achtergrond / opinie
Bagger in zandwinputten onverantwoord
Uit onderzoek dat TNO verrichtte in opdracht van Rijkswaterstaat, blijkt dat
het storten van vervuild slib in zandwinputten de kwaliteit van het grondwater
kan aantasten. In het Besluit Bodemkwaliteit, dat vanaf 1 januari 2008 in
werking trad, wordt hier geen rekening mee gehouden. Bij het opstellen van
het besluit zijn nieuwe vervuilingsklassen voor (bagger)slib gebruikt, die veel
minder streng zijn dan de oude normen. De achterliggende gedachte is dat het
risico op vervuiling van het grond- en oppervlaktewater minimaal zou zijn. Dat
het onderzoek van TNO op andere conclusies duidt, is geen verrassing voor
Herman Wanningen.

H

et is het jaar 2000. Ik begin net met
mijn nieuwe baan als aquatisch
ecoloog bij Waterschap Hunze
en Aa’s. Mijn kennis wordt direct op de proef
gesteld. De Provincie Drenthe stelt een
vraag over de effecten op de waterkwaliteit
van het storten van overtollig bouwvoor
in een zandwinplas in de omgeving van
Gasselte. De plas staat in verbinding met
een recreatiegedeelte, waar in de zomer
wordt gezwommen. De afgeschraapte
bouwvoor is afkomstig van verschralingsprojecten van Staatsbosbeheer, waarbij de
voedselrijke bovenlaag wordt afgeschraapt.
Door het deponeren van de bouwvoor in
een zandwinplas denkt Staatbosbeheer de
oplossing te hebben gevonden voor het
ruimtegebrek in de natuurgebieden.
Er gaan al direct alarmbellen bij mij af.
Voedselrijke bouwvoor in een voedselarme
zandwinplas? Dat is toch vragen om
waterkwaliteitsproblemen? Jarenlang is
deze bouwvoor bemest en volgestopt met

fosfaat en stikstof. Het storten van deze
bouwvoor in voedselarm water zorgt dat
de voedingsstoffen vrij komen in het water.
Dit is vragen om eutrofiëringsproblemen.
Ik zie de waarschuwingsborden ‘verboden
te zwemmen vanwege blauwalgen’ al voor
me. Na een rondvraag langs een aantal
landelijke deskundigen geef ik het advies
om de bouwvoor niet in een zandwinplas
te stoppen. De waterkwaliteit zal aanzienlijk
verslechteren en er ontstaan risico’s voor
recreanten. Het principe van het storten van
voedselrijke bouwvoor druist in tegen het
waterkwaliteitsbeleid. Geen achteruitgang!
De KRW is nog maar net ingetreden en het
standstill-principe is hierin een uitgangspunt.
Het is het jaar 2009. De kranten staan vol
met berichten over het storten van bagger
in zandwinplassen dat conform het Besluit
Bodemkwaliteit is geoorloofd. Discussies over
risico’s voor grondwater, mens en dier zijn
in volle gang. De Provincie Overijssel heeft
zelfs haar stortprojecten tot nadere orde

stilgelegd. Mijn alarmbellen zijn inmiddels
ook weer afgegaan. Gaan we in Nederland
de goede waterkwaliteit van zandwinplassen
verslechteren? Waar is de KRW in deze? De
KRW is toch voor het realiseren van gezond
en schoon water?
Het tot nader orde stilleggen van de
projecten is een verstandige keuze van
de Provincie Overijssel. Naast het in beeld
brengen van de directe riscio’s ter plaatse
geeft dit de tijd om het Besluit Bodemkwaliteit af te stemmen op de KRW-doelen
en -uitgangspunten, zoals het standstillbeginsel. Laten we voorzichtig zijn met
het moois dat Nederland biedt en pas echt
bagger storten indien er geen risico’s zijn
voor de mensen, flora en fauna.
Herman Wanningen (Wanningen Water
Consult)

Het Gooimeer is een populaire locatie om slib te storten. Het Antislib Platform Gooimeer vecht de door het Ingenieursbureau Amsterdam en Waternet verleende
stortvergunning aan. Begin april doet de rechter uitspraak.
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