
 

Biologische bodemsanering 
Bacteriën reinigen de grond 
 

Bacteriën die aanwezig zijn op een verontreinigde locatie kunnen zich zo geëvalueerd 
hebben dat ze de giftige stoffen gebruiken als voedselbron. Ze kunnen deze zelfs omzetten 
in niet - schadelijke stoffen. Hoe? Bekijk deze clip. 
 
Ons bedrijf is gespecialiseerd in biologische bodemsanering. En wat is dat? Dat houdt in, 
dat we gebruikmaken van bacteriën die aanwezig zijn op de verontreinigde locatie. Dus dat 
houdt in, dat bacteriën die op zo'n verontreinigd?, in zo'n verontreinigd gebied zitten, dat 
die zich zo geëvolueerd hebben de afgelopen tientallen jaren, dat zij stoffen die giftig voor 
ze waren uiteindelijk dat zij zo'n aanpassing hebben doorlopen door die evolutie, dat zij dat 
op een gegeven moment zelfs als voedselbron kunnen gaan gebruiken en dat volledig om 
kunnen gaan zetten tot niet-schadelijke producten.  

En wat wij nou doen als bedrijf zijnde is onderzoek doen naar het gebied, dus "wat is de 
verontreinigingsgraad?" en daarnaast kijken we van: "is zo'n bacterie die in staat is om die 
verontreiniging af te breken, is die ook aanwezig?".Eh, grappig is op zich zelf wel, dat wij 
een tijdje terug in Denemarken hebben we ook samples gehad en daarbij hebben wij exact 
dezelfde bacterie met hetzelfde gen aangetoond, dus ook die bacterie gaf een bandje eh 
met een grootte van 400 basenparen. En wat zegt dat? Dat zegt, dat onafhankelijk van de 
plaats, dat de verontreinigde bron als die hetzelfde is waar ook in de wereld, zul je zien, dat 
dezelfde evolutie optreedt bij de bacteriën. 

We zijn nu op een locatie waarvan verwacht wordt, dat d'r hier verontreiniging in de grond 
zit. Hier heeft eerder heeft hier een chemische gasfabriek gestaan en die heeft heel veel 
perchlooretheen in de grond geloosd, dat is de.., dat is de verwachting. En wat wij nou gaan 
doen is kijken of dat al in het grondwater terechtgekomen is. En aan de hand van bepaalde 
metingen kunnen we kijken of het water geschikt is voor biologische sanering. Tientallen 
jaren eh geleden is hier dus de verontreiniging in de grond terechtgekomen, eh, vervolgens 
zijn d'r heel veel bacteriën natuurlijk aan dood gegaan, maar ook een aantal bacteriën 
hebben het overleefd en die hebben zich zo aangepast, dat zij eerst eh dat zij tegen die 
giftige stof kunnen en vervolgens zelfs zo geëvolueerd zijn, dat zij eh die giftige stof 
kunnen opeten ahw. en daarvan kunnen leven. 

En proberen jullie dan ook voor elke giftige stof een andere bacterie te vinden die dat.., die 
dat kan opeten?Ja. Wij proberen inderdaad voor elke stof een andere bacterie te vinden die 
in staat is om die verontreiniging af te kunnen breken.En hoe was dat vroeger?Vroeger 
ging men eh..., wist men dat niet en toen heeft men besloten om alles af te gaan graven. 
Maar je kunt je natuurlijk voorstellen: als zo'n wasserij, zo'n chemische wasserij die veel 
perchlooretheen gebruikte, dat als ie middenin de stad staat, dan was d'r geen 
mogelijkheid tot afgraven en tot die tijd heeft men besloten om gewoon bepaalde 
verontreinigde gebieden niet aan te pakken, omdat men simpelweg niet bij mogelijkheden 
was om dat te doen. 


