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Biesbosch, bodem en bever
Lang geleden werkte ik gedurende enkele jaren bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, dat later is
opgegaan in het onderzoeksinstituut Alterra. Op zoek naar referentiewaarden voor een goede
bodemkwaliteit bemonsterde ik de bovengrond van veertig natuurgebieden. Sinds die tijd heeft de
bodem van natuurgebieden mijn warme belangstelling.
Met de bodemsanering in natuurgebieden wilde het meestal niet zo goed vlotten. Daar zijn wel wat
oorzaken voor op te sommen. In de eerste plaats ontmoet je in natuurgebieden nauwelijks actoren
met een financieel belang, zoals projectontwikkelaars in het stedelijke gebied. Dat is misschien maar
goed ook. In de tweede plaats ontbreekt het vaak aan geschikte saneringstechnieken voor
natuurgebieden. Afgraven van de bovengrond stuit meestal op weerstand, omdat daarmee een groot
deel van het ecologische potentieel om zeep wordt geholpen. In de derde plaats heb ik op dit vlak
weinig ambitie van bevoegde gezagen geconstateerd. Saneren in de natuur was voor hen duidelijk
geen prioriteit.
Groot was mijn verrassing toen ik in Trouw van 8 februari 2010 een hele pagina over bodemsanering
in de Biesbosch aantrof. Die dag begon een van de grootste saneringen in Nederland. Op de meeste
plekken in de Biesbosch is vervuilde specie al op natuurlijke wijze afgedekt met schoner sediment.
Waar dat niet spontaan is gebeurd, grijpt de mens nu in. Er wordt maar liefst 0,6 miljoen kubieke
meter ernstig vervuilde specie verwijderd. Die wordt vervangen door schone grond uit een verderop
gelegen polder. Die wordt afgegraven en aan de natuur teruggeven. Hierdoor ontstaat weer extra
ruimte voor de rivier. Een mooie manier om werk met werk te maken.
Wat zouden de drijvende krachten voor deze sanering zijn? Is het de ligging in de Ecologische
Hoofdstructuur? Helpt het dat de Biesbosch onderdeel wordt van Natura 2000, waardoor het
Europese bescherming geniet? Of zouden het de bevers zijn, waarvan de burchten bij de sanering
worden ontzien? Belangrijke vragen die een serieus antwoord verdienen.
Zo wordt het misschien ook op andere verontreinigde plekken in de natuur nog wat. Leve Europa,
leve de bever, hulde aan Rijkswaterstaat!

