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Actief bodembeheer: toverformule om multifunctionaliteit te omzeilen? Onder deze titel verscheen
in 1995 een artikel in het tijdschrift BODEM. Anno 1997 kan het vraagteken worden veranderd in een
uitroepteken. Dat komt door ontwikkelingen bij de sanering van waterbodems en landbodems.
Er is eindelijk beleid geformuleerd voor de sanering van de waterbodem tussen de dijken van de
grote rivieren. Onder het motto 'actief bodembeheer rivierbed' behoeft sterk verontreinigd slib niet
langer in alle gevallen te worden verwijderd. De aard en mate van sanering is voortaan afhankelijk
van de functie. In mijn vooruitblik op 1997 voorspelde ik al dat de normstelling voor zink zou worden
versoepeld, omdat alle grond in de uiterwaarden door het zinkgehalte in de klasse 'ernstig
verontreinigd' zou gaan vallen. Dat is dus uitgekomen. De norm is weliswaar niet veranderd, maar
wel de gedragslijn bij overschrijding van de norm. Voor de landbodem geldt in wezen hetzelfde.
Functiegerichte bodemsanering wordt mogelijk. De restrisico's moeten door actief bodembeheer
worden ingedamd. Ook dit voorspelde ik in mijn vooruitblik op dit jaar. Gelukkig is voorkennis in dit
vak niet strafbaar.
Is het u trouwens ook opgevallen dat het Hare Majesteit niet behaagd heeft een lintje uit te reiken
aan een persoon uit de bodemwereld? Ik vind dat ons vakgebied met 'Brandend zand' van Anneke
Grönloh er te mager afkomt. Als ik kon toveren, dan zou dat volgend jaar wel even veranderen.
Omdat ik dat niet kan, heb ik uw hulp nodig. Wilt u kandidaten voor een lintje bij de redactie
aanmelden? Zij moeten zich vooral in hun vrije tijd verdienstelijk hebben gemaakt. Inzet is minimaal
één bodempersoon van een lintje te voorzien.
Dat moet toch kunnen? Een lintjesregen is niet nodig, maar een enkele druppel lijkt mij echt wel op
zijn plaats.

