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gerprobleemkanleidentoteentoenamevan
devisuelebelevingswaarde.Dezemaatschappelijkeparadoxenhetontbreken vanleukeen
inspirerendeoplossingen voordeverwerking
zijneendeelvandeingrediëntenvoordedoor
iedereenervarenstagnatie.Hieraanistotnu
toeweinigofgeenaandachtbesteed.
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Vervuiling vanwaterbodemsinstedelijkgebied wordtalgemeenalsprobleemgezien.Tochwordt
maarmondjesmaatgebaggerd m herstedehjkgebied. Hoekomtdat?Zijnwaterbodemsweleen
probleem?Waterschappen,provinciesengemeenten werkenhardaan deverdereinvullingvan her
rienjarenscenario endeImpulsBzennemenhetinitiatiefvoorhetopstellenvan baggerplannen voor
bebouwdgebied. Doordezeaandacht ontstaan mogelijkheden omeenvisieopdeaanpak enontwikke
ling van watergangenen-bodemsteontwikkelen. Watisnuhetprobleemenwatwordtnu opgelost?
Vervuilingvanwaterbodems wordtalgemeenalsprobleemgezien.Tochwordtinstedelijkgebiedweiniggebaggerd.Destemeer
studerenwe.Maarwatishetnutdaarvan?
Gevallendiewelaangepaktworden,zijn
meestalernstigeenurgente saneringsgevallen
inhetkadervandeWetbodembescherming.
Ditneemtslechtseenzeerkleindeelwegvan
detotalebaggerachterstand inNederland.De
redenenwaaromweinigondernomen wordt,
zijndiffuus. Eénvandeoorzakeniswellicht
hetnegatieveimago.Waterbodemszijn niet
leukenkostenveelgeld,lijkt eenalgemene
tendenstezijn.Watmoetje metbaggerspecie?
Weliswaarbestaanenkelenuttige mogelijkheden,zoalshettoepassenvanzandscheiding,
waardoordeuiteindelijke hoeveelheid testortenmateriaalvermindert.Vetdetisdoorgestimuleerdeontwateringenrijping vansterker
verontreinigde baggerspecieeenbouwstofte
maken,vooreenlagerstorttanef.Maareen
substantieeldeelvandebaggerspeciemoet
nogsteedsindiepeputtenofeldersgestort
worden,tegenhogekosten.Tochkunnende
hogekostennietdeenigeoorzaakzijn.
Vrolijk voortmodderen?
Hoeernstigisdeproblematiekenwatveroorzaaktdeernst?Uitdiscussiesmetdeskundigenblijkt dathetnormeringskadet overhet
algemeenalshelderenduidelijk wordtervaren.Hierligtdusgeenprobleem.Debeperkte
verwerkingsmogelijkheden enhogekosten
wordenwelalsprobleem gezien.Maarisdit
hétprobleem?Ligthetprobleemnietveeleerz8 H2O

derindehogekosteninrelatietotonduidelijke,ondergewaardeerdeofmisschien zelfs
onvoldoendeopbrengsten?Hoeisdemaatschappelijke waarderingvandewaterbodems?
Doorjarenlangniettebaggerenligtnu
eenaanzienlijke hoeveelheid slibin degrachten,dieindeloopdertijd hierdoorsteedsminderdiepzijngeworden.Deburgerervaartdit
vaakandersdandespecialist.Inondiepewaterengroeienenbloeienallerleiplanten,die
weerpaai-enbroedgelegenheid biedenvoor
vogels,vissenenanderekleinedieren.Eenbag-

Visudthinderalsredenomtegaanbaggeren.

Met modder meer mans
Wekunnen lerenvanandere,aanverwante
vakgebiedendooreen uitstapje temakennaat
deproblematiekvandedrogebodem.Inde
eerstehelft vandejaren negentigisgeconstateerddatdeaanpakvan landbodemverontreinigingennietvoortvarendwasenookergveel
geldkostte.Daarnaast leiddedebodemverontreinigingtoteenstagnatievanmaatschappelijkeprocessenzoalsdestadsvernieuwing.
Vanafdatmomentisdebodemproblematiek
ineenbrederecontextgeplaatst.Metbehulp
van kennisimpulsprogramma's zijn innovatievesaneringsconcepten ontwikkeld.Deontwikkeldetechnieken watenvaakaanzienlijk
goedkoper,maarkondendegewenstestreefwaardenietbehalen.Doordeontwikkeling
vanrisicobenaderingen enhetmeewegenvan
hetmilieutendement werdende'nieuwe'techniekenacceptabelealternatieven.Defunctie en
gebruikvanhetgebiedzijn hierbij eenbelangrijk uitgangspunt. Functiegerichtsaneren
werdeenbegrip.
Deontwikkelingvaninnovatievetechniekenisbijlandbodemsvandegrondgekomen
doordatdemensendiebelanghaddenbijde
aanpakvandelandbodemookbelanghadden
bijdefinanciering enhettoekomstiggebtuik
vandesaneringslocaties.InrecentebeleidsontwikkelingenzoalshetBEVER-procesenook
hetISV-programma(InvesteringsbudgetSte-
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dclijkeVernieuwing) isditnogverder uitgewerkt.DebodemsaneringisinhetISV-programmaeenonderdeelvandeinrichtingvan
hetstedelijk gebied.
Hiermeewillenwijnietzeggendatde
maatschappelijke wensendenormstelling
moetbepalen.Wanneermeervraagendruk
ontstaat, isdeprikkelgroteromteoptimaliseren.Wanneerbijlandbodemsallenormen
warenvrijgegeven,danwasgeensprakevan
maatschappelijke stagnatiegeweestengeen
drangomdetechnologie teontwikkelenen
hetbeleidteoptimaliseren.Omdrukopte
bouwenmoetenmensenbelanghebbenbijde
sanering.Bijwaterbodems ishetniet altijd
helderwiebelangheeft bijdesanering.
Hetopbouwenvandedrukheeft bijlandbodemsgeleidtotdeontwikkelingvantechniekeneneen(her)waarderingvande functie.
Hetbeleiddwingttotinzetomplanontwikkelingenbodemsaneringopelkaaraftestemmenenteintegreren.Voorprojectontwikkelaars,maarookvoorpolitici,biedendeze
ingrediënten voldoende aanknopingspunten
omdebodemverontreinigingalsonderdeel
vanhergrotegeheelindeplanontwikkelingen
plancxploitatieintepassen.
Met bagger meer kans
Indedrogesaneringswereld ishetmaatschappelijk belangvangronddeaanleiding
ombodemverontreiniging opeencreatieveen
verantwoordemanieraantepakken.Kanhet
maatschappelijk belangookbij waterbodems
alstriggerdienen?Grondheeft eeneconomischewaarde.Daarwaarwatereeneconomische

waardeheeft,zoalsvaarwegenenpeilbeheersingen,wordtregelmatiggebaggerd.Vooreen
grootaantalwatergangen isnietdirectsprake
vaneeneconomisch belang.Hetbelangvan
eenwaterbodem hangtafvanhetbelangvan
hetbovenstaandewater.Ditleidttotdevraag
welkemaatschappelijk relevantedoelenkunnenwordengesteldvoorwarerbodemsinhet
[stedelijke)watersysteem?Waaromzoujebaggeren,alsjehetnutendenoodzaakonvoldoende,ofpastelaat,hardkuntmakennaarde
bevolking?Opdefotoiseendeelvaneen
watergangtezien,waarvoor baggeractiviteiten
geplandstaan.Dewaterafvoerfunctie isnog
gewaarborgd.Dehoofdreden omnu tegaan
baggerenvormtdevisuelehindervanslibbankenendeverlanding inhetbeeldvande
watergang.Debelevingswaarde bepaalthierin
grotematehettijdstip vanbaggeren.
De goede hobbel?
Omdebaggerproblematiek inNederland
aantepakkenzijn onderanderein1997aleen
aantaloplossingsrichtingen aangegeveninhet
rapporrBaggerenBinnenBereik.Kortsamengevatisdaaringezegddatereenstimulans
moestkomenvooreensysrematischeopzeten
inventarisatie,dat gestreefd moetworden
naargebiedsgerichre samenwerking,datfaciliteringvandeuitvoeringvanbaggerwerken
noodzakelijk isomhiermeedekostentekunnenverlagenéndateenadequate financiering
moetbestaanterverdelingvandelasten.
Alswekijken naardeinitiatievenende
projectendielopen,wordendemeestezaken
aangepakt.Desubsidieregelingvoorbaggerplannen,hettienjarenscenario endeImpulsB2

zijn hiervanvoorbeelden.Dezeinitiatieven
hebbendedoelstellingomtussennuen2010
deachterstand inonderhoud vanwaterbodemsinNederlandoptelossenenwegtewerken.
Omdezedoelstellingterealiseren,zijnalle
betrokkenpartijen hardbezigdenodigehobbelstenemen.Maarnemenwedehobbelsin
dejuistevolgorde?
Inbijgaand kaderstaandehindernissen
weergegeven,waaraanmenopdit moment
werktofaandachtbesteedt.Dezelijst iszeker
nietcompleet,maargeeft weldewerkwijzeen
denkrichtingvanditmomentaan.

• inzichtinaardenomvang
• onderscheidonderhoudensaneringsspecie
• takenenbevoegdheden
• financiering
• prioriteringvandeaanpak
• effecten engevolgenvan milieuheffingen
• planningvoordeuitvoeringbaggerwerk
ensamenloopmetanderewerken
• tekortaandepotsenverwerkingsmogelijkheden
• opbrengstenvanwaterbodems,watisde
waardevaneenwaterbodem?

Binnenkorrbesraateenschataangegevens
enresultatenoverernstenomvangvande
baggerproblematiek, deprioriteringendekosten.Tenminsteéénaandachtspunt blijft staan:
waardoenwehetallemaalvoor?Welkewaarde
vocgrdewaterbodemkwaliteit toeaanhetstedelijkgebied?Hetantwoordopdezevraagkan
optermijn bijdragen aande maatschappelijke
acceptatievandehogekostendiemethetbaggerengemoeidgaan.Ommeerinzicht inde
belangenrondomwaterbodems tekrijgen
hebbenwijdevragenineenbrederecontext
geplaatst.
Onderscheidenzijndefactoren macht,
maatstavenenmaatschappij,het3M-model
(ziepagina30).Machtstaathierbij voordewetenregelgevingdiedoordeoverheidisvastgelegd.Demaatstavenzijn dekadersenhun
achtergronden,bijvoorbeeld denormstelling
inmilieuklassen, maarookrisicoberekeningen.Dederdecomponent,demaarschappij,
gaatveelmeerinophetmaatschappelijk perspectief,datzichonderanderelaatvertalenin
debelevingswaardevanwaterendaarmeede
waarderingvoordewaterbodem.Hetstreven
isomevenwichttussendezedriepunten te
krijgen.
Bijlandbodemszijnde maarschappelijke
stagnatieenhetbelangvanverontreinigde
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locaties ende normstelling opelkaar afgestemd, waarbij het beleid dit verder vastlegd.
Voorwaterbodems ligt de factor macht in de
waterhuishouding. Debeheerders geven in een
waterhuishoudings-, riolerings-of waterplan
de maatstaven.

Macht

Wanneer wij kijken opwelkewijze draagvlak voor desanering van de waterbodems is te
vergroten, dan zitten inde waterhuishouding
de mogelijkheden. Concretezaken die uitgewerkt kunnen worden, zijn:
vanuit degewenste kwaliteit van het
watersysteem deaan dewaterbodems te
stellen eisen duidelijk neerzetten;
streefbeelden voorwater verder uitwerken
en vastleggen in uitvoeringsplannen;
relaties tussen streefbeelden en waterbodems benoemen
en een koppeling aanbrengen tussen
ecologieen de beleving van water.
Dewaterbeheerder kan opdezewijze het
belang van een waterbodemsanering benoemen.Doordat concrete normen en het belang
van het water worden benoemd, kan eendiscussieworden gevoerd engewerkt aan een
evenwicht tussen de '3M's'.Dan ontstaat
draagvlak voor het verwijderen van vuile, maar
ookvan schone baggerspecie.Het isdan mogelijk om aan burgers duidelijk te maken dat een
investering in watergangen een gewenste
watertunctie oplevert,zodat de beleving en
leefbaarheid wordt vergroot.De prioritering
vande waterbodemsaneringen kan gebaseerd
worden op degewenste waterfunctie en de
milieuhygiënische kwaliteit. Dan hebben we
met 'bagger meer kans'.

Conclusie
Deaanwezigheid van baggerspecie wordt
vaakgeaccepteerd,zeker alsde belevingswaardevan water hoog is.Zelfs wanneer problemen
bij het onderhoud optreden ofvisueleofstank-

overlast, bestaat weiniganimo om te baggeren.
Dehoge kosten zijn daarvoor een belangrijke
reden. Daarnaast isdeomvang vaak niet
bekend en zijn de taken en bevoegdheden niet
altijd duidelijk.Tochgebeurt erveelen gaan
wedegoederichting in.Binnenkort moet voldoende inzicht in deaard en omvang van het
nodige baggerwerk ontstaan.
Maar, om het in zeevaarttermen uit te
drukken, alsweweten waar de klippen liggen,
maar weweten niet waar de ingangvan de
haven ligt,zullen wealsnogvastlopen op het
strand. Ofwel, dehaven moeten wein beeld
hebben, anders gaat het mis.Het opvoeren van
de druk kan hierbij zeer nuttig zijn. Indedrogebodemwereld heefr dit geleid tot techniekontwikkeling en (her)waardering van de func-

tie.Dedoelstellingom voor zoio deachterstand ingelopen tehebben, levert dezedruk en
daarmee kansen voor deaanpak van waterbodems in de toekomst. Eenextra impuls ontstaat door duidelijk te maken welke functies
waterbodems hebben voor gebruikswaarde,
belevingswaarde en toekomstwaarde van het
watersysteem. Dit leverteen maatschappelijke
impuls om daadwerkelijk met de waterbodems
aan deslag tegaan.*

advertentie

Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig de totale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons, en houden dezevoor u in de hand.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerdin:
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• diepe boringen

• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling

grondboorbedrijf

haitjema b.v.
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