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Onderwerp
Toezending monitoringsgegevens Coupépolder

Geacht projectgroeplid,
Vooruitlopend op de jaarrapportages ontvangt u ter kennisname de volgende stukken
betreffende de monitoring van de Coupépolder:
• Kwartaalrapportage monitoring Buitenlucht (periode 2 april tot en met 8 juli)
augustus 2003, DHV;
• Kwartaalrapportage monitoring Buitenlucht (periode 8 april tot en met 16 oktober)
november 2003, DHV;
• Een overzicht van de analyseresultaten van de 2- jaarlijkse monitoringsronde van het
grondwater op observatielijn Coupépolder uitgevoerd door Promeco in juni en
augustus 2003.
Toelichting op gegevens van de monitoringsronde van het grondwater
De observatielijn ligt stroomafwaarts van de stort en bestaat uit een vijftal meetpunten.
Een meetpunt bestaat uit vier filters met wisselende filterstellingen (ca. 14-15; 24-25;
34-35; 49-50 m-mv) Aanvullend op deze meetpunten is tevens de referentie peilbuis R1
meegenomen.
Uit de toetsing van de analyseresultaten aan de Wet bodembescherming (bijlage 1)
blijkt dat diverse parameters licht verhoogd zijn aangetoond. De analyseresultaten van
referentie peilbuis R1 liggen in dezelfde orde grootte als de resultaten uit eerder
onderzoek (Iwaco, 1996)
Uit de toetsing van de analyseresultaten van de signaalwaarden (bijlage 2) blijkt dat het
chloride gehalte van peilbuis 4 (14-15 m-mv) bij de eerste bemonstering de
signaalwaarde overschrijdt (concentratie chloor 601 mg/l).
De overige resultaten zijn lager dan de signaalwaarden en geven geen aanleiding tot het
voeren van vervolgonderzoek.
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Conform het beslismodel van het rapport Nazorg Coupépolder is peilbuis 4 nogmaals
bemonsterd. Bij de herbemonstering is een chloridegehalte gemeten van 340 mg/l. Deze
waarde ligt onder de signaalwaarde en is vergelijkbaar met de overige meetpunten. Er is
daarom geen aanleiding voor vervolg onderzoek.
De resultaten van de monitoringsronde worden in het jaarverslag beheer 2003
opgenomen.
Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Milieu,

W. Jansen

Bijlagen (grondwatermonitoring):
• Resultaten van de analyseresultaten uit 2003 met toetsing aan de Wet
bodembescherming (bijlage 1)
• Overzicht van analyseresultaten uit de periode 1995-2003 met toetsing aan de
signaalwaarden (bijlage 2)

