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Deze zomer bracht volop nieuws. Vooral de hitte en de nevenverschijnselen daarvan stonden fors in
de belangstelling. Ophef ontstond er over twee belangrijke havens: Schiphol en Rotterdam.
Een nieuw woord sloop zomaar de kranten binnen. We hebben het te danken aan het Tweede
Kamerlid Diederik Samsom. Hij noemde de geluidsnormen rond Schiphol ‘kulnormen’. Het is
opvallend hoe de geluidsoverlast zo hoog heeft kunnen oplopen. Dat heeft zeker te maken met de
sterke lobby van Schiphol en de geringe interesse van de vorige milieuminister in het onderwerp
geluid. Zouden er in bodemland ook kulnormen bestaan?
In 1981 zijn de eerste pogingen gedaan om de bodemkwaliteit in getallen uit te drukken. Het ging
toen om indicatieve richtwaarden. Door een rechterlijke uitspraak in 1984 was het daarmee
afgelopen. De bestaande waarden moesten voortaan als norm worden gehanteerd. Dat maakt de
normen voor een deel tot kulnormen! In het begin van de jaren tachtig is duidelijk geworden dat een
kleigrond van nature veel meer stoffen bevat dan een zandgrond. Ook werd duidelijk dat de
Nederlandse bodem een aardige portie verontreiniging uit de lucht had ontvangen. Dat was goed af
te lezen aan het gehalte aan organische stof. Daarom zijn de A-waarden verbijzonderd met
correctiefactoren voor de grondsoort. De C-waarden kregen een zelfde behandeling. Op zich een
goede aanpak. Een zelfde portie verontreiniging tikt in een zandgrond immers zwaarder aan dan in
een kleigrond of een veengrond. Dat heeft te maken met het vermogen van klei en organische stof
om verontreiniging aan zich te binden. Gemakshalve heeft men voor de C-waarden dezelfde
correctiefactoren gebruikt als voor de A-waarden. Dat maakt de interventiewaarden voor een deel
tot kulnormen!
Over naar onze andere haven in Rotterdam. Het Rotterdams Havenbedrijf beschikt over een
businessunit met twaalf stoelen in de Kuip. In dat stadion gaan de Rolling Stones spelen. Iemand
heeft bedacht dat het aardig zou zijn de stoelen aan Tweede Kamerleden aan te bieden. Deze actie
heeft tot een relletje geleid, onder aanvoering van het Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak. Die
vindt dit niet kunnen. Ik vind deze reactie erg kinderachtig. Of je over zaken kunt praten tijdens een
popconcert!
Bovendien besmet dit relletje de geschiedenis. Als we het over de Rolling Stones en een rel hebben,
dan gaat het om hun eerste concert in Nederland. Dat vond plaats in 1964 in het Kurhaus te
Scheveningen. De fans waren zo enthousiast dat ze in kroonluchters en gordijnen gingen hangen. Het
concert werd na drie nummers stil gelegd. Dat was niet het geval met het optreden van Peter
Doelman en mijzelf tijdens het congres Consoil te Gent: Let’s spend a view together. Now we need
that more than ever. Let’s spend a view together, now!

