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De werkzaamheden die zijn uitgevoerd
De afgelopen maanden heeft Dura Vermeer ge-
werkt aan de sanering van het voormalige ge-
meentedepot aan de Schaardijk 11. Deze locatie 
is daarmee geschikt gemaakt om te dienen als 
tijdelijk werkterrein voor de toekomstige bo-
demsanering van het EMK-terrein. Momenteel 
slaat de aannemer er materialen op.

Werkzaamheden die starten na de bouwvak
In september start Dura Vermeer met het op-
bouwen van de zogenaamde Romney-loods. Dit 
wordt de behuizing van de grote grondwater-
zuiveringsinstallatie. Hierin wordt grondwater 
gezuiverd, dat vrijkomt bij de sanering van het 
EMK-terrein. Deze installatie bestaat uit diverse 
zuiveringsstappen, waaronder een groot bezink-
bassin, een bacteriële zuiveringsstap en kool-
filters. Naast de primaire functie als behuizing, 
beperkt de loods tevens het geluidsniveau en 
de kans op stankoverlast. De werkzaamheden 
voor het plaatsen van de loods en het opbouwen 
van de grondwaterzuiveringsinstallatie duren in 
totaal ongeveer zes weken.

IBC-maatregelen
Inmiddels heeft Dura Vermeer de uitvoering 
van alle IBC-werkzaamheden van de aannemer 
Strukton overgenomen. Hiermee valt het gehele 
terrein onder de verantwoordelijkheid van één 
uitvoerende partij. Voor het zuiveren van het 
opgepompte grondwater is een kleine tijdelijke 
installatie in gebruik genomen (foto).

De vertraging van de bodemsanering
In de nieuwsbrief van april (nr. 3) is uitgebreid 
ingegaan op de oorzaak van het uitstel van de 
start van de bodemsanering. De bedrijven die 
verontreinigde grond thermisch reinigen zijn 
momenteel druk bezig hun bestaande voorraden 
thermisch gereinigde grond -TGG- te onderzoe-
ken. Medio augustus worden de dan beschikbare 
resultaten besproken met de toezichthoudende 
instanties. Als deze akkoord zijn, worden er na-
dere procesafspraken gemaakt, die ertoe moeten 
leiden dat thermisch gereinigde grond weer kan 
worden toegepast op daarvoor geschikte loca-
ties. Als dit proces weer op gang komt, ontstaat 
er op de nu overvolle opslagdepots weer ruimte 
voor het innemen en reinigen van verontreinigde 
grond. De komende maanden zijn wat dat betreft 
spannend.

Afgelopen maanden heeft Dura Vermeer moge-
lijke versnellings- en optimalisatiemaatregelen 
geïnventariseerd. De interessante opties worden 
nader uitgewerkt. Het toepassen ervan moet 
leiden tot het deels inlopen van de opgelopen 
vertraging.

In de volgende nieuwsbrief, die medio septem-
ber verschijnt, zullen wij u over de stand van 
zaken informeren. Voor nu wensen wij iedereen 
nog fijne zomerweken toe.

Klachten en vragen?
Voor klachten en dringende vragen kunt u bel-
len met de projecttelefoon: 06- 5359 9416.
Voor alle overige zaken kunt u een email schrij-
ven aan: vragenoveremk@gmail.com.
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