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Buitenlandse bedemkundlqen
bezoeken Nederland
Stamppot en poldermodel gepresenteerd
Theo Edelman en Frank Lamé

I

Theo Edelman is voorzitter van de Nonncommissie

of onze kennis en kunde op het gebied van het

heer. Hij ser etste in hoofdlijnen de karakteristieken

Bodem van het NEN. Frank Lamé is voorzitter van (1) de

bodembeheer?

van de Nederlandse bodem. Op 400.000 plaatsen is

Technische Commissie Bodemkwaliteit van ISO, (2) de
Technische Commissie Bodemkarakterisering
(3) de Normsubcommissie

van CEN en

Bodemadvies van het NEN.

Het Nederlands Normalisatie-insütuut

(NEN) is sinds jaar

en dag aangesloten bij de Intemationale Organisatie voor

de bodem mogelijk verontreinigd

en op 16.000 plaat-

Inleiding

sen moet iOgelijk

Jan van Vliet van het ministerie van VROM ging kort in

Voor een gestandaardiseerde

op de geschiedenis van het bodembeheer in Nederland.

cumenten ~oodZakelijk. De decentrale aanpak van het

Aanvankelijk was er alleen aandacht voor bodemsane-

bodem beheer - met ook taken voor kleine gemeenten

ring. Pas later zag men het belang van preventie in.

- is een extfa reden voor het werken met normdocu-

met spoed worden gesaneerd.
werkwijze zijn normdo-

Standaardisatie ~SO) en bij de Europese Commissie voor

Eerst was de bodemsanering gericht op een volledig her-

menten. Bijl het opstellen daarvan werkt het ministerie

Standaardisatie (GEN). Elk jaar komen de Technische

stel van de bodem kwaliteit. Zo werd de bodem weer

van VROM iauw samen met adviesbureaus.

Commissie Bodemkwaliteit

geschikt voor veel functies. Later werd de aanpak gericht

Het Nederlandse bodembeleid

op de huidige of de toekomstige functie van de bodem.

chemische bodemkwaliteit

bijeen, telkens in een ander land. Van 17 tot 21 novem-

Voor verschillende vormen van bodemgebruik is de ver-

beheer. Maar de focus wordt breder. De aandacht voor

ber organiseerde NEN deze intemationale bijeenkomst in

eiste bodemkwaliteit vastgelegd en wettelijk verankerd.

bijVOOrbeel~ de klimaatverandering

Nederland.

Bij het uitvoeren van bodemonderzoek,

energie neemt duidelijk toe. Door de bredere focus

van de ISO en de Technische

Commissie Bodemkarakterisering

van de CEN een week

njdens deze week vergaderen alle werkgroepen

en

bij het saneren

van de bodem en bij het toepassen van grond, bagger-

is vooral gericht op de

en op risicogericht

bodem-

en de behoefte aan

komen andere stakeholders

in beeld met belangstel-

ling voor deibodemkwaliteit.

Die moet dus op een uni-

subcommissies

van de Technische Commissie

specie en bouwstoffen

Bodemkwaliteit

van ISO en de Technische Commissie

gebruik gemaakt van normen en richtlijnen die door

forme wijze worden vastgesteld. De maatschappelijke

private partijen - waaronder ISO, CEN en NEN - zijn

focus op de bodem is verschoven van gebruik van de

Bodemkarakterisering

van CEN. Maar de dinsdagmid-

dag had een ander karakter. Na een lunch met
Nederlandse stamppot waren er vijf presentaties
bodembeheer
standaardisatie

over

in Nederland, met veel aandacht voor
en publiek private samenwerking.

Tijdens een excursie maakten de buitenlandse

bodem-

wordt in Nederland veel

opgesteld. In de regelgeving wordt naar deze docu-

bodem naa~ zorg voor de bodem. En die zorg wordt in

menten verwezen. Van Vliet besloot zijn inleiding met

toenemendd

een verwijzing naar de recent gegroeide belangstelling

Molenaar ging vervolgens in op het hergebruik van

voor de diepe ondergrond, inclusief het onttrekken van

licht verontrJinigde

energie aan de bodem.

men van en~ele behoeften: aan publiek private samen-

kundigen kennis met de aanleg van een boortunnel bij
het Centraal Station van Rotterdam.
Wat zou de meeste indruk op onze buitenlandse

gas-

ten hebben gemaakt: onze stamppot, ons poldermodel

mate gedeeld met de belanghebbenden.

grond. Hij sloot af met het benoe-

werking, aa~ strategische

documenten

Nederlands bodembeleid

kookboeken jen aan documenten

Co Molenaar van het ministerie van VROM wees op de

biologische

(fySiSChe

in plaats van

van de ISO gericht op

bodemeigenschappen.

nauwe band tussen ruimtelijke ordening en milieube-

Boortunn~1
Per bus ginglhet gezelschap naar Rotterdam. Henriëtte
Edens en Lennard Nijenhuis van het Infracentrum
Rotterdam gaven een toelichting op het project
Randstad Rail!. Het gaat om een hoogwaardig
baarvervoersysteem

open-

tussen Rotterdam, Den Haag en

Zoetermeer. Er wordt gebruikt gemaakt van bestaand
spoor, maar ~r worden ook nieuwe delen aangelegd.
De totale kosten zijn begroot op 1 miljard.
Tussen het Centraal Station van Rotterdam en St.
Franciscus wfrden
Theo Edelman

Frank Lamé

met behulp van een enorme boor

twee enkelSPfrige tunnelbuizen

van elk 2,4 km lang

lopen twaalf jaar heeft geleerd. De programma's

van

SKB worden opgesteld met inspraak van de zogeheten
stakeholders:

probleemeigenaren,

mers en kennisinstituten.

adviseurs, aanne-

Verwacht werd dat de kennis

zich via een natuurlijk proces vanzelf zou verspreiden;
alle partijen wajen immers bij elke fase betrokken.
Binnen projecten verspreidde de kennis zich onder hen
die aan het projfct werkten en onder deelnemers aan
vergaderingen

~an het consortium. Verwacht werd dat

de kennis zich via de betrokken personen naar hun
eigen bedrijven fOU verspreiden, maar dat lukte niet
aangelegd. Het tracé van de buizen ligt grotendeels

Deze inspanningen waren echter nog niet voldoende

echt. Blijkbaar ,ad de afdeling onderzoek onvoldoende

onder een weg en zo min mogelijk onder bebouwing.

voor een goede uitvoering van het bodembeheer. Niet

binding met de rest van het bedrijf. SKB organiseerde

Zo is de invloed op de omgeving geminimaliseerd.

alle activiteiten in de gehele bodemketen waren

ontmoetingen

genormeerd, er werden geen eisen aan deskundigheid

over verschillende

een diameter van 6,8 meter. Aan de voorkant bevindt

gesteld, er was geen controle op de integriteit, er was

komsten van de probleemeigenaren

zich een boorschild, dat voorzien is van een snijrad dat

geen kwaliteitscontrole

waren een succes. Dat was veel minder het geval bij

de grond weg graaft. De vrijkomende

tunnelboormachine

De

heeft een lengte van 68 meter en

grond wordt

en er waren geen uniforme

~et de stakeholders, waarbij informatie
projecten werd gegeven. De bijeenen de aannemers

eisen van bevoegde overheden. Deze vijf aspecten

de adviseurs en de kennisinstituten.

zoveel mogelijk hergebruikt in Rotterdam. De tunnels

liggen ten grondslag aan het vervolgens in Nederland

in eenvoudige taal, site bezoeken en een jaarlijkse

CI'J
Cl,)

komen op ongeveer 20 meter diepte in de Pleistocene

opgebouwde

netwerkconferentie

0>

zandlaag te liggen. De bovenliggende

De kem van het systeem is dat bepaalde kritische

gewone rapporten, workshops, cursussen en artikelen

te slap om zonder aanvullende maatregelen een boor-

activiteiten alleen door publiek erkende organisaties

in tijdschriften.

tunnel in aan te leggen.

mogen worden uitgevoerd, en alleen volgens relevante

BodemBreed waarop vraag en aanbod van kennis bij-

Voor de aanleg van de tunnels is de bodem van het

private voorschriften.

een werd gebracht, met een helpdesk voor alle overige

grondlagen zijn

tracé nauwkeurig onderzocht. Het Gemeentearchief

is

systeem van kwaliteitsborging.

Onder kritische activiteiten wor-

Samenvattingen

waren een veel groter succes dan

Een grote mislukking was het portal

den bijvoorbeeld het veldwerk, de analyse in het labo-

vragen. Nieman~ heeft er gebruik van gemaakt.

doorzocht op gegevens over panden en funderingen.

ratorium en de sanering verstaan. Een basisregel voor

Dit was één vanl de aanleidingen om het roer om te

Zo werd bekend dat er nog houten palen voorkwamen

bevoegde overheden is dat zij de vergunningverlening

gooien. De innOjatiecurve

bij een voormalig stoomgemaal.

uitsluitend baseren op gegevens van erkende organi-

onderverdeling

Deze palen zijn verwij-

van Rodgers maakt de

ir vernieuwers, vroege toepassers,

derd om mogelijke schade aan de tunnelboormachine

saties. Om in aanmerking te komen voor een erken-

vroege meerderteid,

te voorkomen. Met boringen en sonderingen zijn de

ning, moeten organisaties een certificaat (of soms een

inzichtelijk. Met ~ie theorie in het achterhoofd werd

late meerderheid en treuzelaars

grondsoorten in kaart gebracht, om precies te weten

accreditatie) kunnen overleggen.

duidelijker waarom bepaalde vormen van kennisover-

op welke diepte de Pleistocene zandlaag zich bevindt.

Bij het opbouwen en onderhouden van het systeem

dracht werken Jn andere vormen dat juist niet doen.

Bij de aanleg van de tunnelbuizen

zijn verschillende

Zijn inzichten zijn overgenomen.

moet op enkele

private en publieke instellingen

De verschillende

plekken ook in de bovengrond worden gewerkt.

betrokken: NEN stelt technische voorschriften

Daarbij wordt zoveel mogelijk in den droge gewerkt. In

zorgt voor beoordelingsrichtlijnen

feite wordt een kleine polder aangelegd, met damwan-

certificering

instellin-

SKB werkt nu aan een programma voor het verankeren

den tot 38 meter diepte waar de slecht doorlatende

gen verlenen certificaten, Bodem+ (een uitvoeringsor-

van de verzamelde kennis, om ervoor te zorgen dat die

op, SIKB

Het einde van het huidige SKB-programma

op basis waarvan

kan plaatsvinden, certificerende

groepen kregen een eigen, passende benadering.
is in zicht.

kleilaag van de Formatie van Kedichem begint.

ganisatie van het ministerie van VROM) verzorgt

beschikbaar blijft en ten volle wordt benut. SKB wil

Waar de tunnelbuizen toch dicht bij bestaande bebou-

erkenningen van bedrijven en het ministerie van VROM

graag met andere partijen samenwerken

wing komen te liggen, wordt de bodem bevroren om te

zorgt voor de wettelijke regeling.

keren. Ook met NEN, want normalisatie kan een belang-

voorkomen dat het grondwaterpeil

Op dit moment zijn er forse verschillen tussen de lidsta-

te veel daalt waar-

door schade aan de funderingen zou kunnen optreden.

ten van de EU bij de opzet van de kwaliteitsborging

van

bij het veran-

rijke rol spelen bij de acceptatie van nieuwe technieken.
Na de lezing ontstond een geanimeerde discussie. Men

het bodem beheer. De Groof ziet een toenemend aantal

waardeerde Van IReijSenS eerlijkheid en de mislukkin-

Kwaliteitsborging

publiek private structuren in Europa. Hij verwacht dat dit

gen werden her~end. Onze Duitse collega Klaus

Arthur de Groof van de Stichting Infrastructuur

in elk geval binnen Europa tot meer harmonisatie zal

Liphard, voorzittir van de subcommissie

Kwaliteitsborging

leiden en verwelkomt ideeën op dit gebied.

methoden van d ISO, citeerde de Franse schrijver

Bodembeheer (SIKB) schetste de drie

Antoine de Saint Exupéry: "Als je een schip wilt bou-

hoofdlijnen van het Nederlandse bodembeleid: preventie, beheer en sanering. Hij memoreerde
de normalisatie op bodemgebied

het begin van

in Nederland in de

Chemische

Verspreiden van kennis

wen, breng dan ~een mensen bij elkaar om hout aan te

Ingrid van Reijsen van de Stichting Kennisontwikkeling

slepen, verdeel Het werk niet voor hen, geef geen

jaren negentig. Die mondde uit in een serie NEN stan-

en Kennisoverdracht

Bodem (SKB) vertelde over de

daarden voor onderzoek en analyse.

lessen over het verspreiden van kennis die zij de afge-

orders. Nee, leerlhen te verlangen naar de onmetelijke
uitgestrektheid

Vin de zee".
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