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Koningin Beatrix zwaait al dertig jaar de scepter over ons land. Haar eerste officiële optreden stond in
het teken van de bodemsanering. Hare Majesteit bezocht Lekkerkerk. Bewoners van een gifwijk
hadden hun huizen verlaten en tijdelijk hun intrek op een camping genomen. Koningin Beatrix kwam
hen bemoedigen. De televisiebeelden gingen de hele wereld over!
De bodemsanering bestaat dus ook dertig jaar. Op verzoek van het magazine Land+Water heb ik een
trilogie geschreven over dertig jaar bodemsanering. Ik verwijs u daarvoor naar de uitgaven van
maart, april en mei van dit jaar.
Eerder heb ik in een interview met Land+Water aangegeven dat naar mijn oordeel de bodemsanering
in Nederland zijn langste tijd gehad heeft. In 2014 loopt de laatste vijfjarenperiode bodemsanering
af. Daarna vindt de grote aanjager VROM het welletjes. Het ministerie loopt zich al warm voor het
beëindigen van de bodemsanering. Het heeft geen speciale afdeling bodemsanering meer en gaat
stoppen met subsidiëren van typische bodemsaneringactiviteiten. Dat merken organisaties als NEN
en SIKB en willicht ook de SBNS.
Daarmee is de bodemsanering natuurlijk niet ten einde. Ook na 2014 zal worden gesaneerd. Maar ik
denk op geringere schaal en als vast onderdeel van het inrichten van gebieden en het bouwrijp
maken van terreinen. In onze natter wordende delta zullen wij flink met grond en bagger gaan
slepen. Vaak gaat het om licht verontreinigd materiaal dat niet voor alle functies geschikt is. Dat
vergt deskundige begeleiding.
Voor wie dat niet uitdagend genoeg is, wenkt het buitenland als werkterrein. In de meeste landen ter
wereld moet de bodemsanering nog starten. Wij moeten toch in staat zijn onze kennis over
bodemkwaliteit te exporteren?
Het wordt tijd voor een slotoffensief. Als we nu eens besluiten om de bodemsanering officieel
beëindigd te beschouwen vlak voordat Koningin Beatrix afstand doet van de troon. Het moet toch
zijn te organiseren dat haar laatste officiële bezoek een locatie met een zojuist gesaneerde bodem
betreft? Dan is de cirkel weer rond. En kunnen de beelden wederom de hele wereld over. En onze
bodemdeskundigen kunnen daar achteraan.

