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De meeste lezers van deze Nieuwsbrief zullen moeiteloos een mol, een regenworm en een pissebed
herkennen. Een nematode en een springstaart worden al wat problematischer. Slechts een enkeling
zal een mol hebben gezien terwijl die een regenworm aan het verschalken is. Fraaie beelden van
deze bodembewoners zijn opgenomen in het Jaarverslag monitoring bodemsanering 2009. Ook van
de mol met de regenworm. Deze rapportage van de bevoegde overheden bodemsanering is
beschikbaar via de website van Bodemplus.
In de rapportage staan veel interessante gegevens, gebaseerd op statistieken van de provincies en de
grote gemeenten, met duidelijke figuren en een goede begeleidende tekst. Een prachtige reeks foto’s
is gewijd aan de sanering van het gasfabrieksterrein in Hilversum. In de hoofdtekst is het bijvoeglijk
naamwoord ‘spoedeisend’ vermeden. Dat verdient lof, omdat deze term nergens in de wet vermeld
staat en velen op een verkeerd been zet. In de bijlagen is het woord ‘spoedeisend’ wel aan de
eindredactie ontsnapt.
In 2009 is in Nederland 320 miljoen euro aan bodemonderzoek en bodemsanering uitgegeven. Dat is
een fors bedrag. Wel daalt dit bedrag nu voor de derde maal ten opzicht van het jaar daarvoor. Het is
nog te vroeg om van een dalende trend te spreken, maar het zou mij niet verbazen als dit werkelijk
zo zal blijken te zijn.
Voorgenomen bouwwerkzaamheden zijn de belangrijkste aanleiding om een bodemsanering ter
hand te nemen. Dat geeft stof tot nadenken als overheden hun bouwwerkzaamheden uitstellen of
helemaal stopzetten.
Bij bodemsaneringen gaat het in de meeste gevallen om het opschonen van de bovengrond. Het
grootste oppervlak wordt functiegericht aangepakt, dat wil zeggen dat het saneringsdoel op de
beoogde functie wordt afgestemd. In een fors aantal gevallen wordt nog steeds multifunctioneel
gesaneerd, dat wil zeggen dat de achtergrondwaarde als saneringsdoel geldt.
In het Jaarverslag staan veel interessante gastbijdragen met verhalen uit de dagelijkse praktijk. Eén
van deze bijdragen gaat over het gebruik van nieuwe technieken in de Kempen, om zinkassen
gemakkelijk op te sporen en om het gehalte aan zware metalen ter plekke te meten. Het is jammer
dat de bevoegde overheden geen statistieken bijhouden over het gebruik van nieuwe technieken.
Deze sparen vaak geld uit, het loont dus de moeite om het gebruik ervan te stimuleren en te
monitoren.
Het Jaarverslag zal in de huidige vorm niet blijven bestaan, omdat het sectorale karakter van de
bodemsanering gaat verdwijnen. Bodemsanering wordt immers steeds vaker een integraal onderdeel
van ruimtelijke ordening. Ik hoop dat wij toch op een degelijke wijze geïnformeerd zullen blijven
worden over dit specifieke onderdeel van de ruimtelijke ordening.

