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Pe geschiedenis van het AAgrunol-terrein is nauw verbonden met de geschiedenis van de

Oosterpoorters. Jarenlang zijn het immers vooral de inwoners van de Oosterpoortwijk in

de stad Groningen geweest die op allerlei manieren hebben laten blijken ongerust te zijn

over de activiteiten van AAgrunol, Deze chemische fabriek, waar met name landbouwbestrij-

dingsmiddelen werden geproduceerd, lag vanaf direct na de Tweede Wereldoorlog tot begin

jaren tachtig aan de rand van de dichtbevolkte woonwijk. Er was ongerustheid en vaak ook

angst over de bedreiging van de gezondheid en de vervuiling van lucht, bodem en water.

Na de verhuizing van het bedrijf in 1983 bleek pas goed hoe terecht deze ongerustheid was

geweest; een voor Nederland ongekend milieuprobleem diende zich in volle omvang aan.

Zowel het grondwater als de grond bleken uitzonderlijk ernstig verontreinigd te zijn. Met

name de combinatie van allerlei chemische stoffen stelde de provincie Groningen, verant-

woordelijk voor de sanering, voor grote problemen.

Met de in 1992 begonnen grondwatersanering en de

in 1993 en 1994 plaatsvindende grondsanering komt

.ANGSTIGE IV! AAR nu e i n d e l i J k de haven inzlcnt-na eenveel te lange,
onvrijwillige wereldreis. Gelukkig zal binnenkort met

dit verleden zijn afgerekend en kan een stukje

Oosterpoort met een schone lei beginnen.

Aan de achterliggende periode zal iedere betrokkene

zo de eigen herinneringen hebben overgehouden.

Maar herinneringen aan gebeurtenissen, hoe intens die destijds ook beleefd zijn, kunnen ver-

vagen. Het geheugen heeft de neiging selectief te werken en daarnaast heeft vrijwel nie-

mand de volledige reis bewust meegemaakt.

Van de geschiedenis kunnen we leren, onder

andere door (uitzonderlijk) verbaasd te zijn over

de dingen die ons of anderen zijn overkomen.

Daarom heeft de provincie Groningen opdracht

gegeven tot het schrijven van een zo compleet

mogelijk AAgrunol-reisverslag. Het resultaat

heeft u nu in handen. Ik wens u een verbazing-

wekkende en dus leerzame leeservaring toe.

Jaap van Dijk, /

Gedeputeerde Milieuzaken Provincie Groningen.
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Het AAgrunol-complex oon het Winsdioterdiep te Groningen {1971}


