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Biologische bodemsanering is duurzaam
en zeer effectief
Mourik saneert fabrieksterrein: 95% schoner met bio-augmentatie
Mourik saneert het voormalige fabrieksterrein van Den Oudsten
bussen in Woerden. Tot het faillissement in 2001 was de
bussenbouwer een begrip tot ver buiten de landsgrenzen. Bussen
van Den Oudsten reden zelfs in het Midden-Oosten en Amerika. Nu
wordt het terrein een woonwijk, maar dat kan niet zonder
grootschalige bodemsanering: meer dan 30.000 m2 grond is tot wel
60 meter diep verontreinigd met olie, aromaten en oplosmiddelen
zoals gechloreerde koolwaterstoffen, ook wel VOCl’s.

Dit is een van de grootste bodemsaneringen ooit in Nederland en de
schoonmaak gaat in totaal vijf tot zeven jaar duren. Mourik Milieu en
Mourik Infra doen het samen. Environmental engineer John Verbaan:
“We pakken deze sanering in stappen aan. Allereerst hebben we de
onverzadigde zone, dus tot aan het grondwaterpeil, afgegraven. Dit is
ongeveer 5.000 kubieke meter grond. Die hebben we afgevoerd en wordt
bij een erkende verwerker gereinigd”.
In-situ sanering op biologische basis
Het verontreinigde grondwater wordt in-situ, dus op de locatie gereinigd.
Dat is geen klein klusje: “we praten over ongeveer 1.000.000 m 3 bodem
met daarin verspreid meer dan 15.000 kilogram verontreiniging”. Mourik
maakt de bodem weer schoon door zogenaamde bio-augmentatie. “We
stimuleren de biologische afbraak van de verontreiniging door het
toevoegen van een speciale koolstofbron en zogenaamde nutriënten,
voedingsstoffen in de bodem. Ook voegen we bacteriën toe, om precies te
zijn: Dehalococcoides die de verontreinigingen dechloreren”. De
voedingsstoffen helpen de bacteriën de verontreiniging als het ware op te
eten.
Biologisch saneren: geen restafval
Deze manier van saneren heeft grote voordelen ten opzichte van de
traditionele Pump & Treat methode, waarbij verontreinigd grondwater
wordt opgepompt en bovengronds behandeld in een zuiveringsinstallatie.
Daarbij ontstaat dan vaak chemisch restafval dat verwerkt moet worden.
Bij bio-augmentatie gaat het anders: “we maken de bodem geschikt om
de verontreiniging zelf af te breken, zonder restafval. De bacteriën die
het werk doen, komen uit een lab of we gebruiken een mobiele
bioreactor. Dit heet ook wel het TCE-concept”.
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Goede bacteriën en nutriënten injecteren
Klik of tik om tekst in te voeren.Om de bodem schoon te maken, maken we
van de bodem feitelijk een bioreactor. “We pompen stroomafwaarts het
grondwater op, voegen er de bacteriën en voedingsstoffen aan toe, en
injecteren het vervolgens stroomopwaarts in de bodem zodat het zich weer
verspreidt door het gebied”. Deze cyclus van onttrekking en infiltratie
herhaalt zich in zeven fases, gedurende een periode van twee tot drie jaar.
“Het kost tijd voordat de omstandigheden voor biologische afbraak in zo’n
groot gebied optimaal zijn”. Als het zover is, duurt het nog een paar jaar
voordat de verontreiniging volledig is afgebroken.
Tijdens de sanering is de bouw begonnen
Een bijzonder punt is de start van de bouw. Terwijl Mourik de
bodemsanering uitvoert, transformeert het gebied in fases tot woonwijk.
“We moeten onze werkzaamheden uitvoeren en continu afstemmen met
andere werkzaamheden, zoals de aanleg van kabels en leidingen, wegen,
tuinen en bebouwing”. Samen met de opdrachtgever en andere
stakeholders zoals ook de gemeente en de provincie, maakte Mourik
daarvoor een uitvoeringsplan. “We hebben iedereen ook een keer
uitgenodigd om te komen kijken hoe het werkt”.

Voor meer informatie
Mourik Infra B.V.
Voorstraat 67
2964 AJ Groot-Ammers
infra@mourik.com

Specialistenwerk
Het gaat om een groot gebied en een duidelijke opdracht: minimaal 95%
van de verontreiniging afbreken. Om dat mogelijk te maken, heeft Mourik
een complexe infrastructuur opgetuigd. “We hebben 44 onttrekkingsfilters
en infiltratiefilters aangebracht op verschillende dieptes: 25, 40 en 60 meter
onder maaiveld. Deze filters zijn verbonden met de saneringsinstallatie via
5.500 meter leidingwerk”. Het geheim van de smid zit natuurlijk ook in de
mix van bacteriën en voedingsstoffen. Al met al een specialistenwerk met
toekomst, want: “biologisch reinigen is veel duurzamer, maar vaak ook
sneller en goedkoper.”
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