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BOUW-PERIKELEN
ROND BOUWMAN-STORT

Noorderbreedte ging de stand van zaken nog eens na
rond de uitbreiding van de wijk Corpus den Hoorn
in de stad Groningen en de voormalige stortplaats
van afval-vervoerder Bouwman. Klaas Bieze, de
gifspeurder uit Groningen, heeft daar de eerste

weken van oktober rondgelopen, en heeft zijn archief
nog eens opengeslagen.

De weg die pas aangelegd is ter ontsluiting van het bouwterrein, met links de te verkopen kaveh.

TEN ZUIDEN VAN DE STAD GRONINGEN, TUS-
sen Piccardthof-plas en Veenweg, ligt de
voormalige partikuliere stortplaats van afval-
vervoerder Bouwman. Deze firma heeft hier
vanaf de jaren vijftig tot 1975 bouw- en sloop-
afval gedumpt, met de slogan "afvalproble-
men-Bouwman nemen".

Waarschijnlijk is er ook regelmatig chemisch
afval gestort afkomstig van (oa.?) AKZO en
Upjohn-Polymer uit Delfzijl en AAgrunol uit
(toentertijd) Groningen. Het ging hier moge-
lijk om vloeibare polymeren van Upjohn en
zakken met niet nader geïdentificeerd poe-
der afkomstig van AAgrunol, welke deels in

de Piccardthof-plas terecht gekomen zijn. Er
zijn verscheidene ooggetuige-verklaringen
waaruit blijkt dat zich nog meer onoirbare
praktijken hebben voorgedaan op de stort.
De voormalige verf-fabriek Oeverbos aan de
Veenweg heeft ook een duit in het zakje ge-
daan door vaten met afval in de plas te storten
en door lozing van de nodige rotzooi in een
naburige sloot.
Uit een onderzoek uitgevoerd in 1985 door
studenten van de vakgroep Fysische Geogra-
fie en Bodemkunde van de RUG blijkt dat de
geleidbaarheid van het water in de (ca. 40 m
diepe) Piccardthof-plas beneden een diepte
van 15 meter sterk toeneemt. Zij konklude-
ren dat het diepe water van de plas sterk ver-
ontreinigd is met mogelijk zware metalen.
Duikverenigingen laten zich dan ook niet
meer zien bij — en zeker niet in — de plas,
vooral niet nadat het duiken van enkele leden
leidde tot op vergiftiging duidende gezond-
heidsproblemen (waaronder eczeem).
In 1975 was de firma Bouwman gedwongen
de stort te sluiten, daar de rand van de Pic-
cardthof-plas werd genaderd. De walkanten
dreigden in te storten en deze moesten wor-
den verstevigd met puin. Na een bodemsane-
ringsinventarisatie werd de stort in 1981 ge-
meld aan de provincie en met een lage priori-
teit, opgenomen in het Bodemsaneringspro-
gramma.

Bewaking

Sindsdien is er een bewakingssysteem opge-
zet in de vorm van rondom de stort staande
peilbuizen. Regelmatig worden grondwater-
monsters uit de peilbuizen geanalyseerd, ten-
einde verspreiding van verontreinigingen via
uitspoeling uit de stort naar de omgeving tij-
dig op te merken. De analyse-resultaten tot
nu toe geven aan dat verspreiding nog niet
optreedt. Er is geen geld voor sanering. Het
beleid van het ministerie van VROM inzake
stortplaatsen is 'niet saneren, hooguit isole-
ren'.
De provincie vindt het wel best, heeft ook
geen geld, en wacht af wat de gemeente wil.
De vraag is of de gemeente een hogere priori-
teit wil toekennen aan de stortplaats binnen
het saneringsprogramma, in verband met het
bestemmingsplan dat voorziet in woning-
bouw. Er gebeurt echter weinig.

Woningbouw

Inmiddels is het 1988, de grond is geschikt
bevonden voor woningbouw en men is druk
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De rand van de stort;
op de achtergrond de
Piccardthof-plas.
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Oe zwaar veront-
'einigde grond die de
remeente aantrof bij
iet aanleggen van de
veg.

>or een folie
\eente de

waar verontreinigde
rond boven op de
tortplaats neet

doende een uitbreiding van de wijk Corpus
den Hoorn te realiseren, zowel ten westen als
ten oosten van de Veenweg. De bouw-kavels
van het westelijk deel grenzen aan de Bouw-
man stort en de Piccardthof-plas. Hier kan de
pardkulier een kavel grond kopen voor ge-
middeld 1,5 ton, waarna diezelfde partikulier
hier nog een huis op moet zetten.
Wie schetst onze niet geringe verbazing als
blijkt dat juist aan de lange zijde van de stort
een "projektje" goedkopere woningbouw is
gesitueerd van een 10-tal woningen. Wellicht
als buffer tussen stort en dikke portemon-
nee? De stort zelf krijgt binnen het projekt
een plaats als wandelpark met hier en daar
bankjes om zittend te genieten van de rustie-
ke omgeving. Vanzelfsprekend zal de stort,
"voor zover nodig" (?), eerst worden afgedekt
met een laag grond.
De gemeente heeft zich inmiddels flink in de
vingers gesneden met de aanleg van een ont-
sluitingsweg vanaf de van Swietenlaan. Hier-
bij is de kop van de stort "aangesneden". De
afgegraven grond blijkt verontreinigd te zijn
en is, in afwachting van verdere behandeling,
tijdelijk opgeslagen bovenop de stort. De ver-
ontreiniging behelst vooral polycyclische aro-
matische koolwaterstoffen, zgn. PAK's.
Aankloppen bij de provincie voor een gelde-
lijke bijdrage ter afhandeling van dit pro-
bleem is afgedaan met een dan had de gemeente
maar beter uit moeten kijken. Het spel in deze
wordt gespeeld volgens de regels der Friese
kaats-kunst.

Vragen

Er kunnen enkele vragen worden gesteld.
Is het peilbuizen-bewakingssysteem rond de
stort wel verontreinigd-waterdicht en is er
voorzien in een plan voor oppomping en rei-
niging van het vervuilde grondwater indien
er toch wat vervuiling tussendoor glipt?
In hoeverre krijgt de Piccardthof-plas een re-
kreatiefunktie in het geheel, komt er mis-
schien een zwem- en vis-verbod?
Zal er uiteindelijk, zoals verwacht wordt bij de
milieudienst van de gemeente Groningen,
een hoog hek om de stort worden gezet met
een bordje "betreden op eigen risico"?
Worden toekomstige bewoners ingelicht over
het een en ander of mag men ervan uitgaan
dat, zoals een gemeente-ambtenaar veron-
derstelde, iedereen die er gaat wonen toch
wel weet wat er aan de hand is?

Noorderbreedte zal binnenkort op deze vra-
gen terugkomen. •
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