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Noorderbreedte heeftin haar tien jaargangen de
zaak AAgrunol op de voet gevolgd. De roerige ge-
schiedenis van de bestrijdingsmiddelenfabriek in
de stad Groningen komt in enkele zinnen op het
volgende neer: AAgrunol hoorde niet thuis aan het
Winschoterdiep omdat het bedrijf een gevaar was
voor de volksgezondheid en het milieu. De buurt-
bewoners waren de eersten die dat hardop zeiden
en handelden daar ook naar. Na de zoveelste
brand bij AAgrunol, januari '81, zei het gemeen-
tebestuur van Groningen ook hardop dat AAgru-
nol de stad uit moest. Aldus geschiedde en van-
daag de dag drijft AAgrunol haar bestrijdingsmid-
delenhandel vanuit Delfzijl. Het vroegere bedrijfs-
terrein aan het Winschoterdiep pronkt ergens
bovenaan de lijst van 's lands ernstigste gevallen
van bodemverontreiniging.
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Ze zijn er stevig tegenaan gegaan, de gemeente, eige-
naarvan het terrein, en de provincie Groningen, die de
bodemsanering officieel moet uitvoeren. Vanaf 1983
zijn er 18 rapporten volgeschreven, zijn er bijna 300
grondboringen op het terrein uitgevoerd, zijn er ruim
60 grondwaterpeilbuizen de bodem ingewerkt en is er
zo'n anderhalf miljoen gulden betaald aan ingenieurs-
buro's en laboratoria voor hun onderzoekswerk. Zo
heeft de voorbereiding van de sanering van het AAgru-
nolterrein al heel wat vruchten afgeworpen. Voor het
ingenieursburo IWACO, dat het leeuwendeel van de
onderzoeken uitvoert, zelfs in die mate dat men dit na-
j aar een vestiging in de stad Groningen heeft geopend.

AAgrunol als landelijk voorbeeld
Er zijn meer geïnteresseerden in de ontwikkelingen
rondom AAgrunol: het Ministerie van VROM bijvoor-
beeld. Dit ministerie is om te beginnen al behoorlijk
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gen toegestuurd krijgt. Aangezien de sanering min-
stens ƒ 45 miljoen gaat kosten houdt men in Leid-
schendam de zaak scherp in de gaten.
Maar er is nog een andere reden voor de belangstel-
ling van het ministerie van VROM voor het projekt
AAgrunol.
Het ziet er naar uit dat de manier waarop men bezig is
de sanering van de AAgrunolgrond voor te bereiden
een soort 'standaardmethode' wordtvoor alle grote
en ingewikkelde gevallen van bodemverontreiniging.
AAgrunol als landelijkvoorbeeld dus. Alle reden om
op deze plaats de manier van voorbereiden eens nader
te beschrijven.

Eén van de acht
Inmiddels is 62.000 vierkante meter terrein globaal be-
keken, tot op een diepte van maximaal 42 meter. Be-
langrijkste konklusies: er is zo'n 112.000 m3 grond ver-
vuild, en daarin en daaronder zit ongeveer 400 miljoen
liter verontreinigd grondwater. In de grond en het
grondwater ritselt het van het kwik, arseen, resten be-
strijdingsmiddelen, alles door elkaar.
Met die kennis in het achterhoofd, en met de Interim-
wet bodemsanering op tafel, hebben toen de amb-
tenaren van de 'Projektgroep AAgrunol' (namens de
gemeente, de provincie, de inspektie, het ministerie
van VROM en het ingenieursburo) een minimale mi-
lieuhygiënische voorwaarde uitgesproken waaraan de
sanering van deze troep moest gaan voldoen: het ri-
siko voor de volksgezondheid en het milieu moet wor-
den weggenomen dan wel sterk beperkt.
Na heel veel heen en weer gepraat (acht maanden,
vier koncept-rapporten) onder andere met vertegen-
woordigers van de Werkgroep AAgrunol uit de Oos-
terpoortbuurt stond er een lijst van acht mogelijke sa-
neringsvarianten op papier. Voorzien van prijskaar-
tjes, tekst en uitleg is dat de lijst die afgelopen zomer
aan het kollege van Gedeputeerde Staten is voor-
gelegd. Het kollege koos er één variant uit die haar het
beste leek en stuurde de lijst met haar keus naar de
Minister van VROM met het verzoek om de uitvoering
van de door GS gekozen variant financieel mogelijk te
maken.

De variant die het kollege van GS heeft uitgekozen is
de meest volledige van de acht: men steltvoor alle ver-
ontreinigingen op te graven, af te voeren en voor zover



mogelijk die vervuilde grond te reinigen. Het vervuilde
grondwater zou opgepompt moeten worden en
schoongemaakt. De andere zeven varianten die op de
lijst staan zijn allemaal minder vergaand: een beetje
minder verontreinigde grond opgraven, of nóg wat
minder opgraven en er zijn maar liefst vier varianten
die er op neer komen dat de verontreinigingen blijven
zitten waar ze zitten, dat er asfalt overheen wordt ge-
legd en dat er damwanden omheen de grond in wor-
den geslagen (de zgn. 'isolatievarianten'). De achtste
variant is een kombinatie van deels afgraven en deels
isoleren van het terrein. Er moet voor wat betreft de
bodemverontreiniging dus een principe-keus worden
gemaakt: inpakken of wegwezen.

Lastige keus?
Er zitten nogal wat konsekwenties aan de keus van één
van de saneringsvarianten die op dit moment wordt
gemaakt. Vanzelfsprekend is er de kwestie van het
geld: de goedkoopste variant (één van de isolatie-
varianten) kost zo'n 17 miljoen gulden terwijl de duur-
ste (de volledige afgraving) ongeveer 36 miljoen gul-
den gaat opeisen. Deze bedragen zijn exklusief BTW
en slaan slechts op de maatregelen die op het AAgru-
nolterrein zelf genomen moeten worden. Ook de om-
geving van het terrein, waar woonhuizen staan en be-
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drijven gelegen zijn, is verontreinigd. Daar zal ook wat
moeten gebeuren. Het onderzoek naar die omgeving
loopt nog.

Naast deze hoge kosten staan vanzelfsprekend de ba-
ten: voor die f 36 miljoen is het terrein helemaal
schoon, kun je er alles weer mee doen en is het pro-
bleem voorgoed verleden tijd. Heb je maar ƒ1 7 mil-
joen voor de sanering over dan blijft het gif er altijd lig-
gen en dan moetje de 'isolatie' voortdurend blijven
kontroleren op lekken, wat steeds weer extra kosten
met zich meebrengt. Met het terrein kun je dan ook
niets anders doen dan auto's parkeren.
Alle voor- en nadelen van de acht mogelijke sanerings-
varianten zijn in het rapport in een aantal tabellen op
een rijtje gezet en tegen elkaar afgewogen. Omdatje
natuurlijk niet de veiligheid voor mens en milieu kunt
afwegen tegen een miljoen meer of minder is eerst een
vergelijking gemaakt van de acht saneringsvarianten
op zuiver milieuhygiënische kenmerken. Niet zo ver-
rassend kwam de volledige afgraving als beste uit de
bus. In een volgende tabel werd toen achter elke va-
riant het kostenplaatje gezet en werd melding gemaakt
van de konsekwenties die het uitvoeren van die variant
zou hebben voor de toekomstige bestemming van het
terrein, voor de zorg die de politiek in detoekomst nog
aan het terrein dient te besteden en nog een aantal
maatschappelijke aspekten.

Op deze manier is de misschien lastige keus van een
saneringsvariant wat beter te maken: beter vooral in
die zin dat alle bij de afweging meespelende aspekten
aan bod komen, waarbij alle partijen zich moeten uit-
spreken overhoebelangrijkzijeen bepaald aspekt vin-
den ten opzichte van iets anders.
Als het inderdaad zo is dat deze manier van het voor-
bereiden van de keus van een saneringsvariant een
standaard-methode wordt in Nederland, dan is dat om
die reden een goede zaak. Mits iedereen zich aan de
spelregels houdt. In het geval AAgrunol ziet het daar
niet helemaal naar uit. Het rapport met daarin de acht
varianten, hun kosten, de technische specifikaties ed.,
het eindresultaat dus van acht maanden overleg met
onder andere vertegenwoordigers van het Ministerie,
was nog niet officeel verschenen of het Ministerie be-
gon terug te krabbelen op een bepaald punt. De vol-
ledige afgraving van het AAgrunolterrein, dus de va-
riant die het kollege gekozen had, is inmiddels al weer
aardig gewijzigd door de nieuwe inbreng van het Mini-
sterie. Het is een kwestie van afwachten of deze veran-
deringen gaan betekenen dat de keus weer uitgesteld
gaat worden, op een andere (minder vergaande) va-
riant gaat vallen, of dat toch in 1987 met de afgraving
van de AAgrunol-erfenis kan worden begonnen. Zo
luidt namelijk nog steeds de planning van de provincie.


