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KARAKTERISATIE VAN DE ONDERGROND
GEDEELTE VAN DE ONDERGROND: OVERZADIGDE ZONE
Geologie

Verontreinigde zone

0 m / __ m

-- Kies geologie --

__ m / __ m

-- Kies geologie --

Lengte (m)

dikte (m)

Breedte (m)

Volume (m³):
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Concentratie (ppm)

Dichtheid :
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GEDEELTE VAN DE ONDERGROND: VERZADIGDE ZONE (grondwater)
Geologie
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__ m / __ m
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-- Kies geologie --

Substratum :

-- Kies geologie --

Lengte (m):

Verontreinigde zone

Diepte (m):

Breedte (m):
0

Oppervlakte (m²):
pH / O2 (mg/l):

Geo-Chemie

m

.. / ..

Grondwatertafel (m-mv):
__ m / __ m

Permeabiliteit (K ; m/s) :

Dikte (m):

Transmissiviteit (T; m²/s)

Volume (m 3):

Gradient "i" :

Natuurlijke TOC

snelheid grondwater

(mg/l)

(m/jaar) :

Conductiviteit

in geval van gestapelde aquifers, noteer de karakteristieken van elk
afzonderlijk

(µs/cm)

opgeloste
verontreiniging &
NAPL
Contaminant 1

Hydrogeologie
Gem. Porositeit eff. (%):
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(ppb)
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Streefdoelen van de
behandeling
(ppb)

Waarneming NAPL

Opmerkingen

Gemiddelde dikte (m)

Contaminant 2
Contaminant 3
Contaminant 4
Contaminant 5

Opmerkingen
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KLANT

vragen, notities, aanwijzingen

Notities, antwoorden, opmerkingen

ALGEMEEN
LOCALISATIE van de site :
adres, indien mogelijk een .kmz document bijvoegen voor de site op Google Earth te vinden

CARTOGRAFIE - PLANNEN van de site
gelieve alle gemaakte plannen uit vorig onderzoek bij te voegen, voornamelijk:
- contouren van de bronzone en pluim (isoconcentratie lijnen)
- te behandelen zone aanduiden op plan
- boven-en ondergrondse infrastructuur aanduiden: gebouwen, leidingen, ...
- zones met beperkte toegang of beperkte boormogelijkheden: werfverkeer, gebouwen,
nutsleidengen, ...

FOTO'S en FILM van de site
Visueel materiaal zoals foto's en film voorzien van commentaar zijn erg nuttig om een duidelijk
beeld van de infrastructuur en de beperkingen van de site; maak zoveel mogelijk beeldmateriaal bij
werfbezoek. Ga indien mogelijk na of genoeg vrije ruimte aanwezig is voor boorwerkzaamheden,
ongeveer 6m, over de gehele te behandelen zone.

TE BEHANDELEN ZONE
Te behandelen OPPERVLAKTE & VOLUME
het design is afhankelijk van het te saneren volume grond: de energie nodig om dit op te warmen
tot 100°C:
- Oppervlakte van de te behandelen zone: de contouren mogen onregelmatig zijn
- Volume van de te behandelen zone: de dikte van de te behandele zone

Te behandelen oppervlakte (m²) :
dikte (m) :
bovenkant van de te behandelen zone (m-mv) :
onderkant van de te behandelen zone (m-mv) :
Volume (m³) :

GRONDWATERTAFEL
Voeg een plan toe met de peilbuizen en stromingsrichting op de site
in geval van opgelkaar gestapelde aquifers, wees zo gedetailleerd mogelijk

DIKTE VAN DE VERZADIGDE ZONE
DIEPTE VAN HET SUBSTRATUM
LITHOLOGIE & GEOLOGIE
voeg een dwarsdoorsnede van de geologie van de te behandelen zone toe
voeg boorstaten toe uit de te behandelen zone
(1)l

lever een bodemmonster voor de laboproeven - indien mogelijk linerstaalname
zie procedure "bodemstaalname"

SNELHEID GRONDWATERSTROMING & PERMEABILITEIT
Deze gegevens zijn erg belangrijk en onontbeerlijk voor de numerieke modellering
in geval van gestapelde aquifers, wees zo gedetailleerd mogelijk

EFFECTIEVE EN TOTALE POROSITEIT
uitgedrukt in %

GEHALTE aan ORGANISCH MATERIAAL IN DE BODEM
uitgedrukt in % ds

ELEKTRISCHE GELEIDBAARHEID van de aquifer
dit is essentieel voor de haalbaarheid van ERH en voor een voorlopig ontwerp

ELEKTRISCHE RESISTIVITEIT van de LITHOLOGIEËN
Deze gegevens worden meestal bepaald bij de uitvoering van MIP-sonderingen
Dit is de eerste stap in de dimensionering en haalbaarheid ( 1<OK<500 Ωm).

VERONTREINIGING & CONCENTRATIES
oplijsting van de verontreinigende componenten
concentraties : bodem, lucht, water
waarneming NAPL
ingeschatte vuilvracht aanwezig

DOELSTELLINGEN & TIJDSBESTEK van de SANERING Te bereiken terugsaneerwaarden (bodem, grondwater)
Gewenste duur van de behandeling - beoogde startdatum
Voeg het staalname plan toe: staalnames / analyses voor en na behandeling

ANDERE INFORMATIE (specifieke wetgeving, veiligheidstrainingen,…)
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EFFLUENT BEHANDELING & VOORZIENINGEN
LOZINGSNORMEN - LUCHT/WATER
Concentraties en/of massastromen toegestaan door de aangewezen instanties
Maximaal lozingsdebiet water
Afstand tot een waterlozingspunt
Reglementaire hoogte van het luchtlozingspunt
Is een toelatingsdossier nodig voor lozing.

WATERVOORZIENING
Afstand tot watervoorziening
Capaciteit van het debiet
Kost van het water (m3)

ELEKTRICITEITSVOORZIENING
Afstand tot elektriciteits voorziening
Moet een nieuwe connectie met het hoogspanningsnet voorzien worden
Eigenschappen: spanning, stroom, vermogen beschikbaar
locale beperkingen?

BOVENGRONDS of ONDERGRONDS
Moeten de lijnen ondergronds afgewerk worden of mag alles bovengronds blijven?

AFKAPPING (VAPOUR CAP)
Is een afkapping van de te behandelen zone aanwezig (bv. beton, asfalt)?
een afkapping voorzien worden?
Te bedekken oppervlakte

moet

ACTIVITEITEN in de zone
Zijn er nog werkzaamheden op de site ?
Is er personeel werkzaam in de zone ?

TOEGANKELIJKHEID & VEILIGHEID
Is er een beperkte toegankelijkheid, voornamelijk voor de boormachines?
omheind, afgesloten en beveilighd?
Is de site 24/24 en 7/7 toegankelijk?

Is de site

INFRASTRUCTUUR in METAAL
Voeg plannen toe van de ondergrondse infrastructuur: nutsleidingen, tanks,…

NA DE BEHANDELING
Zijn er bepaalde dingen die bij opruimen gerealiseerd moeten worden?
wordt de site na sanering gebruikt?

Waarvoor

VERDERE VRAGEN TIJDENS HET WERFBEZOEK
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