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GEDOE IN DE
ONDERGROND

‘facts & figures’
Het is vandaag vaker gezegd:
‘Het is druk in de ondergrond. En
het wordt steeds drukker’. Enke
le feiten en cijfers over ‘gedoe in
de ondergrond’ in Nederland.

EEN BESTUURLIJKE PARADOX ?

‘Met alleen wetgeving lossen we het niet op’
samenhang met het Bodem
convenant. De Putter pleit voor
een systeemgerichte benade
ring, in plaats van een gevals
benadering.

Oorspronkelijk zou jurist Peter de Putter het juridische
kader rondom de bodem schetsen. Een ernstige spit in zijn
rug gooide roet in het eten: hij kon er vandaag niet bij zijn.
Terwijl Peter over haar schou
der meekeek nam Monique
Bekkenutte (directeur van
KNW) de juridische honneurs
waar. Eventuele vragen konden
de deelnemers mailen naar:
pdeputter@sterkconsultancy.nl
Iedereen is het erover eens
dat er in de ondergrond al
veel gebeurt en dat dat in de
toekomst alleen maar meer
zal worden. Hoe zorg je er met
z’n allen voor dat dit wat beter
wordt georganiseerd dan tot
nu toe het geval is? Is wet
geving dan het antwoord?
De ondergrond is een lappen
deken van verschillende
gebruikers, uiteenlopende
regelgeving en veel bevoegde
instanties. ‘De bevoegdheden
zijn vooral sectoraal toebe
deeld, aan gemeenten, provin
cies, het rijk, etc. Er is veel tot
in de kleinste details geregeld,

maar de vraag is of we daar
met z’n allen beter van wor
den’, aldus De Putter. ‘Iedereen
is het er over eens dat de
bevoegdheden te versnipperd
zijn geregeld. Maar wee je ge
beente als je daar iets aan wilt
doen: de betrokken partijen
zijn nog niet in staat gebleken
het onderwerp vanaf een zeke
re afstand te bekijken.’
De Omgevingswet en STRONG
zijn juridische pogingen om de
situatie in de ondergrond te
stroomlijnen. Met name voor
wat betreft bodemsanering
lijkt dit ook te lukken, zeker in

Peter de Putter: gedoe in de onderrug.

‘Dat sluit ook aan bij de geest
van de Omgevingswet: we
moeten in de ondergrond
breder gaan kijken. Met alleen
wetgeving los je niet alle vraag
stukken op. De ondergrond
– inclusief alles wat zich daarin
afspeelt – vormt een integraal
onderdeel van de publieke
ruimte. Alles is verbonden en
daar zul je in je afwegingen
rekening mee moeten houden.
Het gaat om het managen van
schaarse goederen: een ver
delingsvraagstuk van ruimte,
grondwater, warmte of koude,
delfstoffen en ga zo maar door.’
‘Je kunt beter aan de voorkant
van een ruimtelijk ordenings
proces op basis van gezond
boerenverstand je partners
opzoeken, dan je aan het einde
van het traject beroepen op
wetgeving’, zegt De Putter.
Maar hij ziet ook lichtpuntjes:
zo wordt de afstemming bij
besluitvorming tussen de ver
schillende bevoegde instanties
beter geregeld.
Tot slot een oproep: ‘Kijk eens
naar de relatie tussen bouwen
en water, naar analogie van de
Watertoets die een jaar of 10
geleden werd geïntroduceerd
in de ruimtelijke ordening.’

-R
 uim 60% van ons drinkwater
wordt gewonnen uit grond
water. Bij de helft van deze
grondwaterwinningen worden
bodemverontreinigingsnormen
overschreden. In meer dan 100
gemeenten zijn nog in totaal
6.500 grondwaterverontreini
gingen aanwezig.
-E
 r ligt ruim 1,7 miljoen km aan
kabels en leidingen onder de
grond, met een waarde van
€ 113 miljard. De grondwater
afhankelijke industrie heeft
een jaarlijkse omzet van € 100
miljard: 20% van het bruto
nationaal product.
-D
 e ondergrond verschaft
350.000 mensen (3% van de
werkzame Nederlands bevol
king) een inkomen.
-E
 lk jaar is er € 40 miljard
schade aan funderingen als ge
volg van processen en ingrepen
in de ondergrond. 10% van de
jaarlijkse omzet in de bouw
zijn faalkosten: een groot deel
hiervan ontstaat in de bodem.
50% van de kosten van een
doorsnee infra- of vastgoed
project zit in de ondergrond.

Hét vakmedium voor
de waterprofessional
www.vakbladh2o.nl

Bodem heeft intrinsieke waarde
De Utrechtse wethouder Infrastructuur, Lot van Hooijdonk,
vertelde uit de eerste hand welke belangen spelen in haar
gemeente. Als huis- en dus grondeigenaar mag zij ‘zomaar’
een WKO-installatie onder haar huis aanbrengen. Maar dan?
Zeker bij een open systeem opent zich dan een doos van Pandora
aan regels en bevoegde instanties. ‘Ingewikkeld, zoals wij met de
bodem omgaan. Maar door alle regelgeving en gedeeld eigenaar
schap verliezen we uit het oog dat de bodem zelf ook gewoon een
grote intrinsieke waarde heeft. Het is een onmisbare schakel in
het ecosysteem, waar wij als mens van afhankelijk zijn voor basis
behoeften zoals water en voedsel. Daar moet je dus zuinig en met
enig ontzag mee omgaan. En dat doen we in de praktijk juist niet.’
Van Hooijdonk ziet de ondergrond meer als een gemeenschappe
lijk goed, zoals een ‘meent’. Ze pleit voor een centrale regie door
de overheid, die duurzaam gebruik waarborgt, maar ook indivi
duele bewegingen faciliteert. In Utrecht is daar al ervaring mee,
in de vorm van een gebiedsplan voor omgaan met verontreinigd
grondwater. Via intensieve samenwerking met de provincie en het
waterschap heeft de gemeente Utrecht de ingewikkeldheid van
de regelgeving opgelost. De natuur krijgt de kans het water weer
schoon te maken. En geïnteresseerde partijen kunnen – tegen
betaling – het grondwater gebruiken waarvoor zij het nodig heb
ben. Deze werkwijze komt samen in een speciaal WKO-loket.

‘Vergelijk het met de (bovengrondse) openbare ruimte: ook daar
zorgt de gemeente ervoor dat iedereen er veilig gebruik van kan
maken’, aldus Van Hooijdonk.
Tot slot pleit ze voor een langetermijnvisie, ook omdat de bodem
een heel ander tempo heeft dan wij mensen. Voor een politicus is
vier jaar al lang, maar voor de natuur is dat korter dan een knipoog.
‘Voor mij was het Griftpark een eye-opener: een gasfabriek heeft
daar in enkele decennia gezorgd voor vervuiling die wij nu eeuwig
durend moeten saneren. Hoe bedoel je, zorg voor de toekomst?’

‘Kom met een goede langetermijnvisie’
Onder de bezielende leiding
van dagvoorzitter Jacqueline Cramer discussieerden
Friso de Zeeuw, Marleen van
Rijswick, Tanja Klip, Roy
Tummers, Lot van Hooijdonk
en Riksta Zwart over de
problemen die zij tegenkomen
in de ondergrond.
De panelleden konden zich
vinden in de observaties uit de
getoonde film In de onder
grond, en van Peter de Putter.
Er ontstond wel enige discussie
over de vraag of regelgeving
niet te vaak in de weg zit, en
of er niet te veel regels zijn
op het gebied van de onder
grond. Jurist Van Rijswick was
verbaasd over de aversie tegen
regels: ‘De juiste regelgeving
kan juist innovatie stimuleren.’

Breder kijken: 4D-benadering
De Zeeuw onderschreef het
betoog van De Putter voor een

brede systeembenadering in
plaats van een gevalsbenade
ring, die tot hogere kosten kan
leiden bij bouwprojecten. Ook
de andere panelleden zien
voordelen in vroegtijdig met
elkaar aan tafel gaan en pro
beren de gemeenschappelijke
belangen boven de grond te
krijgen. De regie die daarvoor
nodig is, moet van de overheid
komen, maar er moet wel
ruimte blijven voor partijen om
lokale oplossingen te vinden.
Klip benadrukte dat water
en ondergrond één systeem
vormen en pleitte voor een
langetermijnvisie en 4D-den
ken: ook de tijd moet worden
meegenomen in de plannen.
Tummers benadrukte het be
lang van de bodem en vooral
het water als vestigingsfactor
voor bedrijven: ’Wij zien druk
op zowel beschikbaarheid,
prijs en kwaliteit: de economie

van grondwater moet wat
ons betreft een plek krijgen
in STRONG.’ Zwart herkende
dat er zowel op gebied van
waterkwantiteit als -kwaliteit
problemen bestaan of aan
komen, en onderstreepte het
belang van elkaar vroegtijdig
opzoeken en spreken.

Draagvlak en samenwerking
Van Hooijdonk vatte de discus
sie samen door op te roepen
tot samenwerking: volgens

haar de enige manier om deze
problemen aan te pakken,
zoals de Utrechtse praktijk
rondom het stationsplein ook
laat zien.
Uit de zaal kwam een vraag of
financiering een rol kan spelen:
het panel was vrij unaniem in
het beamen dat principes zoals
‘De vervuiler (of de gebruiker)
betaalt’ zeker kunnen helpen,
en in de praktijk ook al vaak
worden gebruikt.’

Vlnr: Friso de Zeeuw, directeur Nieuwe Markten, BPD; Marleen van Rijswick, Universiteit
Utrecht; Tanja Klip, dijkgraaf Vallei en Veluwe; Roy Tummers, directeur Water, VEMW;
Lot van Hooijdonk, wethouder Utrecht; Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen.
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Hoezo ‘gedoe’?
Speciaal voor jonge waterprofessionals organiseerden Jong
KNW en Jong STRONG samen een mini-symposium, bestaande uit een korte film, twee inleidingen en een discussie onder
leiding van Sonja Kooiman.

Aan het eind van de ochtend reikte juryvoorzitter Peter
de Jong de H2O-prijs 2014 voor het beste vakartikel in de
watersector uit aan Lieke Coppens en Annemarie van Wezel.
Het winnende artikel is: ‘Impact van rwzi’s op geneesmiddelcon
centratiesin kwetsbaar oppervlaktewater’, door Lieke Coppens
en Annemarie van Wezel (beiden KWR; Copernicus Instituut Uni
versiteit Utrecht), Jos van Gils (Deltares), Thomas ter Laak (KWR;
Wageningen Universiteit) en Bernard Raterman (KWR).
Volgens de jury geeft het artikel een heldere beschrijving van een
modelsysteem dat voor heel Nederland laat zien hoe twee medi
cijnen via het rwzi-effluent in het oppervlaktewater terechtkomen
en zo de ecologische waterkwaliteit of de drinkwaterwinning kun
nen beïnvloeden. Door hydraulische en technologische modellen
te combineren worden het transport en de afbraak van de stoffen
in beeld gebracht tijdens de route vanaf de consument, via riool
en zuivering naar oppervlaktewater en grondwater.

Uitgangspunt was de vraag:
‘Hoe zou jij als young profes
sional komen tot een betere
ordening van functies in de
ondergond? Moet dat langs de
lijnen ‘lange termijn vs. korte
termijn, ‘diep - ondiep’, ‘collec
tief belang vs. privaat belang’,
enzovoort.
Leidend in de discussie was dat
jonge professionals eigenlijk
helemaal niet zoveel ‘gedoe’
ontwaren in de ondergrond.
‘Of misschien kunnen wij er
gewoon beter mee overweg,
omdat we de uitdagingen meer
onbevangen tegemoet treden
dan mensen die al langer in de
sector werken’, zoals een deel
nemer het verwoordde. Juist
door buiten de gebaande paden
te treden en minder vanuit de
vaste structuren te denken,

kunnen jongeren met verras
sende denkrichtingen komen.
Jong KNW verbindt jonge
waterprofessionals (tot 35 jaar)
over de gehele breedte van de
watersector; van waterschap
tot industrie en van ecoloog
tot waterbouwkundige. De
actieve samenwerking met het
overkoepelende KNW-netwerk
zorgt voor een wederzijds
inspirerende verbinding tussen
alle professionals in de sector.

interactieve sessies
Mutual Gains door functiecombinaties
Cors van den Brink (Royal HaskoningDHV),
Klaasjan Raat (KWR), Peter Salverda (Vitens) en
Marc Wesselink (WesselinkVanZijst) bekeken
samen met de deelnemers hoe gebiedspartners
komen tot een optimale combinatie van ver
schillende gebruiksfuncties in het landschap. De
conclusie: ‘Speel het spel aan de hand van de
Mutual Gains Approach. Drinkwaterwinning, na
tuur, extensieve landbouw en recreatie kunnen
goed worden gecombineerd. Gebiedsprocessen
blijken vooral kansrijk wanneer de belangen van
alle partijen meewegen.’

Boeren én buitenlui
Willem Capel (namens Tauw, provincie
Overijssel en Vitens) leidde een sessie
over het buitengebied, waar de toe
nemende druk op het bodemsysteem
leidt tot interessante functiecombina
ties, waarin ‘boeren en buitenlui’ zich
meer en meer als shareholder opstellen.

Ondergrondse waterberging in de stad
Bij het tegengaan van bedreigingen en
benutten van kansen van klimaatverande
ring is kennis van het natuurlijke systeem
essenteel. Kees Broks (namens STOWA)
en Carl Paauwe (Stichting Waterbuffer)
oefenden met een effectieve aanpak,
gebaseerd op het natuurlijke systeem.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer
Govert Geldof (Geldof c.s.) en Peter
Rood (Royal HaskoningDHV) gingen op
zoek naar waterbeheerders-allianties
met een gezonde spanning. Bij wie ligt
het initiatief en wat zijn de ingrediënten
voor een goede samenwerking in een
gebiedsgerichte aanpak? 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Pompen of verzuipen
Pui Mee Chan (STOWA), Henk van Harde
veld (Stichtse Rijnlanden) en Ron Nap
(RWS) speelden een game die erop is
gericht het samenwerkingsproces tussen
de publieke en private partijen rondom
bodemdaling te versoepelen en te onder
bouwen met de beschikbare kennis.

Ondergrondse communicatie
Dilemma’s in de ondergrond zijn niet
echt media-geniek. Hoe maak je de
vele voordelen dan toch zichtbaar?
Doreen van ’t Spijker (Waterregis
seurs) en Piet Winterman (Staats
bosbeheer) bespraken een casus, die

vervolg interactieve sessies
handvatten geeft om op een andere ma
nier te kijken naar hun eigen dilemma’s
rondom het gebruik van de bodem.

Natuurlijke allianties

Peter Rood (Royal HaskoningDHV),
Joost van Schijndel (TAUW) en Roy
Tummers (VEMW) discussieerden over
de transitie van stakeholders naar
shareholders. Zijn gebiedsgerichte
aanpakken waarin overheid én private
partijen elkaar vinden, de oplossing? Of
is een sterker nationaal signaal nodig?    

Janette Bessembinder (KNMI) en
Vincent Grond (GrondRR) over de
noodzaak van een langetermijnvisie op
ruimtelijke adaptatie. Hoe en waar gaat
het klimaat ons landschap beïnvloeden
en hoe kunnen we daarop inspelen. De
methode van de natuurlijke alliantie
geeft een handvat voor een effectief
planproces en voor het gebruik van tools,
zoals de klimaateffect-atlas, de kwets
baarhedenkaart en de gidsmodellen.

Duurzaam waterbeheer

Warmte/Koude-wisseling

Michelle Talsma (STOWA) en Peter
Schipper (Alterra) bespraken een pro
ject over het effect van verbeterende
maatregelen op bodemkwaliteit en
waterkwantiteit op perceel- en stroom
gebiedsniveau. Uiteindelijk doel: hande
lingsperspectieven voor boeren en
waterbeheerders om de bodemkwaliteit
te verbeteren en zo de kans op water
overlast en verdroging te verkleinen.

Sanne de Boer (IF Technology) en Ivo
Pothof (Deltares) lieten zien hoe je
door injectie van oppervlaktewater
in de bodem forse energiebesparing
en CO2-reductie kunt realiseren. Door
’s zomers warmte uit het water te ont
trekken en in de winter koude, kunnen
de waterkwaliteit en de bevaarbaarheid
verbeterd worden, met duurzame
warmte als bijproduct.

Grondwater als vestigingsfactor

Gedoe of regie?
Rob Heijer (Grontmij) en Pieter van Zijl (Wa
terregisseurs) keken vooruit naar de situatie
in de ondergrond over 30 jaar. Bouwstress en
blokkades in de bodem zijn nu al aan de orde
van de dag: is er straks wel ruimte genoeg voor
nieuwe ontwikkelingen? Tips: vraag wat jij kunt
doen en denk in kansen in plaats van alleen
eigenbelang. Bedenk: we zijn goed bezig, maar
het blijft pionieren.   

Afwegen in de ondergrond
Jacqueline Cramer, Roel Smit (hoofdredacteur van H2O) en
Blinda de Mol vatten de uitkomsten van de dag samen: ‘Meer
integrale aandacht voor de ondergrond: in ieder geval een
langetermijnvisie, het liefst in 4D, vooral in de steden. De regie
bij de overheid, met ruimte voor lokale invulling. In de transitie
moeten de partijen hun samenwerking gaan verbeteren: herken
nen en erkennen. Niet terugvallen op de juridisch of organisa
torisch afgesproken rollen, maar juist aan de voorzijde van het
traject het ‘boerenverstand’ gebruiken om elkaar te vinden en
de gezamenlijke belangen in kaart te brengen.’ Cramer wenste
de aanwezigen veel wijsheid toe bij dit ingewikkelde traject.
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