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Het vrijkomende verontreinigde materiaal (pure zinkassen met bijmengingen van grond 
en/of puin) wordt in vrachtwagens geladen en direct afgevoerd naar een erkende verwerker. 
Het materiaal kan worden gestort of kan worden hergebruikt (immobilisatie). Al het 
vrijkomende materiaal wordt als één afvalstroom afgevoerd. 
In tabel 5.2 is een samenvattend overzicht gegeven van de bij de sanering geraamde 
vrijkomende materiaalstromen.  Alle genoemde hoeveelheden zijn in vaste m3, gemeten in 
de ontgraving. 
 
Behalve de toegangsweg (langs zuidzijde deelgebied A) en de verbindingsweg naar de 
vloeivelden (langs westzijde deelgebied C), worden de ontgravingen niet aangevuld. Wel 
worden de zijden van de ontgravingen uitgevlakt tot taluds met een verhouding van 
maximaal 1:2. Hierdoor ontstaan geen obstakels, die belemmerend kunnen werken voor de 
migratie van dieren en insecten.  
De aanvullingen ter plaatse van de toegangs-/verbindingsweg (deelgebied A en C) zullen 
plaatsvinden met grond c.q. puin. Hierbij kan gedacht worden aan schone grond of 
puingranulaat, wat voldoet aan de samenstellings- en immissie-eisen van niet-
vormgegeven bouwstof (conform BRL SIKB 1000-protocol) of gelijkwaardig. De uiteindelijke 
afwerking van het toegangspad wordt in overleg met de opdrachtgever van de sanering 
vastgesteld. 
 

5.7 Grondbalans 

In tabel 5.2 is een overzicht weergegeven van de vrijkomende materiaalstromen. 
 
Tabel 5.2: Overzicht grondstromen 

Omvang Kwaliteit  Bestemming *) Verwerking Onderdeel / 
laag 

laagdikte 
(m) Omschrijving m3  (vast)    

Toegangsweg 

Verharding met 
zinkassen 

0,5 zinkassen 375 m3  sterk verontreinigd  Nader te bepalen storten of 
immobiliseren 

Deelgebied A 

Verharding met 
zinkassen  

0,1 à 0,4, 
(gem 0,25) 

zinkassen 400 m3  sterk verontreinigd Nader te bepalen storten of 
immobiliseren 

Deelgebied C 

Verharding met 
zinkassen 

0,35 à 0,5 
(gem 0,4) 

zinkassen 2.100 m3  sterk verontreinigd Nader te bepalen storten of 
immobiliseren 

'Grote spot' 0,5-1,4 
(gem 0,9) 

grond met 
zinkassen 

2.250 m3 sterk verontreinigd Nader te bepalen storten of 
immobiliseren 

Aanvulling 

Toegangsweg 0-0,5 grond c.q. 
puingranulaat 

375 m3  schoon / niet-
vormgegeven 
bouwstof 

- - 

 

Bijkomende aspecten Ja/nee Type maatregelen of voorzieningen indien noodzakelijk 

Sloop opstallen aan de orde voor ontgraving Nee - 

Omleggen kabels en leidingen aan de orde Nee - 

Verwijderen ondergrondse tanks Nee - 

Ontgraven tot onder grondwaterstand Nee - 

Grondwaterstandsverlaging noodzakelijk Nee - 

Open ontgraving mogelijk Ja Ontgraving onder minimaal talud 

Ondersteunende voorzieningen noodzakelijk Nee - 

*) definitieve bestemming afhankelijk van verwerkingsmethode  
 

In totaal wordt circa 5.100 m3 met zinkassen verontreinigd verhardingsmateriaal afgevoerd 
naar een erkende verwerker. Er wordt 375 m3  grond c.q. puin (granulaat) aangevoerd te 
aanvulling. 
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