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We gaan naar China
In november gaan vijftien Nederlandse bodemkundigen naar China. Zij gaan met vakgenoten en
beslissers van gedachten te wisselen over de aanpak van bodemverontreiniging in Nederland en
China. De Nederlandse delegatie bestaat uit vertegenwoordigers van de wetenschap, het beleid en
het bedrijfsleven. Bij de Nederlandse ambassade in Beijing werkt een bodemkundige, die volop
ondersteuning biedt. De State Environmental Protection Administration in China verzocht het Soil
Institute in Nanjing om deze ontmoeting te organiseren. Ik heb de eer delegatieleider te mogen zijn.
Tot nu toe is bodemverontreiniging in China vooral georiënteerd op de voedselkwaliteit. De Chinese
overheid wil dat boeren meer gaan verdienen. Een van de speerpunten is het telen van kwalitatief
goed voedsel. Daarbij controleert men onder meer het gehalte aan zware metalen en
bestrijdingsmiddelen in de geoogste producten. Via die stoffen in de oogst kwam men uit bij de
stoffen in de grond waarop de gewassen geteeld werden. En net zoals in Nederland is die lang niet
overal schoon.
Er wordt enorm veel gebouwd in China. Wij gaan met de gemeente Beijing praten over
bodemverontreiniging in relatie tot bouwen. Wij zijn benieuwd of de gemeente dat als een probleem
ziet en of de bodem voor het bouwen onderzocht en eventueel gesaneerd wordt. Wij zullen de
gemeente in elk geval wijzen op de mogelijkheden van biologische in-situ saneringstechnieken.
In China is alle grond van de overheid. Particulieren kunnen de grond voor zeventig jaar huren. Vaak
gaf dezelfde overheid die de grond bezit een vergunning aan bedrijven. Veel bedrijven hebben
binnen de voorwaarden van de vergunning de bodem in de omgeving vervuild. Dat is een lastig
probleem. Want wie moet dan voor de sanering opdraaien? Het lijkt erop dat de overheid aan zet is.
Dat is waarschijnlijk ook de reden voor het overleg tussen China en Nederland.
De economie in China floreert als nergens anders ter wereld. Ik merk het aan de koers van mijn
Chinese aandelen. Die maken het verlies op mijn Nederlandse aandelen - waaronder Bever - net
goed. Het is interessant dat China zich bijtijds interesseert voor de kwaliteit van de bodem. Wij gaan
het Nederlandse beleid uitleggen, we gaan bespreken welke kennis we kunnen overdragen en we
gaan aftasten welke onderzoeksactiviteiten we samen kunnen opzetten. En natuurlijk zou het aardig
zijn als Nederlandse bedrijven in China aan de slag kunnen.
Als aardigheidje gaan wij in het Chinees zinge

