Een nieuwe toekomst
iPJfoelf Pomp woont sinds 1984 aan de
i ikQosterhaven.
Toen w e het huis kochten, vroegen w e ons
af hoe dat nou zat met AAgru nol, maar er
was niets aan de hand, zeiden ze. Twee
maanden later kwam de informatie ineens
los. Er was onderzoek gedaan en daarom
hielden w e een buurtvergadering. De grond
bleek ontzettend vervuild t e zijn en ook de

Bewoners van het rijtje huizen aan de Oosterhaven weten al wat
saneren is. Hun tuinen grenzen direct aan het AAgrunol-terrein
en zijn al afgegraven. Naar aanleiding van de onderzoeken is al
eerder door de projectgroep besloten dit deel alvast te saneren.
Het ging om een licht verontreinigde bovenlaag, met appelbomen, waarvan het fruit meer kwik bevatte dan gewoonlijk.
Op dit moment is er niets meer van die sanering te zien. De tuinen liggen er fris en groen bij. Ergens in een hoek ruist één van

directe omgeving van AAgrunol was verontreinigd. Overgewaaid. Het is meestal zuidwestenwind en wij zitten hier aan de noordoostkant van het terrein, dus juist hier was
die troep heen gewaaid. Niet diep hoor, het
was hier duidelijk door de lucht terechtgekomen. Op sommige daken werd ook iets
gevonden. Bij ons in de kelder trof men
opvallend veel koper aan. Maar dat kwam
omdat de loodgieter er net bezig was

geweest. Die had leidingen gezaagd, dus dat
zaagsel lag er nog.'
'De buurt drong er bij de gemeente op aan
om die tuinen alvast te saneren en dat had
succes. Wij deden in het begin niks aan de
tuin, dat snap je. W e waren niet erg ongerust, hoor. Zolang je niet in de grond gaat
zitten wroeten, gebeurt er niks. In de appels
zat meer kwik dan normaal, maar niet
zoveel dat je ze niet meer mocht eten. Als
w e kinderen gehad hadden, dan was het
vervelend geweest. Dan had je ze binnen
moeten houden, terwijl je zo'n mooie tuin
hebt. Er werd een halve meter afgegraven
en weer aangevuld. W e hadden er geen last
van. Wel zijn er een paar bomen gesneuveld,
omdat ze te dicht langs de wortels gingen.
Dat is jammer; ik houd van bomen. Een
grote berk ging eraan en daarover heb ik
met de provincie gebeid. Toen kregen w e
een nieuwe berk.'

RoellPomp
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de pompen van de waterzuivering. Een buis
verdwijnt door het gras in de richting van het
AAgrunoI-terrein. Het grote hek dat om het
vervuilde gebied staat, gaat schuil onder
enorme braamstruiken.

Albino
Vlakbij het Albino-pakhuis bevindt zich het
meest verontreinigde stuk. Als dat afgegraven wordt, moeten de studenten eruit. In de
maanden januari en februari van het komende jaar vertrekken alle bewoners naar vervangende woonruimte. Niet iedereen wil
terug naar Albino. Wie toch verhuisplannen
heeft, vertrekt voorgoed. Maar de meesten
keren terug. Het zijn dan ook mooie kamers
in een nostalgisch pakhuis en de sfeer is er
goed.
In januari wordt de grond naast Atbino afgegraven, maar daarvoor wordt er al stevig
gewerkt. In oktober begint de aannemer al
met het wegbreken van de fabrieksfundering en slaan ze een soort damwand de
grond in, om de diepste graafplek heen. Dat
moet ruim van te voren, want zo'n wand
moet nog verankerd worden en als het ware
aan de grond vast gaan kleven. Bij het afgraven van de vervuilde grond blijft de wand
staan en stort de kuil niet in.
Sommige studenten hebben geen trek in al
dat lawaai en willen graag eerder verhuizen.
Maar wie voor 1 januari wif verkassen, loopt
de verhuispremie mis.
In het t o t studentenflat omgebouwde pakhuis Albino wonen 39 studenten. Edwin
Beekelaar en Klaas Wiersma voeren namens
Albino overleg over de ontruiming met de
gemeente. Beekelaar vindt het lastig dat ze
niet direct onderhandelen met de provincie,
die de verplaatsing regelt, en met het ministerie van VROM, dat ervoor betaalt. De voorlichting van de gemeente vinden ze onvoi-

Edwïn Beekelaar

doende. 'Ze nodigden ons uit voor een bijeenkomst over de sanering,' aldus Beekelaar,
'maar zeiden er niet bij dat er over de ontruiming van onze kamers gepraat zou worden.
Toevallig kwamen we er achter en zijn er
met z'n alien heengegaan. Die ontruiming
gaat ons natuurlijk veel meer aan dan een
technisch verhaal over de afgraving.' De
informatie over de gevaren is onduidelijk.
Wiersma: 'Ze proberen je gerust te stellen,
maar bereiken het tegenovergestelde. Eerst
houden ze een schrikbarend verhaal waarom
we toch echt uit ons huis moeten en daarna
sussen ze met: het valt allemaal wel mee. Ja
sorry, dat gaat er bij mij niet in.'
Beeke laar woont al vijfjaar in Albino en
heeft nooit iets geroken. Wel heeft hij de
sloop van de gebouwen meegemaakt: 'Een
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e heer O. Bos werkt bij de Zodiakgroep,
een samenwerkingsverband van gemeenten voor sociale werkvoorziening. De Zodiakgroep heeft een bedrijf aan de Oosterhaven,
grenzend aan het AAgrunol-terrein.
Bos kan meepraten over de vervuiling; 'Toen
AAgrunol nog draaide, stonk het wel eens.
Wat wil je, pal naast die fabriek. Drie meter
van ons af zit een oude kelder met een halve

Zodiak
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meter water. Dat ziet er zo smerig en griezelig uit: als je daar je hand insteekt, lost ie
meteen op!' Het gebouw van de Zodiakgroep is in 1976 gebouwd en niet aangetast
door de vervuiling. Maar onder het gebouw
zit gif in de grond. Daar moet ook gegraven
worden. Maar dat kan zonder de gebouwen
te slopen, het gebouw staat namelijk op
palen, waar ze tussendoor kunnen wroeten.
Toch moet Zodiak er tijdelijk uit. 'We zouden
hier niet eens willen blijven,' zegt Bos. 'Die
lui lopen in maanpakken en gasmaskers
langs onze ramen, ze rommelen onder de
vtoer; dan zit je toch niet lekker meer?'
Het bedrijf komt er niet meer terug. Ze moeten er anderhalf jaar uit en in die tijd laten
ze elders een nieuw kantoor bouwen. 'De
gemeente koopt het oude gebouw en de
provincie zorgt voor tijdelijke ruimte. Ook de
verhuiskosten worden vergoed evenals het
verlies aan inkomsten omdat w e het bedrijf
tijdens de verhuizing stil moeten leggen.'

gebouw naast Albino werd met zo'n bal
neergehaald. Twee weken lang dreunende
schokken vanaf 7 uur 's ochtends. Na afloop
kreeg elke bewoner een bosje tulpen van de
aannemer. Verder nooit last gehad. Er was
wel eens een kat zoek en dan dacht iedereen
meteen aan AAgrunol. En als de kelder volliep, meenden we al gauw iets verdachts te
ruiken, dan lieten we ook meteen de zaak
onderzoeken, maar dat viel altijd reuze mee.
Ze hebben wel stof gevonden dat vervuild
was. Maar dat zou hooguit gevaarlijk zijn
voor baby's.' Wïersma is er niet helemaal
gerust op: 'Vorig jaar kregen we het advies
om kinderen of dieren niet in de hal te laten
spelen. Daar was arseen gevonden.'
Toch zijn beide studenten van plan na de tijdelijke verhuizing weer in Albino te gaan
wonen.
Op het AAgrunol-terrein zit ook nog het
bedrijf 'Cheval'. Cheval is een laboratorium
voor milieu-onderzoek. Vroeger was het onderdeel van AAgrunol, maar na de verhuizing naar Delfzijl was het lab niet meer nodig. Het pand was nieuw en niet vervuild;
eigenlijk zonde om te slopen. De bedrijfsleider van AAgrunol kreeg ontslag en besloot
zelfstandig door te gaan met het laboratorium. De naam 'Cheval' stond oorspronkelijk
voor 'Commissie Handhaving En Voortzetting
AAgrunol Laboratorium'.
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Dirk van Drie)

Heeft het milieu-lab geen last van het slechte
imago van AAgrunol? De directeur wil daar
niets over zeggen. 'Hij weet in elk geval hoe
het niét moet,' concludeert Wim van de Pol,
één van de activisten van de Werkgroep AAgrunol. Van de Pol vindt het ironisch dat uitgerekend iemand van de vervuiler AAgrunol
nu milieu-onderzoek doet. De gemeente is
eigenaar van het pand en wil het bedrijf er
het liefst uit hebben. Vier jaar geleden zegde
ze de huur op.

Paling met kwik
Aan de westkant van het AAgrunol-terrein
Ügt het Winschoterdiep vol met woonschepen. Volgens de gemeente is de afstand tot
de saneringswerkzaamheden voldoende en
lopen de woonbootbewoners geen risico.
Toch hebben twee bootslieden voor de zekerheid besloten hun schip een tijdje aan het
Lage der Aa af te meren.
Dirk van Drie! is niet van plan zijn boot naar
een andere plek te varen. Hij ligt aan de overkant van het Diep. 'Erg bang voor chemicaliën ben ik trouwens niet/ verklaart Van
Driel, 'want ik zit er vaak tussen.' Hij klimt in
oüezwarte kleren uit de motor en schrobt de
smeer van zijn handen. Met groene zeep en
water uit een heuse handpomp. 'Geen water
uit het Winschoterdiep hoor. Want wat ik

daaruit opvis?! Soms is het een groengeel
olieachtig drabje. Daar zou eens een zuiger
door moeten. Laatst hebben ze de woonschepenhaven bij het Eemskanaal gebaggerd. Pure kwik. Ik geloof dat de modder
hier ook voi kwik zit, maar het water niet.
Het stroomt hier soms zo sterk, daar zou je
niet tegenop kunnen zwemmen. Zolang je
niet in de modder wroet, is er weinig aan de
hand, maar kinderen dreggen soms wel eens
fietswrakken op en dat lijkt me link.'
'De meeste bootbewoners zitten niet zo over
het gif in. Voor ons betekent AAgrunol vooral de nieuwe snelweg; het Griffestra at-tracé.
Daar zijn we boos over. Het Winschoterdiep
wordt afgesloten door die weg, want een
ophaalbrug vinden ze te duur. Nu willen ze

een uitneembaar stuk weg neerleggen. Eens
in de zoveel jaar dat ding er met een kraan
uit hijsen en dan alle vijftig boten op de helling. Onzin, net of alle boten tegelijk onderhoud nodig hebben. En als je boot zinkt? Dan
moet je zeker eerst wachten tot er een hijskraan is?'
'Gelukkig is het kwik in het Winschoterdiep
niet direct gevaarlijk, zolang je de blubber op
de bodem met rust laat. Je kunt zelfs de vis
uit het Diep eten, als het maar geen paling is,
want die wroet in de modder. Het slib zou
weggehaald moeten worden, maar het probleem is dat niemand weet, waar het dan
naartoe moet.'
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Gerrit Freije

Een

soort

nen. Dat gooien w e op de gewone afvalstort als bovenste laag.
Daarna komt er folie overheen. Onder die vuilnisbelt zit ook folie. De
meer vervuilde grond gaat in een apart depot. Eerst een laag zand.
Daarop komt de vervuilde grond, verpakt in folie, niet alleen de
gewone folie, maar ook een folie van onverwoestbare kunstvezel. De
Duitsers zeggen 'Platte' en eigenlijk is die folie ook meer een plaat,
zo dik is het. Behalve folie gaat de grond tussen bentoniet. Bentoniet
bestaat uit een aantal weefsellagen met een kleimineraal ertussen.
Dat zwelt op als er vocht bijkomt. Bij lekkage van regenwater naar
binnen of van vocht uit het zand naar buiten, zwelt dat spul dus op
en maakt zichzelf waterdicht. De lagen folie
en bentoniet die er onder en er overheen liggen, worden aan de zijkanten aan elkaar
gelast, zodat de vervuilde grond in een soort
loempia verpakt zit. Bovenop komt weer een
laag zand, met een drainagesysteem voor regenwater. Het afgevoerde water komt in een aangrenzend reservoir, vanwaar w e het weer
terugbrengen naar het AAgrunol-terrein, om het te zuiveren.'
'Het stortperron in De Stainkoel'n is twintig meter breed. De vrachtwagens storten hun lading op een lopende band, die het vuil naar
een jakobsladder brengt. Die gooit het dan op de hoop. De vrachtwagens hoeven dus niet de stortplaats op en door hun eigen vuil te rijden. Anders zou er misschien gif aan de banden plakken en op straat
komen. De machines in De Stainkoel'n hebben allemaal een bestuurderscabine met een luchtfilter. Er loopt altijd een milieu-inspecteur de
lucht te meten, net als op het AAgrunol-terrein. Ook het grondwater
wordt gecontroleerd en dat blijft zo in de toekomst.'

loempia

errit Freije werkt bij de
Grontmij en is bedrijfsleider van de stortplaats De Stainkoel'n. De Stainkoel'n ligt tussen
Groningen en Hoogezand. Een deel van het terrein is ingericht voor
de opslag van de licht verontreinigde grond van het AAgrunol-terrein.
'Een deel van de grond is via de lucht verontreinigd, net als die tui-

Opslag Stainkocl 'n
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Opslag van de grond
De opslag was ook het probleem bij de vervuilde grond van het AAgrunoI-terrein.
Nergens kon het gestort worden. Na jaren
zoeken kon er iets geregeld worden voor het
minder vervuilde deel van de grond. In de
vuilstortplaats 'De Stainkoel'n', even ten oosten van de stad Groningen, werd een nieuw
gifdepot gebouwd.
Voor het zwaar vervuilde deel van de AAgrunolgrond moest een andere oplossing gevonden worden. Plannen om de grond bij
Delfzijl op te slaan worden door de Delfzijlster gemeenteraad afgewezen. Uiteindelijk

wordt besloten de grond naar de Definitieve
Opslag Plaats (DOP) in Rotterdam te brengen.
De grond wordt per schip naar Rotterdam
afgevoerd. Het deel voor De Stainkoel'n
wordt er in vrachtwagens heen getransporteerd.
De licht verontreinigde grond wordt in De
Stainkoel'n in een soort bak gestort en later
afgedekt. Op die manier kunnen er geen
kwalijke stoffen in de lucht of in het grondwater terecht komen. De vervuilde grond zal
hier tot in lengte van jaren blijven liggen.
'Eigenlijk verplaatsen we het probleem alleen
maar,' aldus bedrijfsleider Gerrit Freije van De

Stainkoel'n. 'Maar hier kan het gif geen
kwaad meer doen. Daar zorgen wij voor!'
De zwaarst vervuilde grond gaat naar de
DOP in Rotterdam. 'Onder de opslagplaats
ligt baggerspecie uit de haven', vertelt Arie
de Bode van de DOP. Toen dachten ze: het is
mogelijk daar een apart reservoir van te
maken, bestemd voor chemisch verontreinigde grond. Sinds vorig jaar is de DOP gereed,
maar we kregen de vergunning op voorwaarde dat we binnen vijf jaar vol zouden
zijn. Dus nemen we ook afval aan van buiten
de Rijnmond.' Hetzelfde loempia-verhaal
volgt over folie en bentoniet. Als de DOP vol
is, wordt er een bos op geplant.

Definitieve Opslag Plaats van de zwaar vervuilde
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AAgruml-grond in Rotterdam
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Op het AAgrunoi-terrein komt geen bos. Als de sanering
volgend jaar voltooid is, zijn de hekken en de waarschuwingsborden overbodig en kan er weer gebouwd worden. Op het programma staan winkels, kantoren en een
groot aantal woonhuizen.
Met de invulling van het AAgrunoi-terrein wordt een
opwindende periode met acties en activiteiten afgesloten. Voor veel buurtbewoners, ambtenaren, bestuurders
en onderzoekers zijn de perikelen rond de giffabriek dan
voorgoed verleden tijd. •
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