Sanering gasfabrieksterrein Kralingen

Iedereen de deur uit
voor bodemsanering
Voor de bewoners van de Rotterdamse
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overal bij werd betrokken, was daarover
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‘Wat
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paniek. We kregen geen informatie meer.
Iedereen was bang dat de hele sanering
afgeblazen zou worden.’ Opbouwwerker
Laurie Hermanns: ‘Ik mocht wel bij de
onderhandelingen zijn, maar moest over
de inhoud mijn mond houden tegen de
Bewonerswerkgroep. Dat wilde ik niet dus
ben ik van tevoren uit de projectorganisatie
gestapt.’
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De dienst Gemeentewerken, die zich
aan

de

uitwerking

van

de

nieuwe

saneringsvariant zette, opperde dat het
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gevoerd om het te ontdoen van zwavelverbindingen. Regelmatig moest de vulling van de

roomser te zijn dan de paus. Kralingen

kisten worden vervangen door nieuwe.

hoeft per slot van rekening na de sanering
niet te kunnen beschikken over de

saneren die vuiler zijn dan referentiewaarde

steken.

schoonste grond van Zuid-Holland. In dat

B. Die saneringsvariant wordt ook wel

Na het inwinnen van milieutechnisch

geval zou namelijk alle vervuilde grond die

B+ of omgevingsvariant genoemd. Door
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vuiler is dan de referentiewaarde A moeten

de omgevingsvariant te hanteren kan de

in met de plannen. De leden van de

worden verwijderd of schoongemaakt.

sanering voor de helft van het geld worden

werkgroep hebben nog steeds weinig goede

Gemeentewerken was dik tevreden als

uitgevoerd. Minister Alders stemde in met

woorden over voor de wijze waarop de

de bodem van Kralingen na sanering net

een bijdrage van 245 miljoen gulden. De

variant tot stand kwam. Opbouwwerker
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Laurie Hermanns: ‘Ambtenaren hadden

en stelde daarom voor alleen bodems te

in de sanering van het gasfabrieksterrein

een houding van “wij hebben het beste
met de bewoners voor, dus laat ons
maar ons gang gaan”. Dat heeft nog
heel lang allerlei spanningen veroorzaakt
tussen bewoners en ambtenaren.’ Bij
de start van de bodemsanering deed de
bewonerswerkgroep een boekje open over
de onverkwikkelijke gang van zaken. Het
boekje ‘Iedereen de deur uit’ werd bij
Door steenkool in ovens (retorten) te
verhitten ontstaan steenkoolgas en cokes. Op
de foto het retortenhuis van de Gemeente
Gasfabriek Oostzeedijk in 1887.

die gelegenheid ten doop gehouden. Om
toekomstige verwikkelingen het hoofd te
kunnen bieden wordt een onafhankelijk
bureau belast met de milieu-accountacy.
Het bureau controleert niet alleen de
milieukwaliteit van de saneringen, maar
toetst ook of de projectorganisatie de
verontreiniging op een doeltreﬀende
manier te lijf gaat.
Aannemer J. Seignette uit Assendelft is
inmiddels aan de sanering en herinrichting
van het eerste blok begonnen - dat is een
klus waar hij voorlopig tot begin 1995 mee
zoet is. De sanering moet vanaf volgend
jaar in een stroomversnelling komen en
kan dan in 1999 worden afgerond. Als
het een beetje meezit - na alle tegenvallers
mag dat zo langzamerhand ook wel eens
een keer - gaat Kralingen dus min of meer
schoon de eenentwintigste eeuw in.
Jan van den Noort
Het boekje ‘Iedereen de deur uit’
is verkrijgbaar via Bewonerswerkgroep
bodemsanering gasfabrieksterrein Kralingen, tel. (010) 404 5943.
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