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This is the end
De Stichting Bodemsanering NS en het projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen hebben een
gezamenlijke bijdrage geleverd aan het symposium BodemBreed dat in november 2014 werd
georganiseerd. In een dubbelpresentatie gaven de huidige directeuren een overzicht van de
prestaties tot nu toe. De SBNS gaf vanaf de oprichting in 1997 € 400 miljoen uit. In totaal werden
1.680 gevallen van ernstige bodemverontreiniging ongedaan gemaakt. Daarvoor werden 300.000
boringen geplaatst, 5.380.000 analyses verricht en 8.000 rapporten geschreven. ABdK is vier jaar
later opgericht en gaf € 145 miljoen uit. In totaal werden 1.030 particuliere locaties, 53 kilometer
beekbodem en 40 km zinkaswegen gesaneerd. In totaal werd maar liefst 13.000 kg cadmium
verwijderd. Dat zijn indrukwekkende cijfers waar beide organisaties best trots op mogen zijn.
Beide organisaties zijn vrijwel klaar met hun werkzaamheden. De beide directeuren kondigden aan
dat hun organisaties binnenkort op houden te bestaan. Dat is een verstandig besluit, dat velen
tevens weemoedig stemt.
Het is vast geen toeval dat de gezamenlijke bijdrage aan BodemBreed ‘This is the end’ als titel mee
kreeg. De popkenner weet dat er in 1967 een einde kwam aan de relatie tussen frontzanger Jim
Morisson en zijn vriendin en dat de frontzanger van The Doors, verteerd door verdriet, de prachtige
song This is the end componeerde. De verkering was uit, maar wat een prachtige song zag het
levenslicht:
This is the end, beautiful friend
This is the end, my only friend, the end
Of our elaborate plans, the end
Of everything that stands, the end
No safety or surprise, the end
I'll never look into your eyes, again
Het einde van de twee bodemsaneringsorganisaties past in het aangekondigde einde van de
gesubsidieerde bodemsanering. Nog even en alle historische bodemverontreinigingen zijn
aangepakt. Een mooie prestatie.
De bodemsanering is nog echt niet afgelopen. Er zijn nog talloze verontreinigde locaties. Als het goed
is zullen die worden aangepakt als een vast onderdeel van bouwrijp maken of andere
ontwikkelingen.

