NIEUWSBRIEF -06-, SEPTEMBER 2021

BODEMSANERING
’S-GRAVELANDSEWEG

Informatie werkzaamheden

Middels deze nieuwsbrief willen wij u informeren omtrent de voortgang van de
sanering. Vanaf begin dit jaar is onze installatie in werking aan de Albertus
Perksteeg. Middels een grondwateronttrekking en een luchtafzuiging wordt de
bodem vrijgemaakt van de aanwezige ernstige verontreiniging.
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De grondwateronttrekking is inmiddels afgerond omdat de concentraties in het
grondwater de vooraf beoogde concentratie behaald had. Ook de afzuiging van
de bodemlucht verloopt zeer voorspoedig. Op alle filters zijn de gehalten meer
dan 95% gedaald ten opzichte van de startconcentraties. De
bodemluchtonttrekking is nog wel in werking. Regelmatig vinden ter controle
nog metingen plaats aan het systeem en de afzuiging van de kelders.
In week 35 wordt een nieuwe peilbuis geplaatst in het brongebied van het
verontreinigde grondwater. Deze peilbuis wordt geplaatst om de controle van de
sanering te toetsen. In week 38 zal er nog een injectie plaatsvinden in het
brongebied van het verontreinigde grondwater. Deze injectie zal de
concentraties in het grondwater nog verder doen laten afnemen, waarna de
sanering met betrekking tot het grondwater kan worden afgerond.

Installatie in bedrijf
Ziet of hoort u iets vreemds of
heeft u vragen neem dan
contact met ons op via
053-4614411
De installatie wordt op afstand bediend en gecontroleerd. Met enige regelmaat
komen we op locatie om onderhoud te plegen of metingen te verrichten.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben omtrent de werkzaamheden of de
installatie kunt u contact opnemen met de projectleider welke aan de
rechterzijde van deze brief is aangegeven.

Op onze website kunt u projectinformatie vinden:
www.ntp.nl/projecten/Bodemsanering-s-GravelandsewegHilversum

Tijdens de uitvoering van het
werk wordt een aantal keer een
nieuwsbrief uitgegeven. Met de
nieuwsbrief brengen wij u op de
hoogte van de laatste stand van
het werk. Wilt u alle
nieuwsbrieven digitaal
ontvangen? Stuur een mail met
uw naam en adres naar de
projectleider

