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Biosurfactant-Enhanced Soil Remediation

Effect of Rhamnolipid on the Bioavailability and
Microbial Uptake of Hydrophobic Compounds



Voorkant: Naar de vier elementen (wortels) van Empedocles (!, plm. 490 v. Chr.).

"De elementen (aarde, water, vuur, en lucht, WN) (...) kunnen óf in zuivere toestand voorkomen
óf in allerlei proporties met elkaar vermengd worden. De ervaarbare dingen van onze wereld zijn
dergelijke mengsels, die als zodanig niet bestendig zijn en in die zin voor ontstaan en vergaan
vatbaar zijn. Het samenkomen, respectievelijk het uiteenvallen, van bepaalde hoeveelheden van
de elementen verklaart Empedocles door twee tegengestelde krachten die, net als de elementen
zelf, ongeboren en onvergankelijk zijn (...)." (de Stryker, 1987)
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