Voornemens VOor de aanpak Van verontreinigde

natuurgebieden in de Kempen

Natuurbeheer en bodemsanering hand in hand?
Eenderde van het proiectgebied bestaat uit natuur. Er is nog
geen landelijk beleid voor de aanpak van bodemverontreiniging in natuurgebieden. Een betere inschatting van risico's
is een goed begin. Maatregelen moeten betaalbaar zijn en
bestaande natuunruaarden moeten zeker worden Sesteld.
Nieuwe, extensieve oplossingen die daaraan voldoen
doemen op. De ideeën ziin en nu de toepassingen not!
laap van der waarde. Tneo Edelman en Ko de Ruiiter

WAT IS HET PROBLEEM?
In de directe omgeving van het fabrieksterrein is de begroeiing spaarzaam en ziln
bomen duideliik kleiner. Op zinkassen
groeit helemaal niets. In het grootste deel
van het projectgebied àin geen effecten
zichtbaar. Veel verontreinigde terreinen
bezitten wel hoge natuurwaarden. Hoe zit
dat? Zou de bodemverontreiniging daar
geen effect hebben op de ecologie?
In een workshop met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het
Limburgs Landschap en het Brabants
Landschap is bekeken weike problemen
men in de praktijk ervaart. Een koppeling
met ecologische effecten wordt niet gelegd'
Men ewaart bodemverontreiniging vooral
als hinderlijk vanwege de beperkingen bii
de aankoop van verontreinigde terreinen
en omdat nuttige proiecten niet of onvoldoende kunnen worden uitgevoerd doordat
grond en baggerspecie niet wii kunnen
worden verwerkt of afgevoerd. Veel natuurbeheerders l'r'ezen dat zij na aankoop schuldig eigenaar worden en dat bevoegde geza-

Veel verontreinigingen ziin weliswaar in de
bodem aanwezig, maar zodanig aan grond

gen hen saneringsbevelen gaan geven. Zii
zijn daardoor in de regel terughoudend met
het verstrekken van beschikbare informatie. Er ziin meer wagen dan antwoorden.

Projectbureau zoekt naar alternatieven.
Geschikte maatregelen moeten leiden tot
het afdoende wegnemen van risico's, aansluiten bii de natuurdoelstelling van de
iocatie en inpasbaar ziin in het natuur-

kidt bodemveronkeiniging inderdaad
tot effecten op de natuurT Welke bodemkwaliteit is nodig om een gezonde ontwikkeling van ecosystemen mogelijk te maken?
En wat is het ecologische rendement van
een sanering in een natuurgebied?
EFFECTEN VASTSTELLEN
Recent is een methode ontwikkeld waarmee effecten van bodemverontreiniging op
het ecosysteem kunnen worden bepaald.
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gebonden dat ze niet biologisch beschikbaar ziin. Deze methode staat bekend
onder de naam TRIADE benadering.' Deze
bestaat uit het vaststellen van de chemische bodemkwaliteit, het vaststellen van de
toxiciteit voor het bodemecoqysteem en uit
metingen aan planten en dieren in het
veld. De ecologische risico's zijn vaak lager
dan in eerste instantie werd aangenomen.
Het Proiectbureau taat onderzoeken of
deze methode - aangepast voor de natuur
in de Kempen - bruikbaar is om de risico's
in kaart te brengen, als eerste in een
natuurgebied vlakbii de ziakfabriek'
WAT ZIJN GESCHIKÏE
MAATREGELEN?

Bodemsanering in natuurgebieden is nooit
op gang gekomen. Klassieke methoden als

grond afgraven of een leeflaag aanbrengen
klinken natuurbeheerders als gruwelen in
de oren, vanwege de kosten en de negatieve
effecten op de aanwezige natuur. Het

Hierdoor zullen de effecten verminderen.
Overwogen kan worden de verontreiniging met kalk of andere stoffen te
immobiliseren en de grond binnen dat
natuurgebied te hergebruiken onder
een parkeerterrein of bezoekerscentrum,
4. Door sloot- en grondwaterpeilbeheer
kan worden gestuurd op het vastleggen
of juist wii komen van zware metalen'
5. Een passieve vorm van waterzuivering
is mogelijk door op geschikte knooppunten in het hydrologische systeem
biofilters te piaatsen.

3.

ó.

Een heel passieve, maar goedkope optie

is wachten. De bovengrond van
natuurgebieden wordt door uitspoeling
namelijk steeds schoner. Dat bliikt uit
berekeningen en metingen. Het probleem verpiaatst zich daardoor wel
naar het grondwater.

VAN DENKËN NAAR OOEN
een Sroot draagr4ak voor
de beheersorganisaties' De
natuurbeheerders in het proiectgebied ziin

Wij onLnoeten
onze aanpak

zich sinds kort bewust van de mogelijke
negatieve effecten van de verontreiniging'
Zij staan positieftegenover het nemen van
betaalbare, extensieve maatregelen. Wij
verwachten dat zulke maatregelen afdoende
zullen zijn en willen dat graag aantonen.
Beheersorganisaties hebben diverse locaties

uitgezocht die als pilot kunnen dienen. Het
Projectbureau r,r4l de uitvoering van de
pilots ter hand gaan nemen, in nauw overleg met het ministerie van LNV en de
natuurbeheerders in het gebied." Dit wordt
een belangrijk onderdeel van het
Meeriarenprogramma 2OO5 t / Yfi 2409.
Van saneringsbevelen en andersoortige
dwang verr,,rachten wii niets. In die richting
zullen wii het dan ook zeker niet zoeken.
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De verontreiniging kan in de bovengrond worden vastgelegd door te bekalken en organische stof toe te voeBen.
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