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Dura.V ermeer staat vóóf mónsterklus_in Krin1Pense,~tórri1p()lder
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Dura Vermeer
én·
het
·
. .
Ministerie van
Infrastructuur
en
I
Waterstaat zijn deze . ,
week begonnen met het
bodemonderzoek van
het voormalig E:MKterrein in Krimpen.
-

-

ning zou dat komend voorjaar moeten gebeuren, wordt er een grote :
.w itte tent van honderdvijftig bij vijftig meter groot.geplaatst. "We maken
daarbij gebruik van onderdruk. Dat
wil zeggen dat er alleen schone lucht
binnenkomt, maar vervuild~ lucht er
niet uit kan. be lucht die naar buiten
gaat, wordt eerst gezuiverd."
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Animaties
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Het bodemonderzoek, wat wordt uitgevoerd door middel van boringen, is
het startpunt voor de grootschalige
bodemsanering die het EMK-terrein
(Energiemaatschappij Krimpen, red.)
te wachten staat. Op vierentwintig
plekken wordt deze weel< geboord,
tot maximaalg,s meter diepte. De .
grond wordt de komende maanden
onderzocht en bemonsterd om inzicht te krijgen in de samenstelling
van de verontreiniging. Decennialang kwam op die plek chemisch afval terecht van de verschillende in.dustrieën die er hebben gezeten. In
de jaren tachtig vond al eerder een
sanering plaats, door middel van isolatie. Sindsdien ·heeft het terrein geen
bestemming.
· Tot nu. wa·n t Dura Vermeer mag
het terrein de komende jaren bouwrijp maken. Dit wil zeggen dat de

~ Boringen ~ op :h~t

vervu_ilde EMK-tertein,
de voorbode van een
gro~tschalige
schoon!"
.. .
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·~
~'

c

•

-

I

vervuilde bodem wordt afgegraven
tot - naar alle waarschijnlijkheid zo'n maximaal acht meter, waarna ·
het bedrijfkan beginnen met het terugstorten van grond.
"Deze bodems~nering is zeker niet
standaard", legt Dick Baars, projectm~nager namens Dura Vermeer uit!'·
Dat heeft meerdere redenen. Enerzijds is het te saneren gebied vrij
groot. En anderzijds zijn de veilig-

heirlseisen voor werknemers, omliggende bedrijven en om~onenden
heel streng. Daarom gaat Dura Vermeer de sanering binnen een speciale. tent uitvoeren, zodat zo min mogelijk schadelijke stoffen vrijkomen.
"Voor ons is het heel bijzonder om
dit te gaan doen, daarom hebben we
het ook heel nauwkeurig voorbereid", vervolgt Baars. Als de daadwer...:
kelijkè sanering begint, volgens plan.-
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Maar voorda~ het zover is, wordt de
grond nauwkeurig onderzocht. Zo
worden er onder andere vierdimensionale animaties gemaakt om het
gebied en de bodem in kaart te brengen. Die onderzoeken en analyses
nemen·enkele maanden in beslag.
Omwonenden en ook de gemeente
maken zich al jarenlang zorgen om
het vervuilde EMK~terrein. De naderende sanering baarde vooral bewo- ·
ners, die zich in een klankbordgroep
verenigden, uit Krimpen en Capelle
zorgen. Zij worden·nu nauw bij de
werkzaamheden betrokken, stelt ,
Mirjam Prins namens het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat, opdrachtgever van de bodemsanering. ·
"We overleggen vaak met elkaar. Met '
Dura Vermeer, wijzelf, de gemeente,
bewoners en de GGD. Dat is dus een
behoorlijk formeel overleg. Het is
niet zo dat we af en toe eens een
mailtje sturen. Het overleg is intensief." Via de website www.stormpolderdijk.nl worden omwonenden op
de hoogte gehouden van de ontwik. kelingen.

