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DOSSIER - (Grond)waterbeheer

Natuurlijke verwijdering van tri 
uit bodem en grondwater
Groundwater Technology 
saneert de bodemverontrei-
niging van het industrieter-
rein Zwaanshoek in Haarlem-
mermeer. Het grondwater is 
verontreinigd met gechlo-
reerde koolwaterstoffen (tri) 
en het verplaatst zich, waar-
door de vervuiling zich 
uitbreidt.

De vervuiling is afkomstig van een vroegere 
lakspuiterij. De bodemverontreiniging onder en 
rondom het industrieterrein is al langer 
bekend, maar blijkt toch minder onschuldig 
dan aanvankelijk gedacht. De ernst ervan 
kwam aan het licht bij het bodemonderzoek 
dat de gemeente Haarlemmermeer verrichtte 
vanwege geplande bouw voor tachtig 
woningen op het naastgelegen terrein.
Vanuit dit bedrijf is destijds trichloorethyleen 
(tri) gelekt, een ontvettingsmiddel in de 
metaalindustrie. In de jaren tachtig is het in 
het riool terecht gekomen en in de sloot 
geloosd. Van daaruit is tri in de bodem en in 
het grondwater terecht gekomen en heeft het 
een pluim aan verontreiniging veroorzaakt, die 
tot onder een woonwijk doorloopt.

Sondeertechniek 
De reinigingsmethode is gebaseerd op een 
sondeertechniek, waarbij een mix van 
grotendeels natuurlijke hulpstoffen met een 
sondeerstang op circa 600 plekken in de 
bodem wordt geïnjecteerd. Projectmanager 
Robert Heling van Groundwater Technology 
legt uit dat dit mengsel de natuurlijke 

processen in de bodem stimuleert om de 
verontreiniging de komende jaren af te breken.
“We gaan op verschillende dieptes ons recept 
injecteren”, zegt hij. “Bij het industrieterrein 
gaan we zes meter de diepte in en bij de 
woningbouwlocatie injecteren we tot vijftien 
meter diep.” In de bodem wordt een substraat 
en fijn gemalen ijzer aangebracht om 
biologische en chemische processen in de 
bodem te activeren.
Vastgoedbeheerder Bart Griekspoor kocht in 
2007 het perceel van de fabriekshal waarin 
destijds de lakspuiterij was gevestigd. Hij was 
op de hoogte van de vervuilde grond en dat de 
saneringskosten voor zijn rekening waren. Op 
basis van de wet Bodembescherming werd 
beoordeeld dat de vervuiling ‘ernstig maar niet 
spoedeisend’ was. De provincie Noord-Holland 
achtte een snelle sanering op korte termijn 
daarom niet nodig. Daarnaast bleek geen 
sprake te zijn van onacceptabele blootstelling 
van de verontreiniging aan mens en dier.
“Pas na uitgebreid bodemonderzoek in 2017 
werd duidelijk dat de verontreiniging vele 
malen groter was dan verwacht”, zegt 

Griekspoor. De verontreiniging zat niet alleen 
langs de rand van het terrein, maar ligt ook 
verder verspreid op plekken die verder weg 
liggen van de bron. Griekspoor is als eigenaar 
vervolgens aansprakelijk gesteld.

Verspreiding via grondwater 
Niet alleen de eigenaar van de fabriekshal zat 
met een probleem, ook de gemeente 
Haarlemmermeer en de provincie Noord-Hol-
land zaten met een verontreiniging onder een 
woningbouwlocatie. Simone Beerkens is senior 
specialist bodem bij de gemeente Haarlemmer-
meer. Ze vertelt dat het vrij lastig is om de 
oorzaak en de verspreiding van een verontrei-
niging met tri goed in kaart te brengen. Bij 
eerdere bodemonderzoeken in het gebied zijn 
namelijk alleen ernstige verontreinigingen 
aangetroffen langs een smalle strook onder 
het industrieterrein en niet bij de beoogde 
woningbouwlocatie. “Gebleken is dat de 
vervuiling door verspreiding van het grondwa-
ter ook onder een bestaande woonwijk terecht 
is gekomen”, zegt Beerkens.
Petra van der Meer is projectleider spoedloca-
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ties en contractmanager bij de Provincie 
Noord-Holland. Ze vertelt dat het gebied in 
2017 alsnog als ‘spoedlocatie’ werd aange-
merkt, toen de gemeente Haarlemmermeer de 
verontreiniging ontdekte bij het bouwrijp 
maken van de locatie. De gemeente sprak de 
eigenaar aan tot sanering.  “Zo’n omvangrijke, 
dure verontreiniging alleen aan de eigenaar 
van het bedrijfspand overlaten, zou onredelijk 
en onhaalbaar zijn”, zegt Van der Meer. 
“Vandaar dat de provincie op zoek is gegaan 
naar een oplossing. Na een intensief proces 
van samenwerking kwamen de provincie 
Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en 
de eigenaar met Stichting Bodembeheer 
Nederland tot een gedragen plan, waarin alle 
partijen bijdragen. Bij stichting Bodembeheer 
Nederland kon een beroep worden gedaan op 
een subsidieregeling voor de saneringskosten. 

Biochemisch proces
Bij dit soort ingewikkelde verontreinigingen 
die tot maatschappelijke knelpunten leiden, is 
het belangrijk om snel alle partijen aan tafel te 
hebben. De provincie schakelde daarom de 
stichting Bodembeheer Nederland in, om als 
intermediair tussen de betrokken partijen de 
zaak vlot te trekken. “Dat is vrij uniek”, zegt 
Vincent Breij, procesmanager bij stichting 
Bodembeheer Nederland. “Deze partijen 
stonden namelijk voor een patstelling bij een 
lastige sanering, waarvoor wij gezamenlijk de 
verantwoording hebben genomen, inclusief de 
risico’s.”
Groundwater Technology heeft een oplossing 
ontwikkeld, waardoor het voor stichting 
Bodembeheer Nederland mogelijk werd met 
alle partijen een oplossing af te spreken waar 
allen zich in konden vinden. “De verontreini-
ging is te groot voor de eigenaar om alleen te 

financieren, vandaar dat gemeente Haarlem-
mermeer en de provincie meebetalen. Via de 
bedrijvenregeling draagt Bodembeheer 
Nederland namens de overheid bij in de 
saneringskosten”, zegt Breij. “Samen met het 
reinigingsbedrijf hebben we een plan van 
aanpak, risico-inventarisatie en kostenbereke-
ning gemaakt. Op basis hiervan is een 
kostenverdeling gemaakt voor de provincie, 
eigenaar en de gemeente.”
Breij legt uit dat gekozen is voor deze 
saneerder vanwege zijn technische kennis en 
ervaring in de aanpak van dit type verontreini-
ging. De stoffen die in de bodem worden 
gebracht zijn voor een groot gedeelte nodig 
om de omstandigheden in de bodem te 
conditioneren, zodat de bacteriën de verontrei-
niging gaan afbreken. Deze techniek wordt al 
ruim tien jaar gebruikt, zodat uitgebreide 
ervaringsgegevens van verschillende typen 
gebieden, bodems en ondergronden zijn 
verzameld. Bij het  project Zwaanshoek gaat 
het om een biochemisch proces in de bodem 
en niet alleen om een biologisch proces.

Nulwaardig ijzer en substraat
Specifiek voor dit project heeft Groundwater 
Technology een aantal proefinjecties verricht. 
“We injecteren een mix van een nulwaardig 
ijzer en substraat in de bodem”, zegt Heling. 
Het nulwaardig ijzer werkt als een katalysator 
voor de dechlorering van de chloorethenen, 
dat alleen werkt bij extreem anoxische 
omstandigheden. Het substraat stimuleert de 
anaerobe biologische activiteit in de bodem, 
waardoor bepaalde processen op gang komen. 
In de eerste plaats wordt alle zuurstof 
opgebruikt en worden nitraat en sulfaat 
gereduceerd. Daarnaast worden door 
co-metabolisme de chloorethenen sequentieel 

gedechloreerd en uiteindelijk wordt een deel 
van de etheen als energiebron gebruikt. Deze 
processen creëren uiteindelijk diep-anoxische 
omstandigheden.
De combinatie van anaerobe microbiologie en 
de sterke reductor nulwaardig ijzer creëert aan 
het oppervlak van het ijzer omstandigheden 
waarbij chlooratomen (aan de chloorethenen) 
worden vervangen door elektronen, die 
afkomstig zijn van het ijzer. De verontreiniging 
in dit gebied bevat naast het gelekte 
trichloorethyleen, Cis (Cis 1,2-dichloortheen) 
en vinylchloride, twee afbraakproducten van 
tri. “De natuurlijke conditie van de bodem is 
niet optimaal en dat belemmert het verdere 
afbraakproces”, legt Heling uit. 
Stoffen zoals nitraat, nitriet en sulfaat, zijn van 
nature in de bodem en het grondwater 
aanwezig en, belemmeren het afbraakproces. 
“Deze stoffen nemen wij weg zodat de 
biologische en chemische afbraak op gang 
komen en afbraak van de verontreiniging kan 
plaatsvinden”.
Uiteindelijk blijven onschadelijke stoffen over 
in de bodem, ethaan en etheen. Groundwater 
Technology monitort de komende vijf jaar het 
afbraakproces door elke zes maanden 
grondwatermonsters te nemen. “We controle-
ren de snelheid van het afbraakproces. Als dat 
niet snel genoeg verloopt, nemen we 
aanvullende maatregelen”, zegt Heling. Na 
twee jaar is de bovenste bodemlaag van vier 
meter gesaneerd en gereed voor woningbouw. 
Na een periode van vijf tot zeven jaar zal de 
laag tot 15 meter diep weer voldoende 
gesaneerd zijn. “De bodem is dan in het hele 
gebied, ook onder de woonwijk, volledig 
geschikt voor bebouwing”, aldus Heling. 

Tosca Vissers is pr-journalist bij Procomm.

T. Vissers

Een oude lakspuiterij heeft de bodem op industrieterrein 
Zwaanshoek te Haarlemmermeer vervuild. Sanering is 
begonnen.

Speciale mengsels zijn uitgedacht om in de bodem te injecteren.
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