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Inlt:iding Arooo-3

r. Bodembeschermingnoodzakelijk

Ondoordacht handclcn rnct dc bodcm kan vergaande gcvolgen hcbben. Een
voorbeeld uit hct ve rrc verlede n is ovcrbcwciding. Hicrdoor ve rdwccn dc hciclc
cn kon de wincl vat krijgen op dc kale bodcm. Helc dorpen zijn zo ondcr hcr
zand vcrclwencn. Ecn rccentcr voorbccld is hct slorulig omgaan met de opslag
van divcrsc che micaliën. Op vcel plaaLsen lcidde dit rot- ernstigc bodcmvcront-
rciniging.
In veel situatics treedt na verl<lop van ti.id ,,vanzelÍ" hcrstel op. Hct zand dat clc
dorpen bcdektc rarakle wcer bcgroeid, waardoor dc wind er sccn vat meer op
had. Ondcr gunstiqe omsLandighcdcn worden ve rontrcinige ndc stoffcn vastge-
legd in de bodcm cn zo geinactiveerd, ofafgebroken. Dc bodem beschikt dus
over hetvcrmogen zich tc lrentcllcn cn zich aan nicuwe situaties aan tc passcn.
Hij hceft een zckerc ,,vecrkracht",
Er zljn cchter Éïrenzcn dic nict overschredcn mogen worclcn. Dan is ,,de rck er-
uit". In ons dichtbevolktclancl is uitwijken naar een anclere plaaLs gcen volwaar-
dig altcrnaticf. f)aarvoorhcbben wc ccnvoudis de ruimtc niet.
Orn de mogclijkhcdcn van de bodem op duurzame wiize te benuttcn, is hct no-
die clic tc ,,doorgrondcn' cn de opgedane kcnnis in concrete maatrcgclcn tc
vcrtalen.
Dit clccl van hct Handbock voor milicubchccr gceft daarvoor de handvatten.

z, ,,Druk" op de bodem

In hct buitenland wordt wel bewcerd dat ,,God de aardc schiep, maar dat cle
mcns llolland heeft gcmaakt". Dc invloed van dc mcns op dc huidige bodcm
van Ncderland is inderchad bijzondcr groot gcweest. Onze vooroudcrs mocs-
tcn wcl. Ncdcrland was imrncrs tc koud, te nat, tc onvruchtbaar of te onbcgaan-
baar om zondcr ingrcpcn in hct natuurlijk milicu te kunncn overlcven. Onze
voorouders wildcrr dat ook: Nedcrland was blijkbaar aantrekkelijk gcnocg om
zich tc vcstigcn. Er was volop opcn watcr en grotc oppcrvlaktcn waren door de
afzctting van slib wcl vruchtbaar. Maar mcn mocst wel aan dc slag: het land
moest wordcn ontgonnen.
Dc ecrstc bewoners van Neclcrland leefdcn van de.iacht, dc visvangst en hct ve r-
zanrelen van cctbarc planten. Zi.iztilen zich hebben gewarmd doorwat hout tc
vcrbranden. f)at was er in overvlocd. Nederland was namelljk grotendecls be-
dekt met bos, hicr en datr ondcrbrokcn door opcn plekkcn. f)e invloed op de
omgevine zal minimaal zijn gcweest, ook al gelct op het gcringe aantal bewo-
ncrs (hooguit o,or pcr km').
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Arooo-4 lnlciding

l)oor cerr recks van gcbcurlcnisscn ir hct aantal inwoncrs aanzicnlilk gcstcgcn
(Zonneveld, r985r):

- dc invoering van dc landbouw omstrceks 44oo voor Christus;

- deverbetering van agrarische en andere tcchniekcn in de IJzcrtijd;

- dc komst van dc Romcinen mcl hurl cultuur cn tcchnick;

- dc economischc, stzratkundige en culturelc ontwikkcling in de Middclecu-
wcn;

de tcchnisctrc cn cconomische'rerandcringen vatl dc nieuwe tijd, lcidcnd
tot steeds vcrdcr qaandc intcnsivering, versnclling cn schaalvergroting van dr:

mcnscliikc beworring.
Door dczc gebeurtcnissen hecít Ncderland in de loop van de tijd cen vollcdig
andcraanzien gekrcgen.I-lctoerbosisvollcdigverdwcncn. Ookisvcel vccn vcr-

dwcnen. Het oppcrvlaktewatcr werdop vcel plaat§en teruggedrongcn. [,and-
bouw, stcdcn en (watcr-)wegen ziin hicrvoor in dc plaas gckomcn.
Door tcchnischc ingrepcn kon dc mcns c<:n aantal bcperkingen aan het gc-

bruik van dc bodem ophelfcn. Doorde ontwatcring van cen pcrcccl en de af'-

watcring van cen gebicd tc vcrbetcrcn, was de groncl nict mcer tc nat voor land-
bouw. Door <le bodcm te bckalkcn en te bcmcsten nanl dc vruchtbaarhcid toc
cn werd cle opbrcngst vcrhoogd. Grondbcwcrking cn de bestrijding van ziekten
cn plagcn dedcn de rcst. Met dc grocivan dc bcvolking cn mct het bcschikbaar
komen van nieuwe techniekcn nam de directe ,,druk" op de bodcrn fors toe.

Daarbij kwam nog cens dc indirecte ,druk" door hct necrslaan van stoffcn uit
verontreinisde rivicren cn dc vcron trci nigde atmosÍi:er.

Thans is Nederland met on[Jcvccr 5oo inwoncrs pe r km" één van dc dichlst be-

volkte landcn tcr wcrcld. Dc huidigc maatschappij stclt wccr andcrc cisen aan

de inrichting van Ncderland dan in het vcrlcden. Nederland is nog lang niet

,,af'. Dat is goed zichtbaar op de ,,Nicrrwc Kaart" van Nederland - op initiaticf
van dc Bond van Nederlandsc Stcdcbouwkundigcn begin r9g7 eeprescnteerd

- met daarop alle plannen op het gcbicd van wonen, lanclinrichting en infra-
§tructuur tot hctjaar 2o05.

C)p veel plaatscn verandert de bestemming landbouw in dic van woningen, in-
frastructuur of nat.rnrr. Bedrijvigheid midden in de stad wordt tcgenwoordig
nict mcer op prijs gestckl. Woningcn komcn op de plaars van de voormalige
bedrljfsterreincn. In ecn aantal gcvallen vormt dc hoedanigheid van land en

bodem ecn bclctsel voor dc nieuwc bestemming. Voor bepaalde vormcn van

natuur kan het gebied tc vcel vcrsnipperd zijn gcworden. Ook kan dc bodcm
daarvoor te droog of tc voedselriik zijn gcwordcn. Wcrningbouw op vcrontrci-
nigde grond wordt niet mcer aanvaardbaar gcacht.

Door het gcbrek aan ruimtc is dc behoeftc onLstaan op hctzclfdc momcnt ver-

schillcndc functies aan één locatic tc gcvcn. Een voorbecld daarvan is hct gr:-
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Inleiding Arooo-5

bruikvan dc ondergrondvoor de aanlcgvan gebouwen ofinfrastructuur. Soms

stcllen dezc verschillende gebruiksvormen tegengestelde eiscn aan de bodcm.

Intcnsief bodemgebruik en snelle functicwissclingen vergen ecn doordacl-rte

omgang mct de trodcm. Dat vrugt om kennis van dc bodcm en visie oP de toc-

passing daarvan'

3. ScoPe Handboek

ln de bodemkunde bepcrkt mcn zich in dc rcgcl tot dc bovenste r à 2 metcr van

dc aardkorst. Dezc bodcm ,in engere zin" wordt ook wcl de pedosfeer ge-

noemd, dc ovcrgang tusscn de ondcrgrond - de lithosfeer - en de atmosfeer.

Mct het bcgrip bodembeschcrming doelde mcn van oudsher op maaregelcn

gcricht op Àct voorkóm(n van het vcrlics van vruchtbare bovcngrond door wa-

tcr- en winderosie.
In <le W'et trodembeschcrming (r986) wordt de bodem veel ruimer gedcfini-

ccrd, als ,,het vaste deel lan cle aarde mct de zich daarin bevindende vloeibarc

cn gasvormigc bestanddclen en organismen". De bodem in ruirnere zin omvat

varibeneclcn naar boven: de kthosfeU in plaats van; de ped'osfeeren de waterbodtm

(het ovcrgangsgebicd tursen de lithosfecr en het oppervlaktewater - de hydro-

sfeer -).
Dc definitic in dc Wct bodcmbescherming herinnert eraan dat de invlocd van

de mens tot in de ondcr$rond kan rciken. Het grondwater maakt daarvan cen

belangrijk onderdc€l rrit. Belangrijk is dat de Wct bodembescherming de bo-

dcm àls-,,lcvcnd" zie t: zij bcoogt dc bescherming van alle functioncle cigcn-

schappen van de bodemvoor mens, plant en dicr'

De inhoucl van dit boek sluit aan op de ruime om§chriivingen van bodem en

bodembcschcrming uit de Wet bodcmbcschcrming. Behoud en - waar nodig -
herstel van de functionclc eigenschappen van dc bodcm zljn wezenlijke ondcr-

dclen van vcrantwoord, op duurzaamheid gericht milieubchcer. De bodem is

immcrs ccn onvervangbare,'levensbron"'

Met,,milicu,' als invalshoe k houden Personen mct uiteenlopcnde wetenschaP

pctiike achtergrond zich met dc bodem bezig. vclcn van hen zijn niet in dc ge-

icgcnhcid gcwcesr dc bodem grondig te leren kcnnen. l)e rcdactie is zich hier-

va-n bewust. Toch vindt zij dat dit bock geen vcelomvattende ,,inleiding tot de

bodemkundc" moet zijn. [n het Nedcrlandse taalgcbied zijn cnkele werken bc-

schikbaar die dezc taak uitstekend kunnen vcrvullcn. Wij denken daarbij zran

Bodernkunde van Ncderland (Malmbcrg, Den Bosch) alsmede aan Bodem cn

milicu en Bodcm en milir:u in Nederland (open universiteit, Heerlen). Voor

zover men in dezc wcrkc[ aandacht schenkt aan dc bodem als onderdecl van

hct leefmilieu, is enige orerlapping onvcrm!idclijk'
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Er is vccl kcnnis verzamcld over de gcvolgcn dic vcrschillcnde soortcn van men-

selljk handelcn kunnen hebben voor de functionele eigcnschappen van dc bo-

dem. Hetdocl van ditboek is h(:t Prcscntercn van dez.c kcnnis. Hierbij zijn twce

invalshoeken te onderscheidcn:
de maatschappclijke activiteitcncn dc wijzc waarop deze dc hoetlanigheid

van dc bodcm beinvloeden; en
dc eiscn die de verschillcnde functics aan dc hocdanigheid van de bodcm

stellcn.
Wctten, rcgcls en normcn spelcn hicrbii cen belangriikc rol'

Zowel de kcnnis als hctbeleidskader zijn in ontwikkeling. De losbladige uitgave

van dit boek maakt het gcmakkeliik nieuwc resultaten op te ncmen en verou-

dcrde gegcvens tc vcrwiidcrcn'

4. Opzet Handboek

Het Handboek bestaat uit dric bandcn met in totaal rwaalf hoofdstukken:

Band Hoofdstuk OndcrwerP

rA
B
C
D

zÍ,
F
G
H
I

3J
K
L,

Inleiding
Hct bodcmrnilieu
Gebruik van de bodcm
Aantasdngcn van dc bodem
Opslag van afualstoffen; bcgraafplaatscn
Invlocd van werken, transport en dclfst<tfiarinning

Agrarischc Productie
Grondwatcrwinning
Instandhouding van flora en fauna
Bodcmbeheer
Wctteliikc regclingcn
Bodcmsancring

Elk hoofdstuk wordt - achtcr dc gelc tabbladcn - alzondcrlijk ingelcid.

ÍIoofdsrtrk B bevat cen bcschrijving van clc gcologische cn bodcmkundigc op
bouw van Neclerland. De belangrijkste proccssen in de bodcm worden behan-

deld.

In hooldstuk C wordcn dc vcrschillcndc gcbruiksfunctics van de bodcm in zijn

algcmeenhcicl behandcld. Hcr vormt een inlciding op dc hoofdstukkcn E tot

., *"t H, dic spccifickc gebruiksfuncties van de bodem bchandelcn'
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De hoofdstukken D cn I bchandclcn chcmische, Qsischc en biologische aan-
tast.ingcn van dc bodem, die hun oorzaak vinden in een ondoordacht gebruik
daarvatr.

FloofclstukJ gaat in op hct behecr van de bodem. Eén aspect daarvan is de bo-
demsanering dic behandrld wordt in hoofrlstuk L.

Dc wcttclijke rcgclingen voor dc bodcmbeschcrming worden behanclcld in
hooÍdstuk K.

b, Verantwoording

Aan dc samcnstelling van dit hoek wcrktcn meer dan vijliig autcurs mcc. Dczc
zijn zclf vcrantwoordclijkvoor hun bijdrage.

f)c dric cinclredactcurcn dragcn zorg voor een cvenwichtigc opbouw van hct
boek, voor de sclcctic van autcurs en voor de ondcrlingc afstcmming va.n hun
bijdragen.
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