Schoonmaken

Wim

van de Pol

Strikt genomen betekent de
term 'bodemsanering' de reiniging van vervuilde grond en
vervuild grondwater. In niet
alle gevallen van bodemverontreiniging komt het zover
dat e r volledig gereinigd
wordt, en in sommige gevallen
Het afgraven van verontreinigde grond
wordt er helemaal
niets gedaan. Is er echter een besluit tot saneren genomen, dan
kan er gekozen worden uit talloze methoden en technieken.
Noorderbreedte inventariseerde de stand van zaken op dit gebied. Een tussenstand, omdat het gebied volop in beweging is.

Het blijkt ingewikkeld te zijn om een ordening
aan te brengen in de vele grondsaneringsmethoden. Er zijn dure methoden en relatief goedkopere; er zijn methoden die milieuhygiënisch
zeer effektief zijn, maar ook 'zachte heelmeesters' worden toegepast. Is het wellicht inzichtelijker om onderscheid te maken naar sanering op
de plaats van de verontreiniging, dus zonder
afgraven, en sanering elders? Of moet er eerst
onderscheid gemaakt worden naar verschillende
soorten verontreiniging? We volgen een andere
lijn: de ontwikkelingen in de tijd.

Lekkerkerk
Lekkerkerk kan beschouwd worden als de eerste
grote sanering in Nederland. De affaire leidde
tot nationale opschudding, en tot het inderhaast
uitvaardigen van een noodwet, de Interimwet
Bodemsanering (IBS). De verontreiniging onder
de huizen die op de volgestorte polder staan
werd gesaneerd op een manier die de 'Lekkerkerk-methode' genoemd kan worden: alle
verontreinigingen weggraven. De vuile grond
afvoeren en schone grond ervoor in de plaats.

Afdoende, maar tevens afschrikwekkend duur.
Dat men het toch zo deed was te danken aan de
nationale opschudding en aan het feit dat niemand vermoedde dat er nog zo veel saneringen
zouden volgen overal in Nederland. Er was een
open portemonnee derhalve.
Gaandeweg bleek dat overal in het land bodemverontreiniging te vinden was: onder huizen op
opgehoogde terreinen, in de omgeving van
bedrijven, onder (oude) stortplaatsen, in drinkwaterwingebieden, overal. Vrij Nederland
publiceerde een 'Kleine gifatlas'en Noorder-
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Grondwater wordt opgepompt.

breedte volgde met een 'Grote Gifatlas voor
Drente'. In Den Haag ging de portemonnee
dicht. De beleidsmakers en -uitvoerders begonnen zich op het achterhoofd te krabben. Eén van
de eerste probelemen was dat we in Nederland
domweg niet genoeg stortruimte hebben voor al
die verontreinigde grond.
Kaosschaaf

Om te beginnen werden veel saneringen minder
ingrijpend uitgevoerd dan in Lekkerkerk. Van elk
geval van bodemverontreiniging wordt uitgebreid onderzocht in hoeverre mens en milieu
er last van hebben, of kunnen gaan krijgen. Valt
dat mee, dan wordt soms alleen de bovenste
laag van de verontreiniging afgegraven en
aangevuld met schone grond. Bij deze methode
(de 'leeflaagsanering') blijft dus de diepere
verontreiniging zitten. De schone laag was
vroeger meestal zo'n anderhalve meter diep,
maar vandaag de dag wordt soms nog maar een
halve meter afgegaven. Nog even en er kan van
een kaasschaaf-sanering worden gesproken.

Een dergelijke manier van saneren kan alleen als
de achterblijvende verontreiniging geen gevaar
oplevert. In de praktijk kan het dus alleen als de
verontreiniging niet kan weglekken naar het
grondwater, en als er geen besmetting kan
plaatsvinden naar boven. Eigenlijk zijn alleen
kieibodems geschikt, en dan alleen nog als de
verontreiniging bestaat uit chemikaliën die vast
zitten aan kleideeitjes, zware metalen als cadmium en lood bijvoorbeeld. De methode wordt
dan ook voornamelijk toegepast in het westen
van Nederland.

Isoleren

De leeflaag-sanering lijkt een beetje op een
andere saneringsmethode die de naam 'saneringsmethode' al helemaal niet verdient: het
isoleren van een verontreinigd stuk grond. Aan
saneren in termen van schoonmaken wordt bij
deze techniek niet gedaan; men schermt de
verontreiniging af van de omgeving door er

boven, aan de zijkanten en aan de onderkant
een ondoorlatende laag aan te brengen. Dus
bijvoorbeeld asfalt er over heen, damwanden
van klei er omheen, en gebruik maken van een
reeds aanwezige ondoorlatende kleilaag onder
de verontreiniging.
Deze methode, die toch een saneringsmethode
genoemd wordt omdat er wel mee voorkomen
kan worden dat verontreinigingen zich verspreiden en risiko's gaan betekenen, is goedkoper dan echt schoonmaken. Dat geldt tenminste als je van plan bent om de verontreiniging
altijd te laten zitten en er ook niet vaak meer
naar om te kijken. Blijf je de afdichtingen regelmatig kontroleren (wat zeer verstandig zou zijn,
want er zullen na verloop van tijd stukken afdichting gerepareerd moeten worden}, dan
wordt ook een isolatievariant vroeger of later
duurder dan een echte schoonmaak-in-één-keer.
Omdat de milieuhygiënische onwenselijkheid
van deze alternatieven voor het grootscheepse
afgraven volgens de methode-Lekkerkerk naast
andere nadelen ook wel duidelijk was werd de
afgelopen jaren driftig gezocht naar alternatieve
saneringsmethoden. En die werden gevonden.

Zuiveringsinstallatie voor vervuild grondwater bij Oeverbosch
naast de nieuwe Groninger wijk Corpus den Hoorn (1988).

Wassen en gloeien

Elvktro-reklainutR' door Ocokinctics bij Stadskanaal (maart 1990).

Sommige nieuwe saneringstechnieken voor
vervuilde grond zijn eigenlijk niet meer dan
aanpassingen van al langer bestaande apparaten. Zo zijn er installaties ontworpen die grond
kunnen wassen: afhankelijk van de soort verontreiniging wordt aan de grond een extraktiemiddel toegevoegd dat de verontreinigingen
losweekt, zodat er na de behandeling min of
meer schone grond overblijft, en een kleine
hoeveelheid sterk vervuild residu. Met deze
techniek kunnen diverse soorten verontreinigingen aangepakt worden: zware metalen, cyaniden, olie- en oplosmiddelachtige stoffen en
bestrijdingsmiddelen. En wel geheel fosfaatvrij.
Andere omgebouwde, oudere technieken zijn
gebaseerd op het uitgloéien of zelfs verbranden
van vuile grond in speciale ovens. Deze techniek,
die zeer grondig kan werken, heeft als evident
nadeel dat er enorm veel energie nodig is.
Daarbij is zij niet geschikt voor niet-organische
verontreinigingen zoals metalen. Een ander
nadeel van de methode is dat er maar weinig
voor dit doel geschikte verbrandingsovens in
Nederland zijn, en dat er dus soms ver gereden
moet worden met de vuile grond. Daar komt bij
dat de ovens bij lange na niet voldoende kapaciteit hebben. Er wordt dus nog steeds verder
gezocht naar betere methoden.

Mikrobiotechnologie

Een olieverontreiniging in een bodem blijft daar
niet eeuwig zitten. Na een jaar of vijftig is de olie
verdwenen. Dat komt niet alleen door verdamping of verspreiding, maar ook doordat er in de
bodem van nature bakterïën aanwezig zijn die
chemikaïiën kunnen verteren. Er zijn momenteel
technieken in ontwikkeling om met behulp van
daartoe geselekteerde soorten bakteriën bodemverontreiniging aan te pakken. Er zijn soorten die olie en oiieprodukten opeten en omzetten
in onschuldige produkten, en ook soorten bakteriën die gek zijn op andere, giftige en natuurvreemde chemikaïiën. In het kader dat bij dit
artikel geplaatst is wordt verteld over zo'n techniek.

Stroom erop

Grondwaterzuiveringsinstallatie.

Een andere nieuwe methode op grond te reinigen is gebaseerd op een relatief oud idee.
Vroeger wist men al dat je landbouwgebieden
die te zout waren kon ontzilten door een tijdje
een spanning over een stuk grond te zetten: de elektrisch geladen - zoutdeeltjes trokken dan
naar één van de twee elektroden, en het resultaat
was een minder zilte grond. Die methode blijkt
nu ook toegepast te kunnen worden op allerlei
vormen van chemische bodemverontreiniging.
De methode is bijna te simpel om waar te kunnen
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zijn. Via een serie elektroden wordt een elektrische stroom door de grond geleid. De verontreinigingen, voor zover elektrisch geladen,
worden de grond uitgetrokken. Bodem verontreinigd met zware metalen? Schoonmaken is
kwestie van knop omdraaien. In de praktijk is de
uitvoering van deze techniek echter hoogst
omslachtig. Dat is eigenlijk ook wel logisch als je
bedenkt dat het invoeren van stroom in de — natte
— bodem ook allerlei onbedoelde processen op
gang kan brengen. En die processen verstoren
soms de sanerende werking van de techniek.
Maar toch: de firma Geokinetics, gevestigd op
het Science Park van de Rijks Universiteit Groningen, is het eerste bedrijf ter wereld dat een
bruikbare, in de praktijk beproefde installatie
heeft gebouwd die de techniek kan uitvoeren. De
techniek heet'elektro-reklamatie', en wordt
vooral toegepast bij verontreinigingen met
stoffen als lood, cadmium, chroom, arseen en
kwik. Een groot voordeel van de techniek is dat
de grond er niet voor afgegraven hoeft te worden. Het apparaat van Geokinetics kan in één
keer 1000 m3 grond aanpakken en de duur van
de schoonmaak bedraagt, afhankelijk van vele
faktoren, enkele weken tot maanden. En de
kosten van de methode zijn lager dan het dure

Grondstromen

Vorig jaar december is een onderzoek naar
saneringen in de periode 1987 tot 1988 in de drie
Noordelijke provincies afgerond. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er in de twee jaren
325.600 m3 vervuilde grond is afgegraven: gelijk
aan een onafgebroken rij vrachtwagens van
Groningen naar Amsterdam. Dat zoveel verontreinigde grond is afgegraven in een relatief
korte tijd duidt op goed en slecht nieuws. Het
slechte nieuws is dat er dus enorm vee! vervuilde
terreinen zijn. Het goede nieuws is dat veel
saneringen zijn uitgevoerd. In deze twee jaar
hebben provincies, gemeenten en bedrijven meer
dan 180 projekten afgesloten. Noord-Nederland
wordt zo stukje bij beetje schoner.
Op zeer veel plaatsen wordt verontreinigde
grond ontgraven en afgevoerd. Schone grond
komt in de plaats van de afgevoerde en het
terrein is weer multïfunktioneel te gebruiken.
Wanneer een terrein is gesaneerd, kunnen er per
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afgraven, vervoeren en schoonmaken dat tot
voor kort gebruikelijk was.
Beleid
Het spreekt voor zich dat er vanuit het Ministerie
van VROM goed gelet wordt op datgene wat
zich afspeelt op de markt van bodemsaneringstechnieken. Men heeft er belang bij dat er goede
en goedkopere technieken ontwikkeld worden,
terwijl tegelijkertijd saneringsoperaties naar
milieuhygiënische normen uitgevoerd worden. Er
is onlangs dan ook een Service Centrum Grondreiniging opgericht, dat tot taak kreeg te bemiddelen tussen aanbod van vervuilde grond en
aanbod van grondreinigers (zoals Geokinetics
of de Afvalverbranding Rijnmond). Het is de
bedoeling om zoveel mogelijk het definitief
storten van grond te voorkomen. Als het kan
moet er gereinigd worden. En als reinigen nu nog
niet kan maar waarschijnlijk met nieuwe technieken over een paar jaar wel, dan moet de
grond tijdelijk opgeslagen worden. Een uitdagende tijd voor de grondreinigers dus.
Eén van de grootste uitdagingen waarde grondreinigers in Nederland afgelopen jaar voor

keer wel 30 tot 400 vrachtwagens vol verontreinigde grond worden geladen. Wat gebeurde
er met de verwijderde grond? Uit het onderzoeksverslag 'Grondstromen-analyse'* blijkt dat
tweederde van deze grond werd gestort op een
stortplaats. Slechts 1 /3 van alle afgegraven
grond is gereinigd, meestal door uitgloeien en/of
verbranden. Deze gereinigde grond was daarna
meestal niet voor multifunctioneel hergebruik
geschikt en belandde alsnog op een stortplaats.
De prioriteit bij het saneren wordt momenteel
gegeven aan veel projekten saneren en aansluitend storten. De eerste reden van deze keus is
het financiële dilemma waarvoor de saneerders
zich geplaatst zien. De prijs van het reinigen ligt
nu tussen de ƒ 150 en ƒ 200 per ton, terwijl het
storttarief nog ca. f 50 is. In de loop van dit jaar
zal volgens beheerders van de stortplaatsen dit
storttarief sterk stijgen, omdat stortplaatsen weer
een nieuw milieuprobleem zullen gaan vormen.
De tweede reden komt voort uit het feit dat de
kostbare gereinigde grond niet voor multifunk-
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stonden was het uitvoeren van een proefreiniging
op de vervuilde grond van AAgrunol uit Groningen. Die grond is erg lastig schoon te krijgen
omdat er van alles door elkaar zit, en ook nog in
verschillende soorten grond (klei, zand, leem).
Nadat een konsortium van een aantal samenwerkende firma's gedurende de zomer van '89
tevergeefs de tanden stuk had gebeten op een
proefreiniging is in het najaar in een andere
installatie in elk geval een komplete reinigingscyklus uitgevoerd. De resultaten zijn nog niet
bekend.
Van die resultaten hangt we! veel af, want de
Minister van VROM heeft gezegd dat het zeer
zwaar vervuilde AAgrunolterrein voor een fors
deel op zijn kosten afgegraven mag worden, als
er voor de vrijkomende grond maar zo'n reinigingstechniek beschikbaar is dat er weer een
'marktbaar' produkt van gemaakt kan worden.
Oftewel: de Minister wil de grond na een (gedeeltelijke) reiniging weer kunnen verpatsen,
bijvoorbeeld als afdekgrond op een stortplaats.
Overigens zou het mee kunnen vallen met de
kosten die het Ministerie uiteindelijk moet betalen: AAgrunol is door de rechtbank veroordeeld,
en moet meebetalen. Zie elders in Noorderbreedte.

tioneel hergebruik geschikt is. Hierdoor is reinigen in zoverre nog geen reëel alternatief, omdat
deze grond slechts met beperkingen herbruikbaar is (vaak als tussenafdekking bij het storten
van huisvuil).
De keuze om veel afgegraven grond direkt te
storten, vinden saneerders ook geen echte oplossing. Dit kwam ook steeds naar voren in
gesprekken, tijdens het onderzoek, met milieutechnische ambtenaren van de provincies en
gemeenten en beheerders van de stortplaatsen
en TOP's.
Het storten van vervuilde grond is een verplaatsing van het probleem. Vroeger of later zal
deze grond toch gereinigd moeten worden. De
technische aspekten en de kosten daarvan zijn
niette overzien.
Frans Strik
* Grondstromen-analyse, verkrijgbaar bij SEC BV,
Wirdumermeedenweg 5,9917 TA Wirdum, 05966-376.

