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Griekenland en goud
Sinds juni 2004 zijn alle ogen gericht op Griekenland. Dat is een logisch gevolg van het Griekse
voetbal. Met de Olympische Spelen in Athene zal de aandacht voor Griekenland nog wel even
aanhouden. En natuurlijk voor de gouden medailles die daar te winnen zijn.
Goud wordt al lange tijd als waardevol metaal gezien. In de zesentwintigste eeuw voor Christus
wordt al melding gemaakt van goud als betaalmiddel. De mooie glans en de goede
corrosiebestendigheid maken goud een gewild metaal voor juwelen. In de oudheid ging er ook magie
uit van goud. Het element stond symbool voor zuiverheid.
In vrijwel de gehele aardkorst komt goud voor. Het zit overwegend opgesloten in mineralen. Het
gemiddelde gehalte is 50 mg goud per ton aarde. Deze hoeveelheden zijn voor commerciële winning
niet rendabel. Goud komt ook in ongebonden vorm in de natuur voor. Soms wordt het in grote
hoeveelheden aangetroffen, dan is winning wel rendabel. De winning gebeurt meestal in open
mijnen (dagbouw) en gaat gepaard met grote hoeveelheden afval. Bij twee bekende methoden van
winning wordt cyanide en kwik gebruikt.
Het Advies- en kenniscentrum Waterbodems heeft de maatschappelijke kosten en baten van
baggeren laten analyseren. De uitkomst is van groot belang, in verband met de nationale
besluitvorming over baggeren. Het zou best kunnen dat baggeren geld oplevert, bijvoorbeeld
doordat schepen dan meer lading kunnen verdragen. Op 30 juni 2004 vond een bijeenkomst plaats
om de voorlopige resultaten met belangengroepen te bespreken, onder het motto ‘Bagger: het
onzichtbare goud’. Of baggeren inderdaad geld oplevert, moet nog even geheim blijven. De
uitkomsten van de analyse worden namelijk eerst doorgerekend door het Centraal Planbureau. Ik
adviseer u het onderwerp goed in de gaten te houden!
Ik had al even niets meer vernomen over Athene. Niet over de stad in Griekenland, want die is volop
in het nieuws. Maar over de beleidsvernieuwing waterbodemsanering, die de naam Athene heeft
gekregen. Het broertje of zusje dus van BeVer, de beleidsvernieuwing voor de landbodemsanering. In
de Nieuwsbrief Tienjarenscenario Waterbodems staat het verlossende antwoord. De resultaten van
Athene zijn gerapporteerd. De opdrachtgevers hebben besloten in 2004 een nieuw project te starten
om de resultaten beter in te bedden in de Europese Kaderrichtlijn Water en in de beleidsbrief
Bodem.
Hebben de Griekse voetballers het beter gedaan dan de Nederlandse beleidsvernieuwers? Of gaat
baggeren toch nog goud opleveren? We zullen het binnenkort weten.

