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Tijdens het Jaarcongres van SIKB vroeg het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aandacht
voor de bodembescherming in de toekomst. Tijdens een lezing hierover werd aandacht gevraagd
voor de bodemsanering, het toepassen van grond, de grotere druk op bodem en ondergrond, de
verbinding met andere sectoren zoals water en stoffen en de decentralisatie.
Ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bezint zich op de toekomst. Voor de
landbouw staat het werken binnen kringlopen centraal, met zorg voor het in stand houden en
verbeteren van de natuur. Een belangrijk onderdeel daarvan is het terugdringen van de
stikstofdepositie. Er zal ook aandacht moeten zijn voor het tegengaan van de verspreiding van
andere stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen.
Beide ministeries zouden veel baat hebben bij een herijking van het toelatingsbeleid voor nieuwe
stoffen. Voordat een nieuwe stof mag worden geproduceerd zal eerst moeten blijken wat de
eventuele effecten daarvan op bodem en water zijn. Dit kan veel problemen voorkomen.
De Nederlandse Bodemkundige Vereniging heeft ooit een canon van belangrijke
bodemgebeurtenissen opgesteld. Die is te vinden op www.bodems.nl/canon. De canon bevat
verwijzingen naar het verleden die de moeite van het overwegen waard zijn bij het uitstippelen van
de toekomst. De ministeries doen er wat mij betreft verstandig aan hun visie op de toekomst te
starten met een evaluatie van het verleden, onder meer op basis van deze canon.
Mocht u zich gaan verdiepen in de canon en belangrijke gebeurtenissen missen, geeft u die dan door
voor 1 december 2019 door via bodemkundigevereniging@gmail.com. Ik heb al een suggestie: de
uitspraak van de Raad van State waarin een streep wordt gezet door het Nederlandse beleid voor de
bescherming van kwetsbare natuurgebieden tegen de depositie van stikstof. Door deze uitspraak
ging Nederland een tijdje ‘op slot’ doordat honderden projecten niet konden doorgaan. De uitspraak
had ingrijpende gevolgen voor de grootste uitstoters van stikstof de landbouw, het verkeer en de
industrie.
Een actuele canon zou een geweldige start betekenen voor de verkenningen van de toekomst. Als u
meedenkt maakt u kans op een mooie prijs! De beste suggestie voor het aanvullen van de canon
wordt op Wereldbodemdag (5 december) bekend gemaakt.

