 5)
Ihincyanaten (som1

l
5
5

111 Aromatische verbindingen:
benzeen
erliylhenrccn
fenol
cresoien (som)
InIucen
xyleen
carechol
resorcinol
hydmchinon

0.05(dI0
O.OS(d1
O.OS(rl)

gmndwarer (@g/!)

inrewentiewaarde
SS
625
I2
330
240
190
10
530
200
210
720

10
50
0.4
I
20
I5
0.05
I5

10
6.50
50
20

5
10
10

I V Polycyclirehe aromatische
kwlwaternoffen (PAK'S):
PAK (som 10)' "
nafmieen
anrmeen
fenantreen
nuoranihccn
bemo(a)anmeen
chryseen
benroía)pyreen
benzo(ghi1perylren
benwík~fluorantheen
indeno(l.2.3cdlpyreen

I

inrerventiewaarde

60
625
6
30
100
75
0.3
75
300
75
800

5
15
65

I
50
40

I S00
1500
1500
1500

0.2
0.2

30
150
2WO
200
IWO
70
1250

0.2

5

O.05Id)
0.05(d)

Sireefwaarde

(dl
0.2
0.2
(dl

30
25
20
10
10

MX)

800

40
0.1
0.02
0.02
0.005
0.002
0.W2
0.001
O.íKX);!
O.(X11
0.IW

70
5
5
I
0.5
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
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