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Buiten waait het stevig. En het sneeuwt. Een mooie gelegenheid om binnen te overdenken wat het
jaar 2010 in petto zou kunnen hebben. De Verenigde Naties hebben 2010 uitgeroepen tot het Jaar
van de Biodiversiteit. En in China gaat men het Jaar van de Tijger in.
Wat wordt het motto voor Nederlandse bodemkundigen in 2010? Het bestrijden van fraude in de
bodembranche? Het bedenken van een nieuwe definitie voor een geval van bodemverontreiniging?
Het bewuster gebruiken van de bodem? Het in beeld brengen van spoedlocaties? Er is natuurlijk nog
veel meer te bedenken, maar we kunnen niet alles tegelijk aanpakken.
Op LinkedIn wordt levendig gediscussieerd over fraude binnen de bodembranche. Het algemene
beeld is dat fraude weinig voorkomt. Slordig omgegaan met de vele regels zou vaker voorkomen. De
landelijke media hebben veel belangstelling voor slecht nieuws, dus ook voor fraude. De goede naam
van het overgrote ordentelijke deel van de bedrijfstak staat dus wel op het spel. Hoe keren we het
sentiment en houden we vervolgens de naam van ons vak hoog?
De huidige definitie van een geval van bodemverontreiniging in de Wet bodembescherming blinkt
niet uit in helderheid. ‘Een ramp’ noemde een vertegenwoordiger van de Raad van State de definitie
zelfs, jaren geleden bedacht toen de overheid centraal stond bij de aanpak en de financiering van
bodemsanering en de kosten achteraf probeerde te verhalen op de dader. Daarvan is allang geen
sprake meer. Nu staat de definitie de gebiedsgerichte aanpak van het diepe grondwater in de weg.
Het moet toch niet zo ingewikkeld zijn om een nieuwe definitie te bedenken?
Als we niet oppassen, blijft het initiatief bewust bodemgebruik een goed bedoeld onderonsje binnen
de bodemsector. Zouden we dit jaar veel mensen buiten het vakgebied daarvoor kunnen
interesseren? Weegt bijvoorbeeld het begaanbaar houden van onze snelwegen op tegen de
bodemdaling veroorzaakt door het extra winnen van zout? Ook dit onderwerp wordt op LinkedIn
besproken.
En zouden we dit jaar een duidelijk en aanvaardbaar beeld krijgen van het aantal locaties waar de
bodem met spoed moet worden gesaneerd vanwege risico’s voor de mens?
Vier vragen lijkt me op dit moment genoeg. Er is voldoende werk aan de winkel. Met een knipoog
naar de onlangs overleden Peter Doelman zou ik willen zeggen ‘ voorwaarts’.
Ik ga vast op de antwoorden broeden, bij passende muziek. Dat wordt blues van eigen bodem van
Cuby & the Blizzards. Die zag ik in 1964 voor het eerst optreden in het Slottuintheater in mijn
geboorteplaats Zeist. Het was midden in de zomer, toch droeg Cuby een bontjas. In die tijd waren
biodiversiteit en bont nog geen items. Zou Cuby zijn bontjas nog hebben?

