
Vele malen heeft de bodem-
verontreiniging van

AAgrunol de kolommen in
Noorderbreedte gevuld.
Deze grootste bodemver-

ontreiniging van kwik, ar-
seen, orgamochloor en an-
dere chemische verbindin-
gen in Noord-Nederland

heeft veel voeten in de aarde
gehad. Een beeldverslag van
de sloop van het AAgrunol

komplex.

AAGRUNOL
PLAT
Klaas Bieze

DE SLOOP VAN DE GEBOUWEN IS BEGONNEN IN
januari. Het personeel van de firma Van
Vliet heeft vooraf een kursus EHBO gekre-
gen door Jan van Dijk, arts van de Bedrijfs-
geneeskundige Dienst Groningen. Uitvoer-
der Wil Murk volgde een speciale kursus bij
de brandweer. Veel voorzieningen waren ge-
troffen om het personeel en de gasten van
Van Vliet te beschermen tegen mogelijke
kwalijke gevolgen van het chemisch afval.
Tijdens de hele operatie waren twee ploegen
aktief: de slopers en de schoonmaakploeg.
De schoonmaakploeg moest oa. het asbest
verwijderen in de zwaar verontreinigde ge-
bouwen. Gehuld in maanpakken werd alles
uit de gebouwen gehaald. I n gebouw 10 heeft
deze ploeg veel werk gehad van de resten
DDT die hier vroeger werden opgeslagen.
Naast het vele chemische afval moesten zij
ook de grote hoeveelheid rotzooi opruimen
die de krakers op zolder hadden achtergela-
ten. Iedereen die tijdens de werkzaamheden
gebouw 10 verliet, moest eerst de laarzen
grondig reinigen. Verwijderen van het asbest
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De heer Rademaker van sloopbedrijf Van Vliet en provinciaal ambtenaar
J. Stellema op bezoek
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Sloop van de gebouwen
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Personeel van Van Vliet zoekt in 'maanpakken'naar chemisch afval
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Afbraak t een ijzeren kogel van 800 kg worden de muren geramd van gebouw 7

Provinciale ambtenaren Bakker en Van der Pol bekijken de kelder op chemisch afval Stalen onderdelen worden verwijderd
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Na verwijdering van de asbest plafonds en
leidingen werd het gebouw schoongemaakt
met stofzuigers.
Daarna werd het gebouw afgeplakt met stro-
ken plastik zodat bij de sloop het stof zich niet
zou verspreiden.
Het slopen gebeurde met een stalen kogel
van 800 kg die via een staalkabel verbonden
was aan een hoge draadkraan.
De slechte weersomstandigheden kwamen
het werk ten goede. De overwegende westen-
wind bereikte de nabijgelegen woonwijk, de
Oosterpoort, niet en door de vele regen sloeg
het stof snel neer.
Slechts één keer is de sloop stilgelegd door de
medewerkers Bakker en Van der Pol van
Provinciale Waterstaat en Hendriks van de
Iwaco nadat een schipper klaagde over de
hinder van het neerstorten van een liftkoker,
mede als gevolg van de draaiende wind. Iwa-
co heeft tijdens de hele sloop stofmetingen
verricht. De sloop gebeurde vakkundig,
waarbij men probeerde het dak en de gevels
binnen het te slopen objekt te laten vallen.
Toen dit gebeurd was, werden met behulp
van een grijper de stalen onderdelen verwij-
derd. De met gasmaskers uitgeruste chauf-
feurs hadden vanwege het scherpe puin veel
hinder van lekke banden van hun vrachtwa-
gens. Het puin werd op de vrachtwagens af-
gedekt en vervoerd naar de stortplaats 'de
Stainkoel'n', waar het gestort werd in een met
plastik afgedekte kuil. Een incident zorgde
voor de nodige vertraging toen een buurtbe-
woner een sloper bedreigde met een geweer
die aan het Winschoterdiep stalen pijlers
doorbrandde en verbindingsstukken door-
zaagde. De met kogelvrije vesten uitgeruste
politiemensen wisten een eind te maken aan
dit iets te duidelijke sloopverbod.
Tijdens het fotograferen viel de auteur in een
ondergelopen kelder. Een nat pak, een be-
schadigde knie en een vernielde fotokamera
waren het resultaat.
Als laatste onderdeel is de schoorsteen ge-
sloopt. Daarmee is het bedrijfskomplex van
AAgrunol definitief exit. Nu wacht nog de
grootste klus: de bodemsanering. •

Exit AAgrunoi
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