Kees Siderius

Verontreinigde jplaatsem in. Drente,
Friesland en Groningen

Hier vindt u een overzicht van verontreinigde plaatsen in
de drie noordelijke provincies, gebaseerd op de lijsten die gehanteerd worden in de provinciale bodemsaneringsprogramma's.

Het overzicht moet met de nodige voorzichtigheid gehan-

teerd worden. Een plaatsje in dit overzicht hoeft niet te betekenen, dat er akuut gevaar voor de volksgezondheid bestaat.
In dit overzicht vindt u - op alfabetische volgorde
per gemeente — waar een ernstige verontreiniging aangetoond of vermoed wordt. In het kort
staat erbij wat de verontreiniging vermoedelijk
veroorzaakt heeft, welke stoffen er aangetroffen
zijn en wanneer de sanering gepland is. Van de
650 gevallen uit het Friese programma zijn er
148 in dit overzicht geselekteerd; uit het Groningse programma van 205 zijn 141 en voor
Drente alle 84 gevallen opgenomen.
Bij het opstellen van hun programma gebruiken
de provincies niet dezelfde methode. Friesland
probeert dmv. een uitgebreid indikatiesysteem
alle gevallen te ordenen, ook plaatsen die verdacht zijn maar nog onderzocht moeten worden.

Bij Groningen en Drente worden alleen die
gevallen in het programma gezet, waarvan
enkele onderzoeksgegevens bekend zijn. Er
bestaat bij deze provincies natuurlijk ook wel
een overzicht van verdachte plaatsen, maar deze
staan niet in het jaarlijkse programma,
leder jaar worden de lijsten langer. Er wordt wel
gesaneerd en sommige verdachte lokaties
blijken niet of minder vervuild, maar telkens
worden nieuwe gevallen bekend. Ook de volgorde op de lijsten wisselt ieder jaar. Nieuwe
gevallen kunnen zo ernstig blijken te zijn dat hun
urgentie toeneemt. Dit betekent dat een geplande sanering voor volgend jaar doorkruist
kan worden door een dringender geval. Voor

betrokkenen is het uiterst frustrerend om te
moeten konstateren dat hun geval 'volgend jaar
aan de beurt komt', waarbij dat tijdstip jaar in
jaar uit opschuift.
Het hier gepresenteerde overzicht is gebaseerd
op provinciegegevens van ongeveer een half
jaar geleden. Sommige zaken kunnen inmiddels
veranderd zijn. Meer informatie kunt u krijgen bij
de drie provincies:
Drente, Westerbrink 1, 9405 BJ Assen, 0592055544; Friesland: Tweebaksmarkt 52,8911 KZ
Leeuwarden, 058-925925; Groningen, Martinikerkhof 12,9712 JG Groningen, 050-164911.

Anloo

Bodemsaneringsprojekten in

Mohnwijk, gedempt afwateringskanaal; boorspoeling, olie, zware metalen; periode 19651975; sanering 1993.

de provincie
Drente

Assen
Baggelhuizen, vuilstortplaats; huishoudelijk en
industrieel afval; zware metalen; sanering 1994.
Pittelo, Moezelsiraat, deel woonwijk gebouwd
op verontreinigde grond; PCA's, cyaniden;
sanering 1991.
gasfabriek, voormalige gasfabriek 1861 -1964;
PCA's, aromaten, cyaniden, minerale oüe; deelsanering 1991-1994.
woonwagencentrum, autosioopterrein; zware
metalen, olie, PCA's; sanering bezig.
autosloop Doldersum, autosioopterrein sinds
1972; zware metalen, olie, aromaten, PCA's;
sanering na 1994.
dr. A F. Philipsweg 63, bedrijfsterrein; lekkage/
morsing van aromaten, olie, zware metalen sinds
jaren '70; sanering na 1994.
Groningerstraat 222, voormalige oliehandel;
minerale oliën; sanering klaar.
dr. A. F. Philipsweg 39, bedrijfsterrein; oplosmiddelen, verf, aromaten, gechloreerde
koolwaterstoffen; sanering 1990.
Groningerstraat 226, chemische wassen) tussen
woonbebouwing; sanering afgerond.

Scholteastraat3, bedrijfsterrein; zware metalen,
fenolen; sanering 1991.
Kruger/Nijlandstraat, voormalig bedrijfsterrein;
zware metalen, organochloorverbindingen;
sanering 1990.
Beilerstraat 17*19, oude garage tussen woningen; sanering 1992.
Beilen

Hoaghalen/Hijken, voormalige vuilstort in
vennetje; zware metalen en aromaten; sanering
na 1994.
Tiendeveen, volgestorte zandwinplaats; illegale
stort van vaten met aromaten, minerale olie,
PCA's; sanering 1992.
Houtimpregnatieh&drijf Hooghalen, morsing/
lozing van impregneermiddelen, PCA's, zware
metalen, olie; sanering 1990.
Hooghalen, Hi/kerweg, autosioopterrein; olie,
zware metalen; sanering na 1994.
Rietakkerweg, autowrakkenterrein; PCA's,
zware metqlen, olie; sanering na 1994.

Gasfabriek Hoogevcen. Nr. 1 oj> de Drentse lijst.
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Borger

Wi/ken Nieuw Buinen, gedempte wijken; storten
van chemisch afval van oa. beeldbuizenfabriek;
zware metalen, cadmium; sanering 1992.
Nieuw Buinen, industrieweg 15, voormalig
bedrijfsterrein; lood, PAK's, olie vanaf 1840;
sanering 1990-1991.
Coevorden

De Hare, voormalige vuilstort; koper, lood, zink
en vluchtige aromaten; nader onderzoek nodig.
gasfabriek, zwarte verontreiniging met PCA's,
Fenolen, aromaten, minerale olie en cyaniden
(1860-1951); grote sanering 1990-1991,deelsanering 1992-93.
Monierweg 10, konstrukfiewerkplaats met
verfspuiterij; oliën, verf, aromaten; sanering
1991.
Ravelijn, voormalige werf en metaalbedrijf;
PCA's, zware metalen; sanering 1990.
Holwerl 2, bedrijfsterrein; keramische en emailleerstoffen gemorst van 1960 tot heden; sanerinq
1992.
Autostoop Morsweg, autowrakkehterrein; olie,
benzeen, cadmium, koper, zink, PAK's; sanering
1992.
Monierweg 5a, reiniging van olieboormaterieel;
reinigingschemikaliën, olie, aromaten; sanering
1992.

Dalen
Gedempte Wijk Dalen/Sleen, illegale vuilstort
bouw- en sloopafval; verfresten, tolueen, barium, fenolen, ftalaten; sanering 1993.
Dwingeloo
Vennen Dwingelderveld, stort van boorspoeling
boorgruis in agrarisch gebied met landschappelijke waarde; sanering 1993.

Emmen

Emmerschans, voormalige stortplaats; zware
metalen, minerale olie, aromaten; sanering 1993.
Baggerspecie, opbrengen bodemslib met olie en
zware metalen uit Bargermeerkanaal; sanering
na 1994.
Gedempte Wijken in gemeenten Emmen en
Schoonebeek, gedempte afwateringskanalen;
storting van bedrijfs- en huishoudelijke afval-

beschermingsgebied; sanering 1990 afgesloten.
Autosloop Middeljans, autosloopterrein; ligging
binnen grondwaterbeschermingsgebied; sanering 1993.
Autosloop Bargermeer, voormalig autosloopterrein; sanering 1990 klaar.
De Weiert, winkelcentrum, openbaar terrein;
lekkage van perchloorethyleen tussen 1971-84
via kapotte riolering; ligging binnen grondwaterbeschermingsgebied; sanering 1990-91.
Stationsstraat, voormalig busstation met doorsmeerputten; zware metalen, aromaten, olie;
sanering 1990.
Weerdingerkanaal, expeditiebedrijf; lekkage
olie; sanering 1990.
Ph. Foggstraat 7, bedri fsterrein; olie, oplosmiddelen; sanering 1990 k aar.
Klazienaveen, Langestraat 135, voormalige
garage in woongebied; sanering 1990.
Gieten
Tjassenwijk, gedempt afwateringskanaal; storten
van boorspoeling (1967-70); sanering na 1994.
Gat van Tiktak, voormalige zandwinplaats, nu
waterplas; illegale stort chemisch afval; sanering
1993.
Hoogeveen
Gasfabriek, PCA's, fenolen, aromaten, olie,
cyaniden in de bodem verdwenen van 1915 tot
1954; ligging binnen waterwingebied; sanering
is begonnen en gaat nog jaren duren.
Evenblij, bedrijfsterrein; omvangrijke vervuiling
metorganochloorverbindingen; sanering 199092.
Noordsche Schut, autowrakkenterrein; sanering
1991.
Schutstraat/Zuiderweg, voormalige olie/kolenhandel annex garage in woongebied; sanering
1990 klaar.
Siemensstraat, bedrijfssterrein; lekkage oplosmiddelen; sanering 1990 afgerond.
Fabrieksweg, verschillende bedrijfsterreinen;
sanering 1991.
Kruisstraat, voormalig bedrijfsterrein; aromaten,
olie gevonden; sanering 1990 afgerond.
Alteveerstraat, scheepshelling tot jaren '50;
sanering 1990 klaar.

Eelde
stoffen, boorspoeling en boorgruis; stoffen:
Friese Veen, vuilstort bij rekreatieplas; huisvuil
aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen, zware
van stad Groningen 1920-1925; sanering 1991.
metalen, olie; periode 1960-80; groot saneringsBrandweeroefenplaats Luchthaven, gebruik van onderzoek in 1990, daarna jarenlang saneren tot
olie en blusmiddelen bij oefeningen; ligging
zeker 1994.
binnen grondwaterbeschermingsgebied; saneWoonwagencentrum, autowrakkenterrein;
ring na 1994.
zware metalen, olie; ligging in grondwater-

Meppel
Gasfabriek, voormalige gasfabriek in bedrijf
van 1900-54; sanering in 1990 en 1991.
Interpharm, voormalige farmaceutische industrie; trichlooretheen aangetroffen; sanering
1990-91.
Gasgrachi, bedrijfsterrein omgeven door landbouwgebied; lekkage gechloreerde aromaten,
olie, kookpuntsbenzine; sanering 1990 afgerond.
Zomerdijk, gemeentelijke vuilstort sinds 1935;
barium, zink, lood, benzine; sanering na 1994.
Marktsfraaf/Het Vledder, busstation met doorsmeerputten; hoofdsanering 1991, delen in
1992-94.

Norg
Klinkenkampweg, lood in voormalige vuilstortplaats in waterwingebied; sanering 1993.
Fabrieksstraat, vervuild bedrijfsterrein en woonbebouwing in grondwaterbeschermingsgebied;
sanering 1990.
Nijeveen
Vuilstort Nijeveen, barium, zink, olie aangetroffen binnen grondwaterbeschermingsgebied;
sanering 1993.
Nieuweweg 15, voormalig tankstation; sanering
1990-94.
Meppelerweg 1, bedrijfsterrein in een woongebied; morsing van olie, BTX; sanering 1990-91.
Odoorn
Zegwaard, voormalige zandafgraving volgestort
met afvalstoffen; minerale olie, fenolen, tolueen,
EOC 1, zink; (1958-84); sanering na 1994.
Oosterhesselen

Kleiduivenschiefbaan, loden kogels vervuilen de
bodem vanaf 1968 tot heden; sanering 1991.
Roden

Huizing, bedrijfsterrein 1960-81; lozing/morsing/lekkage/demping van spoelwater/proceswater/chemisch afval; stoffen: zware metalen;
ligging in grondwaterbeschermingsgebied;
eerdere sanering onvoldoende; sanering 199094.
Steenbergerveld, voormalige stortplaats van
huishoudelijk-, bouw-, sloop- en bedrijfsafval;
sanering 1993.
Terheylsterwegven, vennetje gedempt met vaste
teerhoudende afvalstoffen tussen 1950-60; ligt in
grondwaterbeschermingsgebied; sanering 1992.
Autosloop Maris, autowrakkenterrein; sanering
1993.
Kanaalstraat, houtbedrijf; impregneermiddelen
geloosd; sanering 1991.
Energieweg, grafische industrie; lozing van
afvalwater op een sloot en riool; koper, kwik,
chroom, nikkel; deelsanering 1990.
Ruinerwold

Galvanobedrijf, terrein vervuild met zware
metalen, cyanide, trichloormethaan; sanering
1990-94.
Schoönebeek

Gat van Reef, volgestorte zandwinplaats; legale
en illegale lozing en storting van vast en vloeibaar chemisch afval; zware metalen, aromaten,
minerale olie, ftalaten; periode 1968-78; sanering na 1994.
Scado-terrein, bedrijfsterrein met afwateringskanalen; lekkage en lozing van vloeibare chemische stoffen; aromaten, fenolen, ftalaten, gechloreerde koolwaterstoffen; periode 1960-83;
sanering 1990-1991.

Verlaten olieput bij het gat van Reef waar de NAM in het verleden verontreinigd water diep in de bodem injekteerde.

Lozingspijpen van Scado (Schoonebeek). Nu een miljoenensanering.

Sleen

Vuilstorf Heirweg, storten van huisvuil, bouw- en
sloopafval; minerale olie, zware metalen; sanering 1992.
Gedempte Wijk Dalen/Steen, (zie Dalen).
Veenoord, Boerdijk, galvanobedrijf; storting en
lozing van proceswater en slib uit beitsbaden
van 1961-1985; sanering 1990-1994.
Erm, Dalerstraat, landbouwbedrijf morste langdurig bestrijdingsmiddelen; sanering 1990.
Vries
Bolhuisgat, oude vuilstort in zandwingat; zink,
benzeen, fenol, organische bestrijdingsmiddelen; (grondwaterbeschermtngsgebied); sanering
in 1990 klaar.
Van Wijk en Boerma, bedrijfsterrein van 19501980; lozing van spoelwater, ontvettingsmiddelen en afvalstoffen; hoofdsanering 1991-1992,

deelsaneringen 1993-1994.
Het Zeijerveen, deels dichtgestort ven met bouwen sloopafval in de 70er jaren; sanering na 1994.
Zuidlaren

Schuilingsoord, voormalige vuilstort annex
sloopterrein, nu grondwaterbeschermingsgebied; sanering 1990.
De Groeve, vennetje deels gedempt met bedrijfsafval; olie, glasvezels, barium, fenol-index;
sanering 1992.
Zuidwol de

Ten Arlo, Zuïdema, vuilstortplaats; olie, zware
metalen, aromatische koolwaterstoffen; sanering
1991.
Meppelerweg, superbenzine in 1977 in bodem
gevonden; oorsprong onbekend; sanering 1991.

Achtkarspelen
Twijzelerheide, Bjirkewei 99, auto wrakken terrein; sanering na 1995.
Twijzelerheide, Bjirkewei 63, voormalig autowrakkenterrein; aromaten, zware metalen, PAK's
gevonden; tweede sanering 1990.
Harkema, Reitsmastrjitte, poel; vroegere zinkfabriek; nader onderzoek afgesloten; sanering
na 2000.
Harkema, Warmoltsstrjifte 6, bedrijfsterrein;
sanering bezig.
Buitenpost, Kuipersweg, volkstuinen, cadmium
en andere metalen; sanering in 1994.
Surhuisterveen, De Kolk 30, oud lichtdrukkerij;
onderzoek nodig.

Bodemsanering van de provincie Friesland
(Met dank aan Willem Bosma)

Boarnsterhim
Jimsum, Rijksstraatweg, vroegere houtbewerkingsfirma; PAK's gevonden; saneringsonderzoek.
Nes/Akkrum, Boarnsierdyk 91, gasfabriek;
zware metalen, cyanide, aromaten, PAK's; plan
sanering 1993.
Stbranaabuorren, 't Lande Ein 19, bedrijfsterrein;
Ameland
sanering gepland na 1995.
Nes, Reeweg 20, vroegere brandstofhandel;
Aideboarn, Wjitteringswei, tankstation; minerale
olie, aromaten; sanering in 1993,
eindsanering in 1994,
Jimsum, Overijsselsestraaiweg, bedrijfsterrein;
sanering in 1990.
HetBildt
Sint Annaparochie, Warrnoesstraat, oud gasJimsum, Rijksweg 48-50, vroeger brandstofopfabriek (1912-1954); zware metalen, cyanide,
slag van transportbedrijf; aromaten, olie; sanearomaten, PAK's en olie; sanering 1993.
ring na 1995.
Sint Annaparochie, Hennemaweg, voormalige
Grou, Stationsweg 38, sanering gepland tussen
stortplaats; sanering na 1995.
1995-2000.
Sint Annaparochie, Van Harensfraf 33, voormali- Grou, Kerkstraat 13, vroegere vatenfabriek;
ge strijkfabriek; sanering 1994.
koper, lood, tin, zink; sanering waarschijnlijk
Sint Annaparochie, Van Harenstraat 35, vroege- 1995.
re chemische industrie; sanering in 1994.
Oudebtldtzijl, Oudebildtdijk WO, metaalbehanBotsward
delingsbedrijf; sanering na 1995.
Bolsward, Sint Jansstraat 10, voormalige gasMinnertsga, Lange Dijk 2, voormalig veilinggefabriek; zware metalen, PAK's, aromaten, minebouw; onderzoek nodig; sanering gepland
rale olie; sanering 1994.
tussen 1995-2000.
Dantumadeel
Vrouwenparochie, J. P. van der BÜdtstraat,
won ing bouwterrein op vroeger tankstation;
Buitenveld, voormalig stortkomplex; huisvuil,
zware metalen, aromaten, gechloreerde koolwa- vermoedelijk boorgruis, chemikaÜën; sanering
terstoffen; sanering kan beginnen.
na 2000.

Dongeradeef
Ternaard, Vtsbuursferweg, vroegere gasfabriek;
sanering waarschijnlijk 1995.
Dokkum, Hogedijken 16, houttmport; saneert op
eigen kosten; eindsanering na 1995.
Ferwerderadeel
Birdaard, Hoofdweg 28-32, oud FRAM-depot;
zware metalen, aromaten, PAK's, gechloreerde
koolwaterstoffen; sanering in 1993.
Ferwerd, Boterhoek/Reinderslaan, tot 1975
verffabriek; lood, aromaten, vluchtige gehalogeneerde chemikaÜën; sanering in 1995.
FranekeradeeJ
Sexbierum, vroeger spuitbussenvuliing Enna
Aereosols; aromaten, vluchtige organische
stoffen, gechloreerde koolwaterstoffen, olie;
grondwater met PAK's; sanering zomer 1990
klaar.
Franeker, Hertog van Saxenlaan 36, tankstation;
olie en aanverwante produkten; ontgraving
1995.
Franeker, Het Noord/Voorstraat, oud metaalbedrijf; sanering na 1995.
Tzummarum, Kfeasterwei 6, oud gasfabriekterrein; zware metalen, cyanide, PAK's, minerale
olie, aromaten; sanering 1996.
Gaasterland/Sleat
Balk, Raadhuisstraat 32, vroegere grafische
industrie; sanering 1993.
Harlingen
Oude Trekweg 12, voormalig terrein olieverwerkende industrie; sanering in 1994.
Fabrieksstraaf, voormalige gasfabriek; sanerinq
na 1995.

Voorstraat 84, oude drukkerijen; oriënterend
onderzoek in 1990.
HeiHgeweg 14, oude drukkerijen; oriënterend
onderzoek in 1990.
Zuiderhaven 2, voormalige aannemerij NoordNederland; sanering in 1995 of 1996.
HeiHgeweg 54, tankstation; restsanering 1995.
Grote Ossenmarkt 6a, oude reparatiewerkplaats; aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen, olie; 1990 nader onderzoek.
Heerenveen
Schans 48,1974/1986 lekkage benzinepomp;
benzine, benzeen; nr. 3 op de prioriteitenlijst;
sanering in 1990.
Gasweg 2, zware metalen, cyanide, aromaten,
PAK's, minerale olie; 1987 deels gesaneerd,
vervolg in 1993.
Jagtlustweg 5, bedrijfsterrein; chroom, aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen, olie; sanering in 1993.
Terbond, 793, galvanische industrie 1947-1954;
nu bebouwd met huizen; sanering begin 1994.
Nieuwehorne, Buifenweg 20, wilde stortplaats; 4
vaten xyleen en ethylbenzeen, nader onderzoek
in 1990; sanering in 1994.
Industrieweg 3, oude plaatwerkerij; sanering in
1995.
Uraniumweg 5, galvanisch bedrijf; sanering
tussen 1995-2000.
Heerenwal45-47, vroegere drukkerij; sanering
gepland na 1995.
Jubbega, Gorredijksterweg 67, vroegere melkfabriek; sanering na 1995.
Jubbega, P. W. Janssenweg 88, vroeger autowrakkenterrein; sanering na 1995.
Kollumerland
Kollumerzwaag, Foarwei 21, sloperij; olie,
aromaten; sanering in 1993.
Oudwoude, Slimmerwei 5, Kollum Chemie
1960-1980; chioorhoudende pesticiden {DDT,
HCH), zware metalen, cyanide, aromaten, vluchtige organische stoffen; deelsanerïng in 1982 en
1988,saneringin1993.
Leeuwarden
Aldlan-Oost, op terrein nieuwbouwwijk in 1967
stort van zwaar vervuild grachtenslib; eindsanering in 1993.
Franklinstraat, PEB-terrein; sanering na 1995.
Hoekstersingel 51-53, chemische wasserij;
aromaten, ontvettingsmiddelen; sanering 1993.
Hollanderdijk, oud NS-emplacement; PAK's,
aromaten, olie; eerste sanering 1988, restsanering in 1993.
Hollanderdijk/Schrans, garage/benzinepomp;
vervuiling olie en benzine; sanering in 1994.
DeAnjen 113, carbofineumvondst in tuin; sanering in 1994.
Boornstraaf, voormalig autowrakkenterrein;
sanering in 1994.

Merodestraat 31o, vroegere oliehandel; beheersmaatregelen getroffen; sanering tussen
1995-2000.
Tljnjedijk, tankstation; benzinevervuiling; sanering in 1994.
Wirdum, Werpsferdyk, lekkage pompstation/
garage; sanering op eigen kosten.
Greunsweg 6, metaalbedrijf; sanering tussen
1995-2000.
Pier Panderstraat, grondwater met aromaten en
olie; sanering na 1995.
Krijn van der Helmstraat, oude timmerfabriek;
pentachloorfenol; restsanering na 1995.
Hoeksterend, voormalige gasfabriek; restsanering na 1995.
Lemsterland
Lemmer, Turfland 17, oude gasfabriek; zware
metalen, cyanide, aromaten, PAK's, minerale
olie; nr. 4 op prioriteitenlijst; sanering in 1990.
Lemmer, Lemsterpad 40, oud kunststofverwerkend bedrijf; sanering na 1994.
Lemmer, Lemsterpad40a, voormalig textielververij; sanering na 1995.
Lemmer, Korte Streek 5, voormalige drukkerij;
onderzoek 1990.
Lemmer, Vuurtorenweg 2, vroegere handelsfirma; onderzoek nodig.
Echten, Duinstraat 47, voormalige garage;
sanering tussen 1995-2000.
Echten, Turfkade 5, vroegere detailhandel;
sanering tussen 1995-2000.
Echfenerburg, Hellingpad 16, oude jachtwerf;
onderzoek nodig.

Littenseradief
Wommels, Dr. S. Stalpertstraat 2, oude gasfabriek; sanering pas in 1993; PAK's, olie, zware
metalen en aromaten.
Wommels, Walperterwei 39, olieopslagplaats;
onderzoek nodig.
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Menaldumadeel
Berlikum, Hofsleane 60, tankstation; olie, grondwatersanering bezig; restsanering 1990.
Nijefurd
Workum, Nonnesfrjitte, gasfabrieksterrein nabij
woonbebouwing; beheersmaatregelen; sanering
in 1993.
Ooststellingwerf
Haulerwijk, Hoofdweg 23, tankstation; benzeen,
xyleen, olie; grondwater sterk verontreinigd;
sanering in 1990.
Appelscha, Boslaan, natuurhouthandel; houtverduurzamingsmiddelen; sanering in 1990.
Appelscha, Boslaan, voormalig bedrijfsterrein;
sanering pas na 1995.
Oldeberkoop, Wolvegaweg 16, chemische
fabriek 1968-1972; sanering na 1995.
Opsterland
Gorredijk, Kerkewal58, voormalige gasfabriek;
zware metalen, cyanide, aromaten, PAK's;
tweede fase sanering 1993.
Siegerswoude, Binnewei3,1934-1943 olieproduktenbedrijf, daarna bebouwd met woningen; sanering in 1993.
Gorredijk, Leitswei 11, galvanobedrïjf sinds
1965; nikkel, chroom, 'tri', 'per', tolueen, cyanide; sanering 1994.
Gorredijk, Brouwerswal2, oude oliegroothandel
(1964-1974); sanering 1994.
Hemrik, Poasen, kleiduïvenschietbaan; loodhoudende grond; schietterrein nog niet ontgraven.
Gorredijk, Stationsweg 31, bedrijfsterrein 'It
kannefabryk'; tin, koper, zink, lood, nikkel,
cadmium, zware metalen, trichlorethaan; sanering 1995.
Nij Beets, Leppedyk 6, huizen terrein oude jachtwerf; sanering na 1995.
Gorredijk, Hoofdstraat27, oude vertinnerij; tin,
koper, nikkel, lood, chroom; sanering na 1995.
Langezwaag, Hegedyk 94, autowrakkenterrein;
aromaten; sanering na 1995.

Schiermonnikoog
voormalige PEB-centrale, olie, zware metalen,
aromaten; sanering in 1994.

Almastraat 14, vroegere gasfabriek; beheersmaatregelen; sanering in 1993.
Martiniplein, vroegere qasfabriek; sanerinq na
1995.
Skarsterlan
Lemmerweg-Oost, 70 woningwetwoning staan
Joure, Harddraversweg 93, oude garage Slof;
op ernstig met lood, zink en PAK's vervuilde
toekomstig woongebied; minerale oliën, aromagrond; sanering in 1993.
ten; sanering 1993.
Oude Koemarkt 83, tot 1924 verffabriek; saneJoure, Lijnboanstraat, oude benzinepomp;
ring in 1993.
olieprodukten; sanering in 1994.
Bothmakade 8,1927-1952 farmaceutische indusJoure, G. Knolweg30, bedrijfsterrein; sanering
trie; sanering na 1995.
na 1995.
Valkstraat 9-11, ijzerverwerkend bedrijf; saneJoure, Tolhuswei 9, kelder van MADI-kantoor en ring na 1995.
grondwater vol olie; sanering waarschijnlijk in
Valkstraat, bedrijfsterrein; sanering na 1995.
1995.
Valkstraat, voormalig bedrijfsterrein; sanering
Rotsterhaule, Polle 8, vroegere polyesterfabriek; na 1995.
onderzoek nodig.
Terschelling
Smallingerland
West-Terschelling, Burgemeester ReedekerDrachten, Moleneind 56, oude gasfabriek;
straat, gasfabriek; zware metalen, cyanide,
zware metalen, aromaten, PAK's, cyanide;
PAK's, aromaten, olie; restsanering in 1991.
sanering 1992.
West-Terschelling, Willem Barendszkade38,
Drachten, Oosteinde 1, woonwijk op terrein
voormalige werf; sanering na 1995.
voormalige chemische fabriek (1900-1958);
Hoorn, Dorpsstraat 57, voormalige drukkerij;
sanering in 1992.
sanering in 1994.
Drachten, Oliemolenstraat5, bedrijfsterrein
Philips; olie, oplosmiddelen; saneringsplan
Tytsjerksteradiel
klaar; sanering door Philips zelf.
Burgum, Oppedijk van Veenweg 22b, polyDrachten, PasschierBollemanweg, huisvuil- en esterverwerkend bedrijf; chemikaliën; beheersindustriestortplaats tot 1972; daarna wilde stort;
maatregelen; eindsanering in 1990.
gechloreerde oplosmiddelen, benzeen, trichloorBurgum, Lageweg27, olieverwerkerA-handelaar
ethaan; sanering in 1994.
(1933-1976); nader onderzoek beziq; sanerinq in
Drachten, Zuiderdwarsvaart 2, scheepsbouw1992.
bedrijf 1942-1957; nu bewoond; sanering na
Burgum, Molenweg 7, oude garage; onderzoek
1995.
nodig.
Burgum, poelen Kolfbaan, Kloosterlaan en
Tussendijken met vuil en puin dichtgestort; zink,
Sneek
kwik, dichloormethaan; deelsaneringen vanaf
Julianastraat 14, oude chemische wasserij; tetra- 1993.
chloormethaan, tri- en tetrachloorthyleen, terBurgum, Schoolstraat21, oude drukkerij 1936pentine en wasbenzine; nr. 1 op prioriteitenlijst;
1947; sanering 1994.
direkte sanering.
Burgum, Zomerweg 34, voormalige fietsen-

maker; onderzoek nodig.
Burgum, Westersingel 29, voormalige detailhandel, onderzoek nodig.
Burgum, Kloosterlaan 67, voormalige detailhandel, onderzoek nodig.
Burgum, Nieuwestad31 -35, voormalige geneesmiddelenindustrie; in 1990 onderzoek en sanering.
Burgum, Oude Commissieweg 13, oud tankstation; onderzoek nodig.
Garyp, Greate Buorren 31a, voormalig tankbouwbedrijf; sanering na 1995.
Vlieland
Oostervallei, storten van eilandervuil; sanering
na 2000.
Weststellingwerf
Chijl, Boijlerweg 103, bedrijfsterrein zeepfabrikant 1966-1974; nu bewoond; sanering in
1993.
Steggerda, Pepergaweg 122, vroegere plastikindustrie nu woongebied; sanering 1993.
Boijl, Boijlerweg 85, huizen op terrein rnetaalveredelingsbedrijf; sanering in 1994.
Wolvega, Keiweg 2, oude gasfabriek; cyanide,
PAK's, olie, zware metalen; sanering in 1994.
Oldeholtpade, Hoofdweg 197, tot 1928 grof smederij; sanering in 1994.
Wunseradiel
75 voormalige stortterreinen, drie autoslopers.
Wymbritseradiel
Ulst, houthandel; sanering na 1995.
Goenga, Aldfeartsdyk, voormalig loonbedrijf;
sanering na 1995.

Vroegere zinkfabriek bij Harkema heeft omgeving vervuild met oa. cyanide, olie, cadmium, lood.
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Veenweg, metalen, aromaten en fenolen in
grondwater; partiële sanering 1990.
Gideon, nu bewakingssysteem, na 1994 opnieuw
bekijken.
NS4errein bij het Emmaviadukf, deelsanering
uitgevoerd; restsanering in 1993.
Butjesstraat, saneringsonderzoek klaar, sanering
in 1992,
Groningerweg, in 1989 deel gesaneerd, nu
beheersmaatregelen.
Oranjestraat, tri en vluchtige aromaten in grondwater; sanering grondwater begonnen en zal
nog wel 5 jaar duren.
Wolfard + Wessels, saneringsonderzoek afgerond, sanering in 1992.
Circusferrein/parkeerferrein Korreweg, vroeger
bedrijfsterrein; oplosmiddelen, aromaten, PAK's,
minerale olie en lood; sanering 1990.
Damsterdiep, grondwatersanering bezig; rest in
1993.
NNS, deelsanering uitgevoerd; vervuilde grond
tijdelijk opgeslagen; restsanering in 1993.
Vinkensfraat, cyanide, PAK's, fenolen, minerale
olie, benzeen in grond en grondwater; nummer
twee op de urgentielïjst; saneringsonderzoek en
sanering 1990.
Idyllisch bosje op oude vuilstort aan de Oosterweg bij Hi
Peizerweg, in grond lood, koper, PAK's, lood, tin,
zink, aromaten, barium en olie gevonden; sanering 1990.
Zomerlaan, PCA's, zware metalen en minerale
Haren
olie aangetroffen; verder onderzoek nodig.
Oosterweg, voormalige stortplaats; beheersBodenterrein tussen Bloemsingel en P. Camper- maatregelen nodig.
singel, benzine, mogelijk ook met carbolinoleum
Onnerpolder, saneringsonderzoek afgesloten;
in de grond; woningbouw gepland.
beheersmaatregelen.
Rouaansfraaf, oplosmiddelen, PAK's en dieselGlimmen, rioolzuiveringsinstallatie, nader onolie; nader onderzoek en sanering 1990.
derzoek klaar; sanering na 1994.
Ulgersmaweg 32, Sirnmeren Schroothandel auto- Vondellaan, nu bewaken, in 1994 saneren.
wrakkenterrein.
Kerkstraat, voormalig tankstationgrond sterk met
mineralie olie vervuild; grondwater sterk met
Ulgersmaweg 2, Groninger Ijzer- en Metalenminerale olie en zeer sterk met aromaten verhandel, autowrakkenterrein.
vuild; sanering 1990.
Pop Dijkemaweg 35a, autowrakkenterrein.
Eemskanaal 48b, autowrakkenterrein.
Audarderdiepsferweg 13-14, Hoogkerk, autoslo- Hefshuizen
perij, autowrakkenterrein.
Lageweg 10a, Uithuizen, autosloopbedrijf, autoGideonweg 7a, autowrakkenterrein.
wrakkenterrein.
Grootegast
Hoeksema, oriënterend onderzoek klaar; bewakingssysteem.
Leidijksreed2, Opende, autowrakkenterrein.
Eemsterweg 24, Doezum, autowrakkenterrein.
Havinga's Reed 4, Grootegast, autowrakkenterrein.
Westerhornerweg 27, Lutjegast, autowrakkenterrein.
Hoofdstraat 19, Grootegast, autowrakkenterGrijpskerk
Transportbedrijf Pieterzijl, oriënterend onderzoek afgesloten, sanering 1993.
Westerhornerweg 24, Grijpskerk, autowrakkenterrein.

Hoogezand-Sappemeer
Noordbroeksterdiep, nader onderzoek afgerond; bewakingssysteem. Deelsanering Havenstraat gepland voor 1994.
Dunnebacke, na saneringsonderzoek nu beheersmaatregelen.
Venemakade, kwik, arseen, chloorhoudende
koolwaterstoffen en lood in grond; sanering
1990.
oude gasfabrieken in Parkstraat en Kerkstraat,
gedeeltelijk gesaneerd, wordt nu bewaakt.
Westerbroek, na oriënterend onderzoek nu
bewakingssysteem.
Houtunie, gemeente laat saneringsonderzoek
uitvoeren.
BIM, voormalig tankstation, minerale olie en
aromaten in grond(water); nader onderzoek
1990 en sanering in 1992.

Korte Groningerweg 49, Hoogezand, autowrakkenterrein.
Noorderstraat 209, Sappemeer, autowrakkenterrein.
Kleine Meersterstraaf 109, Sappemeer, autowrakkenterrein.
Kalkwijk 157, Hoogezand, autowrakkenterrein.
Nieuwe Compagnie 23, Hoogezand, autowrakkenterrein.
Leek
Oostwold, voormalige stortplaats, zeer diverse
en giftige verontreinigingen door Klaas Bieze
ontdekt; nader onderzoek 1990.
Hoofdstraat290, Oostwold, autowrakkenterrein.
Jonkersvaart 128, Zevenhuizen, autowrakkenterrein.
Noorderweg 30, Tolbert, autowrakkenterrein.
Leens
Warfhuizen, na sanering bewakingssysteem
opgezet.
Loppersum

Stadsweg 37a, Wirdum, autowrakkenterrein.
Ma rum
Spaan, Nuis, sanering gepland in 1993.
Jondersweg 2, Nuis, autowrakken terrein.
Midwolda
Hoofdweg 18, Midwolda, autowrakkenterrein.

Lindenlaan, Musset, grond met PAK's en zink
vervuild; woningbouw gewenst; nader onderzoek en sanering 1990.
Van der Heide, vervuild terrein op provinciegrens; grond sterk met lood, kwik en PAK's
vervuild; nader onderzoek 1990; ism. provincie
Drente/gemeente Borger.
Horsten 23, Musselkanaal, autowrakkenterrein.
Beumeesweg 185, Alteveer, autowrakkenterrein.
Term un ten
Zwaagweg, na oriënterend onderzoek bewaking
ingesteld.
Stolderijweg, bewaking na oriënterend onderzoek nodig.
Zwaagweg 40, Woldendorp, autowrakkenterrein.

alig bedrijfsterrein Burgier, Zuidhom. Sanering gaat ƒ 300.000 kosten; de direkteuren zijn inmiddels gedagvaard.

Muntend am
Wolfhuis, partiële sanering bezig/uitgevoerd;
restsanering in 1994 of later.
Duurkenakker 2, Muntendam, autowrakkenterrein.
Duurkenakker, Muntendam, autowrakkenterrein.
Oude Verlaat5, Muntendam, autowrakkenterrein.
Nieuwe-Pekela
Wijk 70, na nader onderzoek van de lijst afgevoerd.
voormalige machinefabriek Kuiper, oriënterend
onderzoek klaar; sanering 1993.
Nieuwofda
Hoofdstraat, oriënterend onderzoek gereed;
sanering 1993.

Oldehove
Englumstraat, nader onderzoek bezig.
Oldekerk
Kroonsfelderweg 14, Oldekerk, autowrakkenterrein.
Oosterbroek
Bofjesweg, na oriënterend onderzoek is bewaking nodig.
Westeinde 82, Zuidbroek, autowrakkenterrein.
Oude-Pekela
Union, voormalig bedrijfsterrein; oriënterend
onderzoek in 1989 afgerond.
Emergo, oriënterend onderzoek klaar.
oude gasfabriek, cyanide, PAK's, chroom, lood
en fenol gevonden. Voor uitbreiding bestaande
bedrijfsgebouwen deelsanering in 1989; eind-

sanering 1990.
F. Clockstraat 13, Oude Pekela, autowrakkenterrein.
W. H. Bosgrasstraat 68/73, Oude Pekela, autowrakkenterrein.
Scheemda
Van Bergen, sanering in 1989 uitgevoerd; beheersmaatregelen blijven noodzakelijk.
Napels West 7, Wesferlee, autowrakkenterrein.
Hoofdweg 34, 't Waar, autowrakkenterrein.
Hoofdweg 47, 't Waar, autowrakkenterrein.
Slochteren
Bïeleveldslaan, na nader onderzoek bewaking
nodig.
Bosman, oplosmiddelen, PAK's en fenolen aangetroffen; saneringsonderzoek en sanering
1990.
Borgweg 52, Scharmer, autowrakkenterrein.
Oude Grauwedijk 4, Overschild, autowrakkenterrein.

Stadskanaal
Ceresmeer, wordt bewaakt na oriënterend

Veendam
Autorama, detailhandel met tankstation; saneringsonderzoek klaar, sanering 1993.
Molensfreek, deel grond gesaneeerd; grondwatersanering in 1993.
DeZwaaikom, Veendam, lompen en metalenhandel, autowrakkenterrein.
DeZwaaikom38, Veendam,autowrakkenterrein.
Vlagtwedde
Navo-depof, bewakingssysteem opgezet, sanering in 1993.
Zwarteweg Zuid4, Bourtange, autowrakkenterrein.
Munnikermoer Oost 76, Ter Apel, autowrakkenterrein.
Winschoten
Meidoornlaan/Napels West (gem. Scheemda),
saneringsonderzoek klaar, sanering in 1991.
Rensel, fenolen, xylenen, naftalen, lood, zink,
kwik en cadmium aangetroffen; nader onderzoek 1990.
Rodeweg, zink en arseen in grondwater en lood,
zink, cadmium en kwik in slib; nader onderzoek
1990.
Spoorsloot, grond vol arseen, lood, fenolen,
xylenen, barium, zink, cadmium, koper, minerale
olie, fenol en oplosmiddelen; naast volkstuinen,
mogelijke verspreiding via oppervlaktewater.
Sanering in 1990.
Schipper, verdacht terrein, onderzoek gewenst.
Renselweg la, Winschoten, autowrakkenterrein.

onderzoek.
Dideldom ca., grond met slib met cadmium en
andere zware metalen vervuild; aantal deelsaneringen uitgevoerd; nu Philips- en spoorslootaan
de beurt; 1990 of 1991.
A.B.-emplacement, saneringsonderzoek klaar,
sanering in 1992.
voormalige gasfabriek, saneringsonderzoek
afgerond, sanering in 1991.
Dwarsweg, bewaking na nader onderzoek.
A.B.-terrein Badstraat/Marktstraaf, na 2 deelsaneringen blijft bewaking nodig.

Winsum
Schouwerzijlsterweg, sanering in 1992.
Onderdendamsterweg, na onderzoek sanering
in 1990.
't Zandt
Halma, is gedeeltelijk gesaneerd.
Zuidhorn
Burgier, voormalig bedrijfsterrein midden in
woonwijk; sanering bezig.

