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Alleen samen komen we tot
vitale bodems in Nederland
Hoe gaat het met u, werkend op afstand, vanuit uw zolderkamer, vanachter de keukentafel of
met uw laptop op schoot in de tuin? Mist u ook het directe contact, de spontane uitwisseling van
waar u mee bezig bent, de ideetjes die opborrelen bij de koffieautomaat of in een workshop of in
de wandelgangen van een conferentie? Dit nummer van Bodem is gewijd aan het Symposium
Bodembreed 2020, waar de rol van bodem onder maatschappelijke opgaven centraal staat.
Bodembreed is verschoven naar 24 november, maar met dit nummer van Bodem krijgt u gewoon
een sneak preview. En….wat in het vat zit verzuurt niet.
We zijn ervan doordrongen, van onze nationale slogan ‘alleen samen krijgen we
Corona eronder’. Eigenlijk geldt voor heel
veel maatschappelijke opgaven dat we ‘alleen samen’ deze opgaven aan kunnen.
Onze opgaven zijn steeds complexer en ze
lijken steeds urgenter. De opgaven raken
elkaar en vragen om een samenhangende
en integrale aanpak. Dat kunnen overheden niet alleen, dat kunnen we niet alleen
aan bedrijven overlaten en de samenleving
kan het ook niet in haar eentje. Kortom samenwerking is de default van de toekomst.
Wat ook geldt is dat vele van onze maatschappelijke opgaven niet zonder een vitale
bodem zijn te realiseren. Dat vraagt enerzijds om verbetering van gedegradeerde bodems en anderzijds om een eerlijke verdeling van diensten en meervoudig bodemgebruik. Samenwerking, het inzetten van
bodemdiensten voor onze opgaven of het
nu gaat om de herinrichting van de stad of
herinrichting van het landelijk gebied, regie
en kaders, bodemherstel, het komt allemaal
ter sprake op Bodembreed.
Zo staat u een interessante inleiding te
wachten van Fransje Hooijmeier, waarin ze
laat zien op welke wijze wijken, of ze nu in
de jaren 50, 60, 70, 80 of 90 zijn ontwikkeld, zo zijn aan te passen dat de natuurlijke bodem een hoofdrol krijgt. Niet alleen
om de leefbaarheid te verbeteren, maar ook
om de wijk robuust te maken voor klimaatverandering.
Sverre van Klaveren heeft met een aantal
andere trainees doorgerekend wat de ruimteclaims zijn die de transitieopgaven vragen
en in hoeverre de beschikbare grond geschikt is voor deze maatschappelijke opgaven. Uit deze berekeningen blijkt dat de
landhonger enorm is en niet zonder keuzes
en meervoudig ruimtegebruik invulling is te
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geven aan de opgaven. Het mag duidelijk
zijn: hier is alleen samen uit te komen. Op
Bodembreed volgt natuurlijk de
discussie:#hoedan?!!
De Omgevingswet is dan nog wel niet in
werking, ze is wel een passend kader om
deze samenwerking te faciliteren. Vele partijen zijn dan ook al aan het experimenteren met dit gedachtegoed en zich aan het
voorbereiden op de wijze waarop bodem en
ondergrond goed in processen zijn mee te
nemen. Op Bodembreed zal in meerdere
sessie aandacht zijn voor dit onderwerp.
Jasper Lackin cs laten zien hoe in Overijssel
al ervaringen zijn opgedaan en mooie netwerken zijn opgericht ingericht, om in de
praktijk bodem en ondergrond voor het
voetlicht zijn te brengen. Marieke Prins en
Peter Rood laten zien dat ook op het gebied
van grondwater de opgaven groot zijn en
een uitdaging vormen voor de gezamenlijke
overheden. Hierin doen ze de aanbeveling
dat provincies de regie moeten pakken en
verbinden ze het gedachtegoed van de Wbb
met dat van de KRW.
Ook de opgaven die voortvloeien uit de wens
om te komen tot verduurzaming van de
energievoorziening komen op Bodembreed
uitgebreid aan de orde. Er is niet alleen
ruimte nodig op en onder de grond voor kabels, leidingen, zonnepanelen en windmolens. Ook de geothermische warmte en het
vermogen om warmte en koude op te slaan
in de bodem dragen bij aan de energietransitie. Wat betekent dit in termen van planning en ontwerp, welke kennis is nodig en
welke data zijn beschikbaar? Daar schrijven
Caja de Vries en Astrid Slegers over.
Voor de energietransitie een feit is, lijkt er
nog een grote behoefte om gas uit kleinere
velden elders te winnen. Maarten Huijgen
en Tjitske Visscher schetsen de relatie van
deze winningen met bodemdaling.

Zeer zorgwekkende stoffen staan nationaal
en internationaal hoog op de agenda.
Marco van de Brand laat zien dat er thermische in-situ technieken zijn waarmee
PFAS en andere persistente stoffen uit de
bodem zijn te verwijderen, zonder grote
footprint of het onherstelbaar aantasten
van bodemleven.
Met boze boeren nog op het netvlies mag
duidelijk zijn dat de transitie naar een
kringlooplandbouw geen sinecure is. In
het project Verrijkende Landbouw zoekt
een breed consortium naar een nieuwe
landbouwpraktijk gefundeerd op een gezonde bodem en duurzaam bodembeheer.
Tijdens Bodembreed zullen ze laten zien op
welke wijze ze dit doen en hoe ze vanuit
Mens-Land en Waarde gezamenlijk invulling willen geven aan een ander landbouwsysteem..
Wij hopen dat u met dit nummer toch een
beetje het wij-gevoel terug krijgt en hopelijk
dat we in november live verder kunnen praten en ideeën uitwisselen.
Arthur de Groof en Margot de Cleen

In 2020 verschijnen nog 3 nummers van
het tijdschrift Bodem. De redactie heeft
daarvoor de volgende accenten vastgesteld:
Nummer 4: Nutriënten
Nummer 5: Zeer zorgwekkende stoffen
Nummer 6: Jubileumnummer
U wordt van harte uitgenodigd bijdragen te
leveren of te reageren op artikelen in
Bodem. Meer informatie en de auteursinstructie kunt u opvragen via:
monique.v.d.woude@wolterskluwer.com
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Werkelijkheid
Sytze Keuning

‘Hoe scherp het oog ook is, het ziet alleen
de kant van de werkelijkheid die het zelf
heeft gemaakt’. Dit is een uitspraak van de
Portugese dichter Fernando Pessoa in het
verhaal ‘De Bedelaar’. Pessoa (1888-1935)
was zowel schrijver als dichter en wordt
beschouwd als de belangrijkste Portugese
dichter van de twintigste eeuw. Pas na zijn
dood werd zijn werk ontdekt: duizenden
beschreven velletjes papier met gedichten
en verhalen in een grote houten kist die in
zijn huurkamer werd aangetroffen. Maar
dat terzijde.

Na een zeer natte winter is het voorjaar van
2020, hoewel fris, zonnig en droog begonnen. Door de strakke blauwe luchten, de
zon die vrij spel heeft en de schrale oostenwind droogt de toplaag van de grond snel
op. Je merkt dat ook aan je huid die met
dat schrale weer snel droog wordt. Half
april reppen kranten al van droogte, en
velen luiden zelfs alweer de noodklok: de
droogte is nu al groter dan in 1976, het
droogste jaar ooit gemeten en droger dan
de zomers van 2018 en 2019.
De Volkskrant schrijft in een krantenkop:
Droogte is een sluipmoordenaar. En in de
buurt zie ik al weer een paar particulieren
die hun grasveldje aan het sproeien zijn met
kraanwater. Hallo mensen het is nog maar
half april en met overdag 10 graden is het
gewoon koud en groeit er sowieso nog niet
zoveel. Waarschijnlijk kunnen ze er ook
niets aan doen, ze anticiperen op de krantenberichten dat het al heel droog is en nemen actie. Sorry Vitens en andere waterbedrijven, de verspilling van zuiver kraanwater

begint al vroeg dit jaar. Gelukkig lees ik in
de krant dat het onze Delta-commissaris
ook is opgevallen dat er al records worden
gesuggereerd die er nog niet zijn. Hij laat in
de krant noteren: ‘Sinds 2001 was het voorjaar in acht jaren droger of even droog als in
1976. In vijf van de acht keer werd het een
natter jaar dan gemiddeld’. Het is alsof je
naar de tien kilometer bij het schaatsen zit
te kijken en de schaatser na vijf rondjes al
twee seconden onder het wereldrecord zit.
Als hij het volhoudt wordt het een wereldrecord, maar hij moet nog twintig rondjes,
dus het kan nog alle kanten op.
Vanuit de nieuwe werkelijkheid waarin een
geleidelijke klimaatverandering een feit is
en die in de heersende wetenschappelijke
consensus voornamelijk wordt toegeschreven aan menselijk handelen, worden natuurlijke gebeurtenissen heel snel in dit
licht geduid. Elke overstroming, elke bosbrand, elke droge zomer en nu ook al een
droog voorjaar dat nog maar voor de helft
voorbij is, kun je zien als een bevestiging
dat het snel de verkeerde kant opgaat en
dat we meer actie moeten ondernemen.
Het zou kunnen, maar we moeten zaken
wel uit elkaar houden. Ook in de IPCCrapporten wordt nog steeds gesteld dat
klimaatverandering nog niet kan worden
gekoppeld aan extremer weer zoals sterke
stormen of overstromingen. Toch gaat dit
erin als koek. Activisten maken hier graag
gebruik van. Ze laten geen gebeurtenis onbenut om er een onheilspellende tweet aan
te wijden. Hier wil ik Pessoa in herinnering
roepen die ons waarschuwt en zegt, al ben
je nog zo slim en heb je nog zoveel kennis,
let op want je ziet al snel wat je er zelf van
maakt. Laten we nou maar gewoon genieten van dat mooie weer in het voorjaar, wat
meer vertrouwen hebben in de natuur en in
de grasmat, die dit echt wel even overleeft
zonder kraanwater en ondertussen gewoon
doorgaan met het verbeteren van het
bodem- en waterbeheer, met de energietransitie en met de circulaire economie.
keuning@bioclearearth.nl
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BodemBreed

Noodzaak van een gezonde relatie tussen de stad en haar
bodem

Stad – Bodem Equilibrium
De toekomst van de gezonde, veerkrachtige en leefbare stad is de toekomst van een gezonde bodem. Het plaatsen van de bodem als startpunt levert een fundamenteel ander ontwerp van stedelijke patronen
op en leidt eveneens tot een fundamenteel andere manier van onderhoud van stedelijke openbare ruimte, en een andere omgang met bodemdaling. Het zal minder geconstrueerd zijn en meer anticiperen op
de dynamiek van de bodem en de prestaties van de ecologische systemen van het oorspronkelijke landschap. Oftewel, ecosysteemparticipatie door middel van het linken van de materiaalstromen.
Door: Fransje Hooimeijer

Over de auteur:
Fransje Hooimeijer is universitair hoofdocent aan de TU Delft en doet onderzoek naar systeemintegratie van technische systemen voor stedelijke
ontwikkeling,
f.l.hooimeijer@tudelft.nl

Door de opgaven verstedelijking, klimaatverandering, de energietransitie en de introductie van nieuwe mobiliteit, zoals geautomatiseerd en elektrisch rijden in samenhang te benaderen, kunnen
stedelijke gebieden weerbaarder gemaakt worden. Bijvoorbeeld, de
trend van autodelen en de komst van elektrische en zelfrijdende
auto’s hebben minder belasting op het milieu (minder uitstoot)
en minder claim op ruimte (efficiënter rijden en minder auto’s),
waardoor er letterlijk en figuurlijk infrastructuur vrijkomt voor de
ecologische en functionele verbetering van de stad.
Een veerkrachtiger ontwerp dat ecosysteemdiensten, klimaat en
stedelijke systemen samenbrengt en dat volledig rekening houdt
met de dynamiek van de ondergrond, moet worden beschouwd
als een integraal onderdeel van (bovengrondse) ruimtelijke planning en ontwerp.
Vanuit deze gedachte ging een onderzoeksteam van de TU Delft
aan de slag met verkennend onderzoek naar het effect van ‘bodem eerst’ op drie stedelijke typologieën. Wat is de ontwerppotentie van drie stedelijke typen (jaren 1950s, 1970s en 1990s) met
als leidend principe een circulaire constructie van de openbare
ruimte en een gezonde bodem?1,2,3 De focus ligt op het verbeteren
van de bodemkwaliteit en het hergebruik van materialen in de
publieke ruimte in bestaande stedelijke gebieden. De huidige stromen zijn resultaat van onderhoudsregimes waarover niet kritisch
wordt nagedacht. Bovendien is het veranderen van stedelijke systemen behoorlijk moeilijk, omdat het over lange termijn investeringen gaat (een riool wordt voor 50 jaar aangelegd) en vaak ook
gedragsverandering vereist (voor decentrale afvalwatering systemen moet gezorgd worden). In dit project werd gezocht naar een
methode om de materiaalstromen zichtbaar te maken tijdens het
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besluitvormings- en ontwerpproces. Dit is gedaan door een ‘wat
als’ herontwerp te maken: wat voor beslissingen neem je anders
in het ontwerpproces als de stromen zoveel mogelijk opnieuw gebruikt worden binnen een bepaald stedelijk gebied. Op deze manier werd Material Informed Design getest en een benadering ontwikkeld die gericht was op het verbinden van de verschillende
materiaalstromen, de 'linking open-loop system circularity'. Het
gaat niet om het sluiten van lussen, maar om het verbinden van
lussen van materiaalstromen op een grotere schaal.
V I J F S TA P P E N T E R H E R S T E L VA N D E B A L A N S T U S S E N B O VEN- EN ONDERGROND

Om een nieuwe balans tussen de boven- en ondergrond te vinden, werd voor drie veel voorkomende stedelijke typen in
Nederland (wijken uit de jaren ‘50, ‘70 en ‘90) een onderzoeksproces doorlopen bestaande uit vijf stappen die gebaseerd zijn op
‘Material Informed Design'4 en het gebruik van de 'linking
open-loop system circularity'5 benadering.

Bodemkundigen moeten stedelijke
bodems karakteriseren
Deze vijf stappen zorgen voor herstel van de balans tussen bovenen ondergrond en anticiperen op de grote opgaven van klimaatverandering, energietransitie en circulair gebruik van de materialen en bodem in de openbare ruimte.
De reeks illustraties in figuur 1 toont de vijf stappen die zijn toegepast op het stedelijk type ‘jaren ‘50. De eerste illustratie (1) toont
de originele situatie van het stedelijke type. In de tweede illustratie
(2), de zogenoemde shanky diagram is de materiaalstroom in
beeld gebracht die voortvloeit uit een herontwerp dat te zien is in
de derde illustratie (3). Dit herontwerp is gemaakt op basis van
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FIGUUR 1: SERIE DAT DE VIJF STAPPEN VAN HERSTEL VAN BALANS TUSSEN BOVEN EN ONDERGROND IN BEELD BRENGT.

nieuwe mobiliteit (elektrische en zelfrijdende auto’s), en is gericht
op de verbetering van het water en groen systeem en verdichting.
Omdat hierin nog niet de materiaalstromen zijn meegenomen, is
de shanky diagram (2) nodig om te zien hoe dit ontwerp de stromen in gang zet. Door deze dus in beeld te brengen (2) kunnen
andere ontwerpbeslissingen genomen worden die ook gericht zijn
op het reduceren van materiaal gebruik. Dit heeft geleid tot een
tweede ontwerp (5) waarin circulair gebruik is gemaakt van materiaal en bodem, af te lezen aan de tweede shanky diagram (4).

woonplekken omringd door tuinbouwgebieden en is ook op
een hoger schaalniveau het gebruik van bodem en watersysteem circulair gemaakt.

V I E R M E T H O D E N VO O R E E N G E Z O N D E S TA D S B O D E M

Bij het uitwerken van het tweede ontwerp (5) pasten we steeds
vier methodes toe die een gezonde stadsbodem ondersteunen.
Deze methoden zijn:
1. Gentle remediation options (met behulp van natuurlijke middelen): strategieën om vervuilde bodems op een natuurlijke manier te reinigen met behulp van planten zoals zonnebloemen of
wilgen. Het ruimtelijke effect en de functionaliteit van groeiende planten draagt bij aan de groene kwaliteit van steden.
2. Een “gezonde bodem”- onderhoudsregime: deze methode
sluit aan op het concept van de ‘bostuin’ waarin een eigen,
circulair ecosysteem werkzaam is. De basis daarvan is de
boom die zijn voedselketen organiseert (gevallen bladeren,
samen met ander organisch afval, ontbinden in de bodem).
Op grotere schaal zorgen natuurlijke processen in een bostuin voor het voortplanten van de gewassen, onkruid-, ongedierte- en epidemiebestrijding en het snoeien.
3. Het terugbrengen van het oorspronkelijke veenlandschap.
Langdurige wateronttrekking veroorzaakt oxidatie en verzakking door het verdwijnende veen. In deze methode accepteren we de bodemdaling en nemen we het als ontwerpopgave
mee in een onderhoudsregime dat geen gebruik meer maakt
van het ophogen met zand. Dat zal het landschap in de stad
weer terugbrengen naar een oorspronkelijk situatie en de
stedelijke bodem weer vruchtbaar en natuurlijk maken.
4. Het gebruik van het Maya’s-Concept.6 In de Mayacultuur
was landmanagement sterk geïntegreerd met de verstedelijkingspatronen. Bij toepassing van deze methode worden
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FIGUUR 2: TOEPASSING VAN DE STAPPEN OP DE JAREN ’50-WIJK MET INBEGRIP VAN
HET ONTWERP VAN DE OPENBARE RUIMTE.

De Nederlandse naoorlogse stedenbouw was gebaseerd op het ideaal van het ‘publieke domein’, dat werd uitgedrukt in overmaatse
openbare ruimte en gemengde woningtypes. De veenbodems in de
stad werden gestabiliseerd met meters zand waardoor de bodem
eigenlijk artificieel is geworden. In het ontwerp is de eerste stap
om met Gentle Remediation Options de bodem van eventuele verontreiniging te verschonen en vervolgens om te stoppen met het
toevoegen van zand en de bodemdaling te accepteren.
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De gebouwen met hun funderingen en rioolaansluitingen zullen
dan dus wel moeten worden aangepast aan het dynamische maaiveld dat weer de natuurlijke toestand van veen aanneemt.

FIGUUR 4: TOEPASSING VAN DE STAPPEN OP DE JAREN ’90-WIJK MET INBEGRIP VAN
HET ONTWERP VAN DE OPENBARE RUIMTE.

FIGUUR 3: TOEPASSING VAN DE STAPPEN OP DE JAREN ‘70-WIJK MET INBEGRIP VAN
HET ONTWERP VAN DE OPENBARE RUIMTE.

Nederlandse ‘bloemkoolwijken’ uit de jaren zeventig werden gebouwd op basis van de menselijke maat en het tegengaan van
doorgaand verkeer. Tegenwoordig zijn de woonerven gevuld met
auto’s en worden de woningen, die veel energie verbruiken en
slecht geïsoleerd zijn, aangepast aan de nieuwe normen van de
energie labels. Het herontwerp van de wijk richt zich op het renoveren van de woningen en de herinrichting van woonerven tot
gemeenschappelijke tuinen. De eerste stap is het toepassen van
Gentle Remediation Options voor het reinigen van eventuele verontreiniging en vervolgens de aanleg van een ‘bostuin’ die zich
richt op het beheer van de bodemvruchtbaarheid om de voedselproductie te verbeteren.

landschap en zet gezonde bodem centraal in het stedelijk ontwerp. Het leidde tot de aanpak van 5 stappen die gebaseerd zijn
op ‘Material Informed Design' en het gebruik van de 'linking
open-loop system circularity' benadering.
In het project werd duidelijk dat deze aanpak tot verschillende
ontwerpen kan leiden en kan worden gebruikt om ruimte te karakteriseren en te definiëren.
De mogelijkheden verschillen per specifieke stadstypologie en is
daarmee medebepalend voor ruimtelijke strategieën. Er moet wel
aan twee voorwaarden voldaan worden om succesvolle strategieen voor dit systeem te implementeren: het bijhouden van gedetailleerde data van materiaalstromen en het reguleren van prestatierichtlijnen. In die zin is het een kwestie van organisatie en
schaal om ontwerp mogelijk te maken, vooral om materiaalstromen en het uitgangspunt van de gezonde bodem te integreren
met andere uitdagingen in stedelijke ontwikkeling.

JA R E N ‘ 9 0

Het Nederlands woningbouwprogramma uit de jaren negentig,
bekend als Vinex, concentreerde de stedelijke groei langs de snelwegen. Deze wijken kenmerken zich door de uitgesproken architectonische en stedenbouwkundige ontwerpen en de menging
van woningtypen, vaak met privétuinen, en met twee parkeerplaatsen per woning. Deze buitenwijken kampen met een tekort
aan stedelijke voorzieningen, (zoals winkelcentra, uitgaansgelegenheden). In het herontwerp is een Maya-geïnspireerde benadering toegepast waarin de bodem- en waterdiensten gedecentraliseerd zijn en dichter bij de eindgebruiker worden gebracht. De
parkeerplaats wordt vervangen door een natuurlijke waterzuiveringsinstallatie. De hoge energie-efficiëntie van de woningen, het
gescheiden rioolstelsel en de goede regenwaterinfiltratie worden
aangevuld met meer natuurlijke methoden voor het reinigen van
open water en gebruik van vruchtbare grond. Dit wordt toegepast
bij het ontwerpen en bij het programmeren van de publieke
ruimte door waterstromen en afvalverwerking op een gemeenschappelijke schaal te organiseren.

Het project heeft bovenal laten zien hoe inspirerend het is om terug te gaan naar de basis, de aarde, en hoe een andere omgang met
het natuurlijke systeem gericht op gezondheid en hergebruik, leidt
tot echt anders nadenken over de stad en hoe we haar gebruiken.
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maar het verbinden van lussen van materiaalstromen op een grotere
schaal.

CONCLUSIE

Innovatie komt vaak tot stand onder druk of crisis, oorlogen en
rampen, zoals de huidige coronacrisis. Het project Subsurface
Equilibrium stimuleert het denken over de stad als natuurlijk
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Grip op de Ondergrond: Samenwerken onder de
Omgevingswet

Zonder wrijving geen glans!
"Eureka, Eureka!", naar verluidt riep Archimedes dit naakt rennend door
de straten van Syracuse nadat hij het volumeverplaatsingseffect ontdekte. Tegenwoordig staat deze term synoniem aan het oplossen van
een moeilijke opgave. En dit is de focus van dit artikel: samenwerking.
De Omgevingswet benadrukt, stimuleert en verplicht overheden tot samenwerking met als doel een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Maar hoe dan? Dit eerste deel van het tweeluik beschrijft
de lessons learned opgedaan binnen Overijsselse samenwerkingsverbanden op het gebied van bodem en ondergrond.
Door: Mark Klutman en Jasper Lackin

S A M E N W E R K I N G I N D E OV E R I J S S E L S E P R A K T I J K
Over de auteurs:
mr. M. (Mark) Klutman, LineaRekta, Beleidsadviseur leefomgeving
drs. J. (Jasper) Lackin, Provincie Overijssel, Beleidsontwikkelaar Ondergrond,
j.lackin@overijssel.nl

SAMENWERKING IN DE OMGEVINGSWET

De term ‘samenwerking’ komt op vele plaatsen in de
Omgevingswet terug. Dit benadrukt het belang van samenwerking, want alleen een nieuwe wet is niet voldoende om één integrale benadering van de fysieke leefomgeving te bereiken.
Daarom schrijft de Omgevingswet ook het volgende:
‘De Omgevingswet beoogt een impuls te geven aan bestuurlijke en
ambtelijke processen en samenwerking. Concreet gaat het erom dat
bestuurders en ambtenaren de wil hebben om de fysieke leefomgeving
integraal te benaderen, dat zij geen risicomijdend gedrag tonen, ruimte laten voor privaat initiatief, de participatieve aanpak toepassen en
zorgen voor voldoende kennis en vaardigheden en een toereikende uitvoeringsorganisatie.’1
Er moet dus een ‘wil’ zijn bij bestuurders en ambtenaren. Over
hoe deze ‘wil’ wordt ingevuld laat de Omgevingswet de overheden volledig vrij. Er is dus ruimte om te experimenteren met samenwerking. Binnen Overijssel zijn verschillende samenwerkingsverbanden op het gebied van bodem en ondergrond actief.
Zo zijn er verbanden tussen overheden, maar ook tussen overheden en andere organisaties en instellingen. Sommige van deze
verbanden zijn gestart om te experimenteren met de nieuwe
Omgevingswet. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een ‘Handboek
Overijsselse Staalkaarten’ dat de gemeenten ondersteunt bij de
implementatie van bodem en ondergrond in hun visies en plannen. Terwijl andere samenwerkingsverbanden al langer bestonden, waarvan de ervaringen nu kunnen worden toegepast bij de
uitvoering van de Omgevingswet. Een voorbeeld hiervan is
‘Onder Twente’.
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Soms ontstaat samenwerking vanuit een probleem, zo ook in
Twente. De ondergrond werd bestuurlijk zichtbaar als gevolg van
diverse incidenten rondom mijnbouwactiviteiten. Hierdoor ontstond een bestuurlijke urgentie om gezamenlijk op te trekken: hoe
krijgen we het lokale ondergrondbelang beter in beeld en hoe kunnen we een evenwichtige gesprekspartner zijn voor andere overheden en derden met initiatieven in de ondergrond? Onder Twente2
is hieruit in 2017 ontstaan. Het bestaat uit publiek-private samenwerkingen gericht op bewustwording van de ondergrond en van de
kansen die deze ondergrond biedt om de kwaliteit van de leefomgeving steeds verder te verbeteren. Het Bodemcafé, gezamenlijke
dialogen en projecten en ambtelijke en bestuurlijke afstemming
zijn de bouwstenen. Onder Twente is nu bezig met het verbinden
van de andere Twentse netwerken. Als deelnemer aan Samen de
diepte in (SDDI)3 heeft het als doel om lokale overheden te activeren om aan de slag te gaan met het verwerken van bodem en ondergrond in de Omgevingswet. En om de beschikbare kennis en

Omgevingswet is een uitnodiging
om te experimenteren met
samenwerking
geleerde lessen die in het project worden opgedaan te ontsluiten.
SDDI vindt plaats in zes regio’s en is een samenwerking tussen
provincie, gemeenten, omgevingsdienst en adviesbureaus.
Naast Onder Twente lopen ook de Overijsselse samenwerkingsverbanden AOV (Afronden, Overdragen en Voorbereiden) en
PUG (Project UnderGo). Het AOV-traject, gericht op het voorbereiden van gemeenten en omgevingsdiensten op hun nieuwe bo-
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Inmiddels gaat het Twents Bodemcafé al wat jaren mee en krijgt
het naam in Twente.
Kennisniveau
Binnen het AOV-traject is bekend dat niet iedere deelnemer beschikt over dezelfde kennis en ervaring. Dit inzicht zorgt er voor
dat verwachtingen kunnen worden gemanaged, en teleurstellingen worden voorkomen. Zo is bekend dat bodem en ondergrond
binnen kleinere gemeenten meestal onderdeel is van een groter
takenpakket, waardoor kennis en ervaring met bodem en ondergrond anders is dan bij grotere gemeenten. Temporiseer indien
nodig en versnel waar dit kan.
Betrokkenheid en draagvlak
Betrokkenheid ontstaat vooral doordat de deelnemer een belang
heeft bij het samenwerkingsverband. Inventariseer daarom altijd
waarom iemand deelneemt of wil deelnemen. Dit draagt bij aan
het succes van het samenwerkingsverband. Niet alle belangen
hoeven overeen te komen, maar zoek naar het wederzijdse belang. Ook bestuurlijk draagvlak mag niet ontbreken. Dit vergroot
de legitimiteit van de samenwerking en alle taken en werkzaamheden die hieruit voortkomen.

dem- en ondergrondtaken onder de Omgevingswet, is een netwerk dat alleen bestaat uit overheden. Binnen dit traject worden
gemeenten ondersteund om met een ‘Omgevingswetbril’ te kijken naar bodem en ondergrond. Hierin werken we aan drie staalkaarten bodem en ondergrond met een regionaal tintje:
•
Omgevingsvisie: Hoe bodem te koppelen aan de maatschappelijke opgave energietransitie, klimaatadaptatie en gezondheid?
•
Chemische bodemkwaliteit: Wat verandert er ten aanzien
van bodemkwaliteit onder de Omgevingswet?
•
Raakvlakken bodem: Bevat onderwerpen zoals bodemenergie, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), Gebiedsgerichte aanpak grondwaterkwaliteit.
Project UnderGo (PUG) experimenteerde op een eigen manier
met de Omgevingswet. Wet- en regelgeving waren hierbij even
geen beperking in het denken over bodem en ondergrond. PUG
werd geleid door jong professionals. Zij hebben vaak een andere
blik op de wereld, vinden weer andere zaken belangrijk en benaderen hierdoor vraagstukken op een eigentijdse manier.
Dit bood mogelijkheden om te experimenteren met nieuwe werkwijzen en methoden. Hierdoor ontstond binnen PUG een ideeëncarrousel die de bouwstenen opleverde voor de ontwikkeling van
het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal: een Omgevingsprogramma ondergrond. Op dit moment wordt zelfs gewerkt aan
een vervolg voor PUG.
S A M E N W E R K I N G; B A S I S I N G R E D I Ë N T E N E N L E S S O N S
LEARNED

Samenwerken, in het bijzonder succesvol samenwerken, is een
proces dat moet groeien. De deelnemers moeten vertrouwen hebben in het proces en in wat de samenwerking gaat opleveren.
Binnen de Overijsselse samenwerkingsverbanden opgedane ervaringen geven de volgende basisingrediënten mee voor een succesvolle samenwerking: (1) Strategie, (2) Kennisniveau, (3)
Betrokkenheid en draagvlak en (4) Enthousiasme.
Strategie
Onder Twente zorgde voor een gedeelde ambitie voor en visie op
wat de samenwerking moest opleveren. Aan de voorkant van het
traject is de tijd genomen om de samenwerking goed in te richten. Denk hierbij aan doelgroep samenwerking, (externe) procesbegeleiding, omschrijving beoogd eindproduct, vaststelling frequentie overleggen en de beschikbaarheid van deelnemers.
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Enthousiasme
Misschien wel hét belangrijkste ingrediënt van ons basisrecept.
Binnen Project UnderGo stonden creativiteit en afwisseling voorop. Een enthousiaste groep deelnemers onder aanvoering van enkele jonge hemelbestormers werkte samen aan nieuwe ideeën
over bodem en ondergrond onder de Omgevingswet.
Tot slot nog enkele lessons learned:
•
Creëer bestuurlijke urgentie voor bodem en ondergrond
door raakvlakken te zoeken met actuele maatschappelijke
thema’s of onderwerpen.
•
Leg verbinding met andere netwerken en initiatieven om zo
het draagvlak te vergroten en je boodschap als regio of gebied kracht bij te zetten.
•
Houd focus op de samenwerking door elkaar te kennen, de
eigen en gedeelde belangen van iedereen te weten en het gezamenlijk eens te zijn over het doel van de samenwerking.
•
Stem de presentatie van een product af op je doelgroep: een
bodemcafé is heel wat anders dan een handboek met staalkaarten bodem en ondergrond voor de praktijk.
•
Zorg ervoor dat je een samenwerking de tijd geeft, want samenwerking is traag, vier successen, ook als het even minder
gaat, zet de schouders eronder en ga door. Of zoals Al Gore
ooit citeerde: ‘If you want to go quickly, go alone. If you
want to go far, go together.’4
Kortom, samenwerking loont! De maatschappelijke opgaven leveren nog genoeg uitdagingen op voor iedereen. Bodem en ondergrond maken onderdeel uit van deze uitdagingen. Deze opgaven en uitdagingen kunnen niet zonder samenwerking. Zoek
elkaar op, durf te experimenteren en sta open voor nieuwe ervaringen en inzichten. Met elkaar kunnen we tot mooie en verrassende resultaten komen.
Met dit artikel wilden wij u deelgenoot maken van onze ervaringen met samenwerking op het gebied van bodem en ondergrond
in Overijssel. Het tweede deel van dit tweeluik neemt u verder
mee in de praktijkervaringen van ‘Onder Twente’ en ‘Samen de
Diepte in’.
NOTEN
1. Zie TK 2013-2014, 33962, nr.3, blz. 24.
2. Zie voor meer info: www.ondertwente.nl.
3. Zie voor meer info: https://samendedieptein.nl/regioprojecten/twente/.
4. Afrikaans gezegde.
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Hoe beschermen we het grondwater nu de Wet
bodembescherming wegvalt?

Wie pakt de regie?
Grondwater is een belangrijke bron voor ons drinkwater dat steeds
verder vergrijst. Een verscheidenheid aan activiteiten kan, al dan niet
indirect via een bodemverontreiniging, het grondwater beïnvloeden.
De bevoegdheden over deze activiteiten zijn verdeeld over meerdere
bestuurslagen. Hoe maken we hier chocola van nu de Wet bodembescherming vervalt?

Door: Marieke Prins en Peter Rood

Over de auteurs:
Ir. M.W. Prins is senior adviseur bij Ambient, m.prins@ambient.nl
Ing. P.J.H. Rood is zelfstandig adviseur en procesmanager,
peter.rood@peterrood.nl

D E W E T B O D E M B E S C H E R M I N G VA LT W E G E N WAT G E B E U R T E R N U M E T H E T G R O N DWAT E R ?

De Adviescommissie Water schreef in 2017 aan het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat: “Grondwaterbeheer wordt nog
te veel gezien als een technisch en sectoraal vraagstuk, er vindt te
weinig visievorming plaats”.1 Wij denken dat de Omgevingswet
bij uitstek geschikt is voor deze visievorming. Hoe geef je hier
vorm aan, als de governancestructuur voor grondwater ook onder de Omgevingswet verdeeld blijft over verschillende decentrale
overheden? In dit artikel gaan we daarop in en geven we een tussenstand van waar overheden staan.
P R OV I N C I E S A L S G R O N DWAT E R R E G I S S E U R

Provincies staan aan de lat om de doelen van de Kaderrichtlijn
water (KRW) te halen én zij voeren de gebiedsgerichte coördinatie uit van taken en bevoegdheden van gemeenten en waterschappen.2 Daarmee ligt het voor de hand dat provincies de regie
pakken als het gaat om grondwater.

Volgens de beleidscyclus volgen de regels in de omgevingsverordening de omgevingsvisie en het programma waarin het beleid is
opgenomen (figuur 1). Door de tijdsdruk op de omgevingsverordening, loopt het opstellen van het beleid nu parallel met het
stellen van regels in de omgevingsverordening.
G R O N D WAT E R B E L E I D V R A AG T O M G E B I E D S G E R I C H T E
S YS T E E M B E N A D E R I N G

De Omgevingswet kent als één van de verbeterdoelen het bieden
van ruimte voor (gebiedsspecifiek) maatwerk. Een gebiedsgerichte benadering is daarnaast volgens de Toelichting van het
Aanvullingsbesluit bodem het meest geschikt voor het beheer van
verontreinigingspluimen.4 In lijn daarmee zien wij een generiek
grondwaterbeleid voor ons met een basisbeschermingsniveau en
gebiedsspecifiek maatwerk met gebiedsafspraken.
Met het wegvallen van de Wbb blijft de KRW het kader voor de
grondwaterkwaliteit. De KRW kent een gebiedsgerichte systeembenadering doordat zij uitgaat van:
• identificeren van doelen/functies voor het watersysteem;
• zicht krijgen op bronnen die doelen/functies bedreigen, waaronder bodemverontreinigingen.

Provincies dienen daarnaast direct bij inwerkingtreding van de
Omgevingswet de omgevingsverordening gereed te hebben, waar
waterschappen en gemeenten voor de waterschapsverordening en
omgevingsplan langer de tijd krijgen. Ook ontvangen de provincies niet, zoals waterschappen en gemeenten wel, de zogeheten
bruidsschat van het Rijk met decentrale regels.3 De provincie
voelt dan ook de urgentie om als regisseur op te treden.

Gebiedsafspraken maken past in
Omgevingswet gedachte
FIGUUR 1: INDELING INSTRUMENTEN OMGEVINGSWET IN DE BELEIDSCYCLUS (BRON:
WWW.AANDESLAGMETDEOMGEVINGSWET.NL).
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TABEL 1. OVERZICHT WAAR DE WBB INVULLING GEEFT AAN DE SYSTEEMBENADERING VAN DE KRW.

KRW-grondwaterdoel

Bepalen of toestand voldoet

Maatregelen onder de Wbb

Goede chemische toestand
grondwaterlichaam
Geen achteruitgang toestand
grondwaterlichaam

Wbb: saneringsmaatregel spoedlocaties
verontreinigingspluimen

Protocol toestand- en trendbeoordeling
grondwaterlichamen KRW

Ombuigen significante en stij-

Wbb: aanvullende trendbeoordeling

gende trend in grondwaterli-

verontreinigingspluim

chaam
Voorkomen en beperken in-

Wbb: vaststellen of (in)directe inbreng bodemverontreini-

breng verontreinigende stof

ging leidt tot verspreidingsrisico’s of risico’s voor

grondwater

kwetsbare objecten

Geen achteruitgang grondwater bestemd menselijke consumptie

en Circulaire die bepaalt wanneer een (in)directe inbreng
aanleiding geeft tot een saneringsmaatregel van bron en/
of pluim.

Protocol toetsen en beoordelen

Wbb: risicogerichte (sanerings)maatregelen aan

drinkwaterbronnen KRW

bron en pluim

Of een bodemverontreiniging aanleiding geeft tot een maatregel,
hangt af van de vraag of de doelen/functies voor het systeem nu
of in de toekomst bedreigd worden. Dan zijn overigens meer
maatregelen denkbaar dan alleen een sanering. De maatregelen
dienen uitgevoerd te worden door de provincie of het waterschap,
afhankelijk van het waterprogramma waarin ze worden vastgesteld. Een maatregel kan ook een voornemen bevatten om regels
te stellen aan activiteiten ter bescherming of verbetering van de
grondwaterkwaliteit.
D E W B B K E N T O O K E E N SYS T E E M B E N A D E R I N G

De Wbb kent feitelijk ook een systeembenadering, maar vanuit
een andere invalshoek. De KRW start vanuit de toestand van de
doelen/functies van het systeem en gaat vervolgens naar de bron.
De Wbb start bij de bron (verontreiniging) en kijkt vanuit daar
naar het effect op doelen en functies. De criteria uit de Circulaire
bodemsanering 2013 (hierna: Circulaire) voor beoordeling van
grondwaterrisico’s, zijn goed over te nemen in het omgevingsbeleid, mits vertaald naar de KRW-benadering. In tabel 1 is dit
geïllustreerd.
H O E V E R Z I J N P R OV I N C I E S M E T H U N G R O N D WAT E R B E L E I D?

De meeste provincies focussen op het opstellen van regels in de
omgevingsverordening ter bescherming van het grondwater.
Vanwege de tijdsdruk op de omgevingsverordening en de wens
om een gelijkwaardig beschermingsniveau te garanderen, kiezen
veel provincies ervoor om de Circulaire, of het gedachtegoed
hiervan, over te zetten in algemene regels in de omgevingsverordening. Dat blijkt nog een hele puzzel te zijn. Daarom zijn de
meeste provincies nu terughoudend met een beleidsrijke herziening vanuit de KRW-systeembenadering. Ook omdat men niet
voldoende juridische capaciteit beschikbaar heeft. De meeste provincies verwachten overigens wel dat de omgevingsverordening
herzien wordt zodra het grondwaterbeleid ontwikkeld is.
WAT M A A K T H E T Z O L A S T I G O M R E G E L S T E S T E L L E N ?

Vooral het bedenken aan welke activiteiten je regels stelt, is een
flinke verschuiving ten opzichte van de Wbb. Van ‘het geval van
verontreiniging centraal’, ongeacht wie er een handeling in verrichte, naar ‘de activiteit centraal’. Vervolgens vindt er nog een
afweging plaats of de provincie zelf de regels stelt, of via een instructie de regels laat stellen door de gemeente of het waterschap.
De Omgevingswet stuurt erop dat regels zo decentraal mogelijk
belegd worden, maar het grondwater- en drinkwaterbelang bij de
provincie is groot.
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Wbb: zorgplicht ter voorkoming van een nieuwe inbreng

H O E KO M J E T O T G E B I E D S S P E C I F I E K B E L E I D?

Een aantal provincies combineert algemene regels als generiek
beleid met gebiedsspecifieke maatwerkregels in de omgevingsverordening. De hoop van deze provincies is om uiteindelijk geheel
over te stappen op gebiedsafspraken, waarbij een deel van de
maatregelen kan landen in het (onverplichte) programma.
De KRW-systeembenadering sluit goed aan bij het komen tot gebiedsafspraken. De KRW wil voldoende bescherming bieden voor
ecosystemen én functies die afhankelijk zijn van het grondwater.
Een gezamenlijk beeld over het grondwater is van belang gezien
de vele opgaven die het grondwater raken. Denk aan de beschermde en strategische grondwaterreserves voor ons drinkwater van de toekomst, on(diepe) bodemenergie, nieuwe infrastructuur als gevolg van de energietransitie, maar ook bescherming
van oppervlaktewaterkwaliteit tegen verontreinigde kwelstromen.
Provincies hebben met de gebiedsdossiers voor bescherming van
drinkwaterwinning ervaring in het komen tot een gezamenlijk
beeld en het maken van afspraken over maatregelen en beleid.
Deze samenwerkingsvorm kan voor het gehele grondwaterdomein benut worden. Ook de ervaring met gebiedsgericht grondwaterbeheer sluit goed aan en kan voortgezet worden om een balans te vinden tussen beschermen en benutten van de
grondwaterkwaliteit.5
WA A R O M I S J U I S T VO O R G R O N DWAT E R S A M E N W E R K E N
Z O B E L A N G R I J K?

Voor de eerder genoemde opgaven is samenhangend grondwaterbeleid nodig. Samenwerken aan grondwater is essentieel omdat:
•
opgaven verdeeld zijn over alle bestuurslagen;
•
grondwater onderdeel is van de bodem én het watersysteem
en hiermee veel activiteiten de grondwaterkwaliteit kunnen
beïnvloeden;
•
bevoegdheden over deze activiteiten verdeeld zijn over alle
bestuurslagen;
•
de omgevingsverordening, waterschapsverordening en omgevingsplan nodig zijn om deze activiteiten te reguleren (zie
figuur 2);
•
opgaven en vraagstukken per gebied of regio verschillend
zijn en dat vraagt om een participatieve beleidsontwikkeling
met bijbehorende regels.
HOE WORDT DE SAMENWERKING ONDER DE
O M G E V I N G S W E T T O T N U T O E E R VA R E N?

Diverse provincies hebben participatietrajecten met gemeenten
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en waterschappen opgezet. De komst van de Omgevingswet
brengt echter nog veel onzekerheden en onduidelijkheid met zich
mee. Een aantal reflecties is hieronder opgenomen.
Gemeenten
Gemeenten krijgen meer zeggenschap over bodem in relatie tot
de fysieke leefomgeving. Zij moeten zich hierop voorbereiden,
echter zonder dat er duidelijkheid is over verdeling van ‘bodemgelden’. Veel gemeenten zijn terughoudend om zonder budget
met nieuw beleid te starten, al dan niet ingegeven vanuit een instructieregel van provincies.
Met name bij gemeenten die voorheen geen Wbb-bevoegd gezag
waren, is het kennisniveau een aandachtspunt. De vraag is of zij
een (gelijkwaardige) gesprekspartner kunnen en willen zijn. Hier
moeten provincies rekening mee houden. Dit geldt ook voor de
timing: te vroeg betrekken biedt te weinig zicht op de praktijkconsequenties. Te laat doet afbreuk aan de relatie en het draagvlak.
Straks biedt deels de Omgevingswet het wettelijk kader en deels
de Wbb, via het overgangsrecht. De Wbb-bevoegde gemeenten
hebben zorgen over mogelijke rechtsongelijkheid als de kaders ver
uiteen lopen.
Waterschap
Waterschappen en provincies zijn vanuit de KRW bekende partners. Van belang hier is dat waterschappen zich ervan bewust
worden dat ze een bredere taak hebben in bodem en grondwater.
Denk bijvoorbeeld aan het zelf beoordelen van de invloed van tijdelijke grondwateronttrekkingen op verontreinigingspluimen in
plaats van advies vragen van het Wbb-bevoegd gezag. Veel waterschappen zullen een bewustwordingsslag doormaken op de volgende punten:
•
De KRW gaat over oppervlaktewater én grondwater (zie tabel 1 voor de grondwaterdoelen);
•
Grondwater is en was altijd al onderdeel van het beheer van
watersystemen;
•
Het waterbeheerprogramma moet KRW-maatregelen bevatten voor alle KRW-doelen;
•
De Wbb vervalt: het waterschap moet ook oog hebben voor
de grondwaterkwaliteit;
•
Het waterbeheerprogramma moet rekening houden met het
regionaal waterprogramma van provincies.

FIGUUR 2: SAMENWERKEN AAN GRONDWATER ONDER DE OMGEVINGSWET
(BRON: WWW.AANDESLAGMETDEOMGEVINGSWET.NL).

Participatieplan nodig met gezamenlijke spelregels voor provincies,
gemeenten en waterschappen

samenhangend grondwaterbeleid. Provincies kunnen hierbij als
regisseur optreden, maar soms liggen de belangen zo ver uiteen
dat een onafhankelijke regisseur nodig is.
Met de spelregels uit het participatieplan in de hand kunnen lopende (implementatie)trajecten, zoals de gebiedsdossiers of de
warme overdracht, benut worden om gezamenlijk te verkennen
waar het grondwaterbelang zit. Juist door dat gezamenlijk te inventariseren en stapsgewijs de beleidsruimte te verkennen die de
Omgevingswet gaat bieden, kan er vertrouwen ontstaan tussen
de partijen. Het is daarbij belangrijk om ervaringen te delen, eerlijk en transparant in de samenwerking te zijn en te proberen om
uit het schuttersputje te komen en bereid te zijn om de dialoog
aan te gaan.6 Van stakeholders naar shareholders.
L I T E R AT U U R L I J S T
1.

IS DE SLEUTEL

Wij merken dat bovenstaande ervaringen leiden tot onrust in de
dialoog over grondwater. Daarmee komen we niet dichter bij samen werk maken van de maatschappelijke opgaven en de visievorming waar de Adviescommissie Water ons in 2017 al toe opriep. Om samen te werken aan grondwater moet er oog zijn voor
alle belangen en de worstelingen van een ieder.

Adviescommissie Water. Advies grondwater. Kenmerk: AcW-2017/310926,
19 december 2017.

S A M E N VO R M G E V E N A A N H E T PA R T I C I PAT I E P R O C E S
2.

M.W. Prins en P. de Putter, Grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet, in:
Bodem, Jaargang 29, nummer 1, februari 2019, p. 9-12.

3.

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/

4.

https://www.omgevingswetportaal.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/03/aanvullingsbesluit-bodem-artikelen-en-toelichting

5.

P. Rood, M. Luitwieler, M. Prins, A. Pasop, P. van Straaten, A. Tuinenberg, R.
Nap, ‘Lessons Learned’ in de samenwerking van waterpartners gebiedsge-

De Omgevingswet roept op tot participatie. Wij denken dat de
complexe governancestructuur in bodem en grondwater vraagt
om een participatieplan, waarin provincies, gemeenten en waterschappen gezamenlijk spelregels opstellen om te komen tot een
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richt grondwaterbeheer Woerden, in Bodem, jaargang 28, 6 december 2018,
p. 26-28.
6.

M.W. Prins en P. de Putter . Van wetgeving alleen wordt het grondwater niet
schoner!, in: Water Governance, Jaargang 2019, editie 2, p. 87-89.
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C O L U M N

JongSTRONG geeft de pen aan...
In deze bijdrage een vooruitblik op het symposium BodemBreed, waar JongSTRONG
zal vertellen over het samenwerkingsproject
met de gemeente Rotterdam: Urban
Underground Explorer. Ondanks dat er bij
dit project vanuit de gemeente geen jongere
betrokken is, leek het ons een geschikt onderwerp vanwege de jeugdige insteek en
onze samenwerking.

Om lid te worden of voor meer informatie
over JongSTRONG en haar activiteiten, zie
op onze website (jongstrong.com) en natuurlijk op onze LinkedIn pagina.

Het bestuur van JongSTRONG:
Arvid de Rijck – Witteveen+Bos
Sven Verweij – NMI Agro
Joris Rooiman – Gemeente Hengelo
Marissa Frambach - Tauw
Lisanne Broersen-Nijmeijer - OFGV

Spelen met de ondergrond
De ondergrond speelt een grote rol in het
leefbaar maken van onze stad. Kabels, leidingen funderingen, metro, trein, winkelcentra: allemaal dingen die we in de ondergrond stoppen om ons leven bovengronds
te veraangenamen. Maar de ondergrond
kent ook haar natuurlijke biologische systeem, zo belangrijk voor onze gezondheid
dat we dat niet mogen verstoren. Veel inwoners van onze stad zijn zich niet bewust
van de waarde van de ondergrond.
Ondergrondspecialisten van gemeente
Rotterdam proberen dat bewustzijn te creëren door de stad in te trekken met een tot
Urban Underground Explorer omgebouwde
afvalcontainer. Tijdens de zomermaanden
reist de Urban Underground Explorer de
stad rond en gedurende afgelopen jaren
hebben we deze container neergezet bij
wegopenbrekingen, op speelplaatsen en
kinderboerderijen en ook tijdens grootschalige evenementen in de stad zoals de
Wereldhavendagen.
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In de Urban Underground Explorer kunnen
de (hopelijk) bodemspecialisten van de toekomst spelenderwijs kennismaken met wat
er nou allemaal in de grond zit waarop we
wonen: de kinderen vermaken zich met
veen, klei, zand, een watermuur, kabels
pijpleidingen, energie…. met het schoonmaken van een rioolsoep, met het determineren van bodemdiertjes en met een boekje
met leuke ondergrondspelletjes. Voor de
ouders en begeleiders zijn er boorkernen en
panels met informatie over duurzaam water- ondergrond- en energiegebruik.
Ondergrondspecialisten zijn aanwezig om
toelichting te geven en om vragen te beantwoorden.
We gebruiken de Urban Underground
Explorer ook om studenten, jonge bodemprofessionals en bezoekers van de stad ter
plekke informatie te geven over projecten
die zich daar af spelen zoals bijvoorbeeld
saneringsprojecten, ecologische- en duurzaamheidsprogramma’s. Op die manier laten we hen kennismaken met ondergrond

als hybride ruimte van het natuurlijke en
stedelijk systeem kunnen we de cruciale rol
die de ondergronds speelt in de stedelijke
klimaatopgave en duurzame energietransitie verduidelijken en demonsteren.
Enthousiast geworden? Op 24 november zie
je ons i.s.m. JongSTRONG op Bodembreed
in Zeist!
Voor meer informatie:
Ignace van Campenhout,
Gemeente Rotterdam Ingenieursbureau
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Met de juiste kennis keuzes maken over aardwarmte

Energie uit eigen netwerk
Op dit moment adviseren provincies in overleg met gemeenten en waterschappen over het verlenen van vergunningen voor het opsporen en
winnen van aardwarmte. Dat betekent dat ze keuzes maken in het lokale beleid en soms kritische vragen krijgen van burgers en bedrijven.
Voor regionale ambtenaren is het moment aangebroken om het eigen
regionale netwerk te koppelen aan het nationale aardwarmte netwerk
dat voor hen klaarstaat. Hiermee kunnen ze zichzelf toegang verschaffen tot waardevolle kennis en expertise.
Door: Caja de Vries, Astrid Slegers en John Zegwaard

Over de auteurs:
C. de Vries is geoloog en adviseur bij TNO Adviesgroep Economische Zaken.
caja.devries@tno.nl
A. Slegers is werkzaam bij Ambient, adviseert de publieke sector op het
gebied van grondwater, bodem en ondergrond en is voorzitter van de werkgroep duurzame ondergrond van de provincies
J. Zegwaard is hoofd TNO Adviesgroep Economische Zaken

Aardwarmte wordt gezien als één van de duurzame warmtebronnen en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzamingsopgave. Het aantal aardwarmteprojecten groeit dan ook gestaag: elk jaar vragen initiatiefnemers tussen de twintig en dertig
nieuwe vergunningen aan voor het opsporen of winnen van
aardwarmte.
D E C E N T R A L E OV E R H E D E N A DV I S E R E N H E T M I N I S T E R I E

Sinds de wijziging van de Mijnbouwwet in 2017 vraagt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan provincies, in overleg met gemeenten, om te adviseren over het al dan
niet toekennen van deze vergunningen. Alle provincies en meer
dan 110 gemeenten hebben al te maken gehad met aanvragen
voor aardwarmtevergunningen.
Tegelijkertijd komt aardwarmte steeds meer onder de publieke
aandacht. Tot recent was aardwarmte vooral iets voor de glastuinbouwsector en aardwarmteinstallaties zijn daarom met name
te vinden op privé-grond tussen de kassen. Maar de wens om
aardwarmte voor de gebouwde omgeving te gebruiken, zorgt ervoor dat ontwikkelaars steeds vaker zoeken naar geschikte warmtewinlocaties in de buurt van woonwijken. Een voorbeeld is een
installatie in Den Haag die op korte termijn gaat produceren. En
Warmtebron Utrecht zoekt naar een locatie in de nabijheid van
de stad Utrecht, om inwoners via een warmtenet van warmte te
voorzien.
Zowel landelijk als regionaal verlangen burgers en bedrijven een
gedegen onderbouwd aardwarmtebeleid. Decentrale overheden
zijn niet alleen regelmatig betrokken bij aardwarmteprojecten,
maar worden ook gevraagd advies te geven op mijnbouwvergunningen en om actief ondergrondse warmtebronnen te benutten
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om aan de opgave van de energietransitie te voldoen. Ook de
nieuwe Omgevingswet, vraagt om een onderbouwing. In voorbereiding daarop werken decentrale overheden nu veelal al in de
geest van deze wet. Het is zoeken naar kennis van zaken.
D R I E VO O R WA A R D E N VO O R A D E Q UA AT H A N D E L E N

Als lokale overheid wil je voldoende kennis hebben om adequaat te
kunnen handelen en daarbij zijn minimaal drie voorwaarden van
belang. Allereerst is dat de vaardigheid om te reageren op actualiteit en publieke opinie. Decentrale overheden zullen in de nabije
toekomst steeds meer geconfronteerd worden met bijkomende

Reageer op de actualiteit en
wees realistisch
problematiek en de maatschappelijke en bestuurlijke vragen rondom de mijnbouw. Daarbij zijn ze steeds vaker het aanspreekpunt
voor vragen over wat op welke manier en welke locatie veilig kan,
en willen ze belanghebbenden zo goed mogelijk betrekken.
Daarnaast moet een regionale overheid ook inzicht hebben in
wat realistisch is voor de zogenoemde Regionale Energiestrategie
(RES). Om grootschalige warmtewinning inpasbaar te maken, is
een duidelijk locatie-specifiek beeld nodig met voldoende detail
van vraag en aanbod van warmte. Efficiënt en veilig gebruik van
de ondergrond staan daarbij voorop. Door in de omgevingsvisie
de ondergrondse ruimtelijke ordening mee te nemen, kan de provincie of gemeente sturend zijn in grootschalige warmtewinning
en zorgen dat die zo efficiënt en veilig mogelijk gebeurt. De RES
en de Transitievisie Warmte, die parallel lopen aan de opstelling
van een omgevingsvisie, kunnen daarvan profiteren.
KEN DE PROCEDURES

Tenslotte is van belang dat decentrale ambtenaren adviesprocedures kennen. Momenteel coördineren provincies vaak het advies aan het ministerie van EZK over een opsporings- en win-
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den, is verre van toegankelijk voor de niet-dagelijkse gebruiker. In
de eerste plaats richt de informatie zich hoofdzakelijk op de kenner, zoals geotechnici. Daarnaast behoeven veel gegevens uitleg
omdat er onzekerheden in zitten die niet altijd makkelijk te herkennen zijn. Naast de traditionele stakeholders hebben nu, door
de verschuiving van bestuurlijke verantwoordelijkheden, steeds
meer partijen behoefte aan heldere en bruikbare gegevens en informatie. De informatie moet dan ook beter toegankelijk worden
gemaakt en dat kan door de bestaande regionale netwerken en
het nationale aardwarmte netwerk - actief en veel beter dan nu
- bij elkaar te brengen.
Waar kunnen decentrale overheden in deze dynamiek betrouwbare kennis en expertise vinden en uitbouwen? Een aantal provincies en gemeenten is al zeer pro-actief aan de slag gegaan: ze
organiseren steeds vaker informatiesessies voor wethouders en
gedeputeerden. Daarbij nodigt men experts van relevante partijen
en overheidsinstanties uit om een toelichting te komen geven,

FIGUUR 1: AARDWARMTEWINNING UIT DE DIEPE ONDERGROND.

ningsvergunning. Maar over een half jaar, vanaf 1 januari 2021,
is een wijziging van de Mijnbouwwet van kracht en gaan gemeenten en waterschappen steeds meer zelf adviseren.
Afstemming met partijen in de regio versterkt het advies.
V E E L DATA B E S C H I K B A A R , M A A R VO O R A L VO O R D E

Steeds meer partijen hebben
behoefte aan bruikbare gegevens
en informatie
waaronder Staatstoezicht op de Mijnen en TNO. Via het netwerk
kan een gemeente of provincie ook eenvoudig ad hoc kennis en
expertise inwinnen, die bijvoorbeeld tijdelijk en snel nodig zijn.

EXPERT

Betrouwbare informatie en gegevens vormen de basis om keuzes
te kunnen maken. In Nederland beschikken we per vierkante
meter ondergrond over meer informatie dan waar ook ter wereld.
Iets dat we te danken hebben aan de olie en gas exploratie van de
afgelopen vijftig jaar en het intensieve gebruik voor wonen, infrastructuur, industrie en landbouw.
De kennis die we hiermee hebben opgedaan versnelt nu de ontwikkeling van de sector van aardwarmtewinning en verschillende
organisaties bieden informatie. Zo verzamelt de Geologische
Dienst Nederland, onderdeel van TNO, data en rapporten voor
het ministerie van EZK en publiceert de gegevens op het
Nederlands olie- en gasportaal www.nlog.nl. Via de Warmteatlas,
initiatief van het RVO Expertise Centrum Warmte, is informatie
beschikbaar over de ontwikkeling van warmteprojecten door
marktpartijen en gemeenten. Een ander informatiepunt is het
Bodem+ loket van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, met een focus op de ondiepe ondergrond.
Intussen laat het ministerie van EZK nog een nieuw landelijk onderzoek uitvoeren: de Seismische Campagne Aardwarmte
Nederland (SCAN). SCAN richt zich op gebieden in Nederland
waar meer informatie over de ondergrond nodig is om het opsporen van aardwarmte aantrekkelijk te maken. Deze nieuwe gegevens zullen op hun beurt nieuwe inzichten brengen, maar zijn
tegelijkertijd nog wel te grofmazig om als basis te fungeren voor
decentrale afwegingen en zullen bovendien een toelichting nodig
hebben. Het is overigens uitzonderlijk dat de overheid op zo’n
grote schaal landelijk onderzoek laat uitvoeren. Onderzoek zoals
dit wordt maar eens in de twintig tot dertig jaar gedaan. Des te
belangrijker is het dat iedereen ervan kan profiteren.
T O E G A N K E L I J K E I N F O R M AT I E V E R G A R E N

BOT TOM UP

Net zo belangrijk als het is om toegang te hebben tot het aardwarmte expertisenetwerk op landelijk niveau, is het om kennis te
maken met relevante partijen in de eigen of naastgelegen regio.
Welk netwerk heb je als gemeenteambtenaar nodig en hoe organiseer je dat? En heb je andere partijen zelf misschien ook wel
iets te bieden? In dat kader ontstaan steeds meer bottom up initiatieven om gemeentelijke en provinciale netwerken vorm te geven en zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld het Gemeentelijk
Netwerk Bodem & Ondergrond (WEB), waarbij inmiddels rond
de tweehonderd gemeenten zijn aangesloten, en het
Interprovinciaal overleg Duurzame Ondergrond (DOG) faciliteren die onderlinge contacten.
Al bij het opbouwen van de regionale kennis herken je wie verder
belang hebben bij het beleid en de uitvoering. Aardwarmte is niet
een vraagstuk voor overheden alleen, maar minstens ook voor de
gebruikers. Voor telers, burgers, industrie en netbeheerders is het
belangrijk om te weten dat lokale overheden hen kunnen ondersteunen.
Aan de slag
Er zijn verschillende manieren waarop je nu aan de slag kunt:
1.

Meld je bij TNO als je vragen hebt over dit onderwerp of aardwarmte
en als je contact zoekt met het netwerk van experts in de aardwarmtesector.

2.

Sluit aan bij het netwerk van Gemeentelijk Netwerk Bodem &
Ondergrond (WEB), taakgroep informatie en luister en denk mee over
hoe gemeenten samen aan de slag kunnen. Contact: Marilou Das
(marilou.das@rhdhv.com)

3.

Leg contact met je provinciale collega.

4.

Meld je bij TNO als je interesse hebt om mee te helpen het netwerk
op te zetten. Dan gaan we daar samen mee aan de slag.

Maar de kennis die de genoemde organisaties en projecten bie-
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Geef de bodem een stem in transities

Alleen u maakt het Nederland
van 2050 mogelijk
Nederland heeft ambitie. Transities die een decennium terug nog ondenkbaar leken staan nu hoog op de politieke agenda, tot vreugde van
velen. Bijbehorend jaartal 2050, wat even ver weg als irreëel lijkt, is het
moment dat het ‘braafste jongetje van de klas’ zijn huiswerk oplevert.
Wat staat de bodem te wachten als we al onze transities realiseren?
Door: Sverre van Klaveren, Nádia Mobron, Kevin de Koeijer en Esmeralda Miner

Over de auteurs:
E.S. van Klaveren MSc is bodemtrainee bij de Unie van Waterschappen en
ondersteunt het tweede Convenant Bodem en Ondergrond.
N.A.C. Mobron MSc is watertrainee bij het Ingenieursbureau van de
Gemeente Rotterdam.
K.A. de Koeijer Ing. is watertrainee bij Waterschap Scheldestromen
E. Miner MSc is bodemtrainee bij de Gemeente Utrecht

In een tijd waar beleid op de energietransitie, circulaire landbouw, verstedelijking en andere opgaven in een hoog tempo
wordt ontwikkeld, worden er vanuit steeds meer partijen claims
op de bodem gelegd. Keer op keer laten we onze doelen vastleggen in wetsteksten, deltaprogramma’s en beleidsdocumenten.
De grote ambities die we onszelf opgelegd hebben zullen van grote invloed zijn op onze leefomgeving: klimaatneutraal1 en circulaire Landbouw2; Natura 2000, de uitbreiding van het Nederlandse Natuurnetwerk (NNN)3 en toch 75.000 huizen per jaar
bouwen4; bodemdaling stilleggen5 en ruimtelijk adaptief zijn.6
Nederland is druk, dat wisten we al. Met zo’n 500 mensen per
vierkante kilometer7 is het weinig verrassend dat het gebruik van
100 procent van Nederland al is vastgelegd. Als men de gebruiksvormen die sterk vastliggen aftrekt van de totale ruimte van
Nederland, dan verdwijnt er een flinke hap: dorpen en steden,
waterlichamen, beschermde natuurgebieden, waterkeringen en
onze gehele infrastructuur: samen goed voor nagenoeg twaalfduizend vierkante kilometer of ongeveer een derde van de oppervlakte van Nederland.
Wanneer we naar de toekomst kijken dan verkeren we al snel in
het ongewisse. Leg de energietransitie, de ontwikkeling van
kringlooplandbouw, natuuruitbreiding, woningbouw en ruimtelijke adaptatie naast elkaar richting 2050 en je gaat al snel in scenario’s praten. Hoe zal elke variabele zich ontwikkelen? Hoe zal
de bevolking groeien? Met goede reden zijn we geneigd niet sneller te lopen dan ons voortschrijdend inzicht. Daarbij komt dat
veel sectoren zich niet, of maar deels, bewust zijn dat zij met andere sectoren concurreren om ruimte. Zo gek is dat niet; tot voor
kort had de energiesector bijvoorbeeld nauwelijks ruimte nodig.
Nu echter wordt er een flink ruimtebeslag voorzien voor wind-
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molen- en zonnepanelenparken: een serieuze verandering. De invulling van de transities is een leerproces; we weten het nog niet
altijd. Zolang we maar het volgende stapje zetten lijken we er wel
te komen. Niet praten over onzekerheden verbloemt echter de
uitdaging: mochten we al onze transities willen verwezenlijken,
zonder dat sectoren gaan samenwerken en meervoudig landgebruik prioriteit krijgt, dan is Nederland niet slechts vol, dan is er
een groot tekort aan ruimte.
De afgelopen maanden mochten wij met plezier werken aan dit
vraagstuk in opdracht van Rijkswaterstaat, met in totaal vier trainees van het programmabureau Natuurlijk Talent (Nationaal
Water- en Bodemtraineeship). Aan de hand van (beleids)documenten en interviews brachten we bovengenoemde claims op de
bodem in kaart en drukten ze uit in ruimtegebruik. Daarin zat al
een eerste proces verscholen: welke transities zijn eigenlijk be-

De verwachte claims in 2050 kosten
3x de beschikbare ruimte
langrijk voor het ruimtegebruik; waar geef je prioriteit aan? We
prioriteerden op commitment, ‘hoe vast ligt een doel?’ en het
verwachte ruimtegebruik ‘transities die veel ruimte innemen
eerst’. Vervolgens moesten we de harde vraag in beeld brengen:
hoeveel ruimte kost het om klimaatneutraal te zijn, circulaire
landbouw te hebben, onze natuurdoelstellingen te halen, huizen
te bouwen, bodemdaling stil te leggen en water te bergen voor
klimaatadaptatie? We kwamen erachter dat, ondanks dat het
ruimtegebruik van Nederland misschien vastgelegd mag zijn, er
nog geen strenge en concrete doelen zijn om dat te veranderen.
Bovendien zitten daar nog allerlei aannames over toekomstig
landgebruik in.
Dus zagen we ons genoodzaakt allerlei praktische zaken door te
rekenen en vele aannames te doen. Neem ter illustratie windenergie: in 2050 wordt verwacht dat er 50 GW wordt opgewekt door
windmolens, waarvan 40 GW op zee en maar 10 GW op land. Als
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FIGUUR 1: IN ROOD DE STUKKEN LAND DIE VASTGELEGD ZIJN OF NIET BESCHIKBAAR ZIJN: NATURA 2000 GEBIEDEN, BEBOUWING, INFRASTRUCTUUR (RIJKSWEGEN),
INFRASTRUCTUUR (PROVINCIAAL), INFRASTRUCTUUR (WATERSCHAP), INFRASTRUCTUUR (GEMEENTE), INFRASTRUCTUUR (OVERIG), OPPERVLAKTEWATER EN
GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN. IN GROEN DE OVERIGE STUKKEN.

we de GW een tijdseenheid geven, een uur zoals in je meterkast,
dan kunnen we uitrekenen hoeveel stroom er totaal wordt geproduceerd en hoeveel daarvan op landbodem wordt geproduceerd.
We gaan uit van een productie van 0.003 GW per windmolen en
2000 draaiuren, waarmee, als er uit wind in totaal 545 PJ elektriciteit wordt geproduceerd, daarvan 109 PJ op land wordt geproduceerd. Voor 4 windmolens van 0.003 GW, heb je 100 ha nodig,
voor een productie van 109 PJ heb je dus 1.262 km2 nodig.
We rekenden door hoeveel ruwvoer er naar de dierproductie gaat,
bepaalden hoeveel productiebos er moet komen, rekenden uit
hoeveel hectares nodig zijn voor biodiesel, speurden naar oppervlakte-eenheden in talloze stukken over natuur, bodemdaling,
ruimtelijke adaptatie en nog behoorlijk wat meer. Tellen we al
deze uitkomsten op dan komen we erop uit dat de weg naar 2050
ruwweg 3x de ruimte zal kosten die er in de loop van de tijd beschikbaar zou komen.

Combineer slim, en geef de
bodem een stem

Gelukkig zijn er veel keuzes mogelijk zodat de ruimteclaims verminderd kunnen worden. Zo heeft geothermie een totaal ander
ruimtegebruik dan productiebos voor biobrandstof en het plaatsen van zonnepanelen op daken kan gestimuleerd worden. Er
gloort dus licht aan de horizon maar er zijn ook risico’s. Met het
inventariseren van de huidige en toekomstige claims op de bodem van Nederland, hebben wij de druk op de ruimtelijke ordening in kaart gebracht. Nederland wordt vaak gezien als maakbaar8; niet voor niets schreef Voltaire “God schiep de wereld,

FIGUUR 2: TELLEN WE AL DEZE UITKOMSTEN OP DAN KOMEN WE EROP UIT DAT DE WEG NAAR 2050 RUWWEG 3X DE RUIMTE ZAL KOSTEN DIE ER IN DE LOOP VAN DE TIJD BESCHIKBAAR ZOU KOMEN. DAT BETEKENT DAT WE RUIMTE HEBBEN VOOR 1/3E VAN DE RUIMTECLAIMS VAN ONZE TRANSITIES (GROEN) TERWIJL ER GEEN RUIMTE IS VOOR DE OVERIGE 2/3E RUIMTECLAIMS VAN ONZE TRANSITIES (ROOD)
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FIGUUR 3: DE BODEMS VAN NEDERLAND MINUS DE STUKKEN DIE VALLEN ONDER NATURA 2000 GEBIEDEN, BEBOUWING, INFRASTRUCTUUR (RIJKSWEGEN), INFRASTRUCTUUR (PROVINCIAAL), INFRASTRUCTUUR (WATERSCHAP), INFRASTRUCTUUR (GEMEENTE), INFRASTRUCTUUR (OVERIG), OPPERVLAKTEWATER EN GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN.

behalve Nederland. Dat liet hij over aan de Nederlanders zelf”. Er
is ook veel mogelijk, maar de ruimte is beperkt. Zowel afstemming als samenwerking met andere sectoren is dus noodzakelijk.
Bij het bovengronds inrichten van de leefomgeving worden dikwijls de belangen van de bodem en ondergrond in relatie tot het
bovengronds gebruik vergeten. Het kiezen van de juiste ondergrond per gebruiksfunctie kan veel kosten voorkomen en biedt
maatschappelijke voordelen. Denk daarbij aan efficiëntere productie van gewassen, meer grip op de kwaliteitsdoelen van de kaderrichtlijn water en bouwen op locaties zonder bodemdaling. Of
stel dat je de intensieve veeteelt van de hoge zandgronden afhaalt; zijn deze dan nuttiger te gebruiken, bijvoorbeeld voor klimaatbestendige woningbouw? De vraag die eerst gesteld dient te
worden om een alternatieve indeling te maken is: hoeveel van elk
type bodem heeft Nederland überhaupt beschikbaar? Hierbij
trekken we de rode (niet-beschikbare) gebieden af van de bodemkaart.
Er lijkt nog heel wat bodem beschikbaar; maar als we de claims
over de beschikbare bodems leggen die gunstige combinaties lijken, binnen de bestaande plannen, dan past het uiteraard niet:
we komen immers nog steeds 2/3e aan ruimte tekort. Neem dit
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(niet neutrale) voorbeeld: plaatst men bijvoorbeeld intensieve akkerbouw op klei, tarwe voor diervoer en bio-ethanol op zand, wonen binnen de bestemde bundelingsgebieden, windmolens en
graasgebieden op veen, dan komen we tot de rudimentaire schatting dat er voldoende zandgrond is, ongeveer de helft te weinig
klei is en dankzij grasland negen keer te weinig veen. Zo zijn er
natuurlijk talloze verschillende manieren om de ruimte ‘gunstiger’ in te delen, maar productief is het weinig: het algehele ruimtetekort blijft bestaan. Geef je aan de ene transitie prioriteit op
een bepaalde bodem, dan zal een andere transitie tekort komen.
Daarom zou bewust voorrang moeten worden gegeven aan die
processen die essentieel lijken om op een daarvoor gunstige bodem te doen. Dat is een landelijke politieke keuze, maar deze afweging zou ook meegenomen kunnen worden in de omgevingsvisie van elke gemeente.
Stel dat we de fysieke ruimte herinrichten en dat we slim combineren, dan rest de vraag: wat voor invloed hebben al onze transitieclaims op de bodem? Zonnepanelen creëren schaduw; voor het
winnen van aardwarmte worden grondlagen doorboord; we halen nu ons veevoer voornamelijk uit het buitenland, waarbij het
een mogelijke transitie is om het in eigen land te produceren.
Alle transities samen zouden veel ruimte gaan vragen: maar is
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Leem

39879

Lichte klei
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Lichte zwavel
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Moerig op zand

60815

Veen

236875

Zand

1175919

Zware klei

212969

Zware zwavel

311716

Beschikbaar NL (totaal)

2604097

een Nederland waarin alle transities passen, wel een land waar
de bodemprofessional wil wonen en werken? Voorkom latere
problemen door nu de bodem mee te nemen. Het lijkt ons niet
wenselijk om de gevolgen van bodemdaling, van verzakking tot
verlies van landbouwgronden9, de onmogelijkheid van de versteende binnenstad om water naar het grondwater te laten infiltreren of de combinatie van gaswinning en woningbouw in
Groningen, te herhalen.

De uitdaging is fors. We moeten zo’n 225 m2 per persoon vrijmaken.
Nu uitstel van de Omgevingswet is aangekondigd, zou er ruimte
kunnen zijn om stil te staan bij de vraag hoe onder de
Omgevingswet integrale afwegingen gemaakt kunnen worden.
We staan immers allemaal aan de lat om de beschikbaarheid en
kwaliteit van onze bodem te garanderen. De Omgevingswet biedt
de kans aan overheden om samen grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. U als bodemprofessional brengt Nederland
naar 2050, samen met al die mensen die ruimte in de boven- of
ondergrond claimen.
NOTEN:
1.

Rijksoverheid (2019) klimaatwet,
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042394/2020-01-01.

2.

Rijksoverheid (2018), Minister Schouten wil omslag naar kringlooplandbouw
nu inzetten, opgehaald van https://www.rijksoverheid.nl/actueel/
nieuws/2018/09/08/minister-schouten-wil-omslag-naar-kringlooplandbouwnu-inzetten, bezocht op 20-03-2020.

Zowel de beschikbare ruimte als de bodemkwaliteit moeten gewaarborgd worden, zodat wij (ook na 2050) geen spijt hoeven te

3.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2017), Evaluatie
Natuurpact en Voortgangsrapportage Natuur, opgehaald van https://www.
rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/carola-schouten/documenten/
kamerstukken/2017/11/30/kamerbrief-over-de-evaluatie-natuurpact-en-

Is een Nederland waarin alle
transities passen wel een land
waar de bodemprofessional wil
wonen en werken?

voortgangsrapportage-natuur.
4.

NOS (2020), Minister van Veldhoven erkent Kamernood, opgehaald van https://nos.nl/artikel/2323755-minister-van-veldhoven-erkent-woningnoodkamer-wil-snel-actie.html , bezocht op 20-3-2020.

5.

Rijksoverheid (2019), Kamerbrief Rijksbrede inzet op bodemdaling https://
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/20/rijksbrede-inzet-op-bodemdaling.

6.

Deltacommissaris (2018), Deltaprogramma 2018, opgehaald van https://
deltaprogramma2018.deltacommissaris.nl/.

7.

Worldometers (2020), opgehaald van:
https://www.worldometers.info/world-population/netherlands-population/,

hebben van de beslissingen die nu genomen worden. De WUR
publiceerde laatst al de studie “Nederland in 2120”10, waaruit
blijkt dat een Nederland van de toekomst, waar rekening gehouden wordt met de kwaliteit van de leefomgeving, wel mogelijk is.
Maar, dat is een toekomstplaatje – de opdracht moet nog worden
uitgevoerd. De taak die ons wacht is slim combineren, voorbij de
eigen horizon kijken en de bodem een stem in ons beleid geven.

bezocht op 8-5-2020.
8.

Soeterbroek, F. (2008). Het maakbare land. Management en Organisatie, juni
2008.

9.

Provincie Zuid Holland (2020), Bodemdaling, opgehaald van https://www.

10.

WUR (2020) https://magazines.wur.nl/climate-solutions-nl/nederland-

zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/bodem-ondergrond/bodemdaling/
in-2120/.

FIGUUR 4: ELK VIERKANTJE STELT 1 M2 PER PERSOON VOOR DIE TEKORT KOMT; WE MOETEN ZO’N 225 M2 PER PERSOON VRIJMAKEN.
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Een overzicht van technieken en mogelijkheden

Thermische in-situ sanering van
grond en grondwater
In-situ thermische grond- en grondwatersanering is niets nieuws; al
sinds eind jaren ’90 worden verontreinigde locaties op deze wijze
gesaneerd, vooral in de Verenigde Staten. In Europa lijkt de aandacht
voor de techniek pas sinds enkele jaren goed ‘op stoom’ te komen. In
Nederland – oorspronkelijk koploper en saneringsland bij uitstek – lijkt
er nog veel onbekendheid te zijn over de techniek en de mogelijkheden.

Door: Marco van den Brand

•
Over de auteur:
Ing. M.L.J. van den Brand MSc, Bedrijfsleider bij HMVT en TRS Europe
marco.vandenbrand@thermalrs.eu

WA A R O M I N - S I T U T H E R M I S C H?

Bij in-situ thermische bodemsanering wordt de grond ter plekke
– of soms in een depot – gezuiverd. Dit in tegenstelling tot ex-situ thermische reiniging van ontgraven grond in een externe, vaste installatie. Het grote voordeel van de thermische in-situ saneringstechnieken ten opzichte van de meer traditionele technieken
is de robuustheid. Bijna volledige vrachtverwijdering en zuivering
is mogelijk, ook als er sprake is van puur product. Het grote verschil zit ‘m in de raakkans: de warmte bereikt iedere porie en is
geen gevaar meer voor voorkeurstromen. Het maakt daarmee ook
niet uit of de bodem bestaat uit zand, klei of leem of dat heterogeen is; de warmte komt overal.
Thermische bodemsanering is daarmee vooral een technologie
om bronzones effectief te verwijderen en ‘eeuwigdurende’ beheersmaatregelen te voorkomen. De technieken kunnen ook prima in een bebouwde omgeving worden ingepast of ondergronds
worden afgewerkt zonder een eventuele bedrijfsvoering te hinderen.
Er bestaan diverse thermische in-situ saneringstechnieken die
een groot scala aan verontreinigingen kunnen aanpakken, variërend van relatief makkelijk te verdampen vluchtige (chloor)koolwaterstoffen tot lastig te verwijderen en zeer persistente stoffen
als dioxines, pcb’s en zelfs de opkomende per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS).
TECHNIEKEN

Er bestaat een aantal thermische in-situ saneringstechnieken,
vrijwel allemaal ooit ontwikkeld in de Verenigde Staten. Grofweg
zijn dit de volgende:
•
•
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Electrical Resistance Heating (ERH)
Conductive Heating

Steam Enhanced Soil Vapor Extraction (stoom gestimuleerde
extractie)
E L E C T R I C A L R E S I S TA N C E H E AT I N G ( E R H )

Bij ERH wordt de bodem homogeen opgewarmd door een elektrische stroom te laten lopen van de ene naar de andere elektrode.
Vandaag de dag worden de drie stroomfasen gesplitst en verdeeld
over een groep van steeds 3 elektrodes. De stroom gaat dus van
elektrode 1 naar 2, van 2 naar 3 en weer van 3 naar 1. Door de
weerstand van de bodemmatrix stijgt de temperatuur. In feite is

Reinigingsrendement thermische
techniek veel groter dan bij
conventionele in situ techniek
dit net als de werking van een gloeilamp: die wordt ook warm
door de weerstand van de gloeidraad. Bij ERH worden elektroden
typisch om de 4 à 6 meter afstand van elkaar geplaatst. Dit kunnen stalen pijpen zijn, damwandplanken of koperen platen. De
dimensionering is uiteraard per locatie afhankelijk van onder
meer geleidbaarheid, verhouding diepte versus oppervlak van het
te behandelen volume, grondwaterstanden en -stromingssnelheid.
Door op een locatie een netwerk van elektrodes te plaatsen en dit
met behulp van een Power Control Unit van stroom te voorzien,
kan de bodem in 50 à 70 dagen worden opgewarmd. Hierbij stijgen de bodem- en grondwatertemperaturen, afhankelijk van de
behandeldiepte onder water, soms tot boven de 100oC. Bij dergelijke temperaturen ontstaat ‘in-situ stoom’. Deze stoombelletjes
kennen een hele sterke opwaartse kracht en zullen zich naar de
onverzadigde zone gaan bewegen, waar ze vervolgens worden afgevangen met een stoom- of bodemluchtextractiesysteem, zie ook
figuur 1.
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Conductive Heating verspreidt de warmte zich dus via de bodemmatrix, het heeft geen vocht nodig om zich te verspreiden. Het
kan daarmee ook worden ingezet in kristallijne rotsbodems waar
zaklagen zich via scheuren wel in hebben kunnen verspreiden.
Ten opzichte van ERH heeft Conductive Heating daarnaast als
voordeel dat de bodem ook boven het kookpunt verwarmd kan
worden, tot enkele honderden graden. Met Conductive Heating
kunnen dus ook koolwaterstoffen verdampt worden die minder
vluchtig zijn, zoals polycyclische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en perfluoralkylstoffen (PFAS), zie ook
figuur 2.

FIGUUR 1: P RINCIPESCHETS VAN ELECTRICAL RESISTANCE HEATING. ELEKTRODES,
STOOM-AFVANG, BEKABELING & PIPING, POWER CONTROL UNIT EN LUCHT- EN/OF
WATERZUIVERING

Door kookpuntverlaging zullen vluchtige (chloor)koolwaterstoffen eveneens gaan koken en verdampen. Deze stoffen zullen met
de in-situ geproduceerde stoom mee naar de onverzadigde zone
opstijgen en worden daar afgevangen. Er is sprake van een soort
destillatie-proces: de verontreinigingen worden uit de bodem verdampt. Door de bodem lang genoeg op kook-temperatuur te houden kan vrijwel alle aanwezige verontreiniging worden weggenomen. Hoe langer op temperatuur, hoe hoger het
verwijderingsrendement.
ERH wordt met name toegepast om vluchtige koolwaterstoffen te
verwijderen: 9 van de 10 keer gaat het om puur product van gechloreerde koolwaterstoffen. Het grote voordeel van deze techniek ten opzichte van Conductive Heating is dat het proces zelfregulerend is en er maar heel weinig water verdampt. ERH heeft
vocht nodig om de stroom te geleiden. Als er geen vocht is kan er
ook geen stroom lopen. Dit betekent dat wanneer er onverhoopt
te veel energie op een elektrode wordt gezet, de directe omgeving
van een elektrode wordt ‘droog gekookt’ en het (uitdamp)proces
ook automatisch stopt. Het is daarmee zelfregulerend; je kunt de
bodem niet té heet maken en er is geen gevaar voor ongecontroleerde uitdamping. ERH is daarmee een goed te controleren proces, net zoals je een pan kokend water net niet, een beetje en fors
kunt laten koken. Dit in tegenstelling tot Conductive Heating,
waarbij de bodemtemperaturen lokaal veel warmer dan 100oC
worden en de bodem blijft doorkoken door de opgeslagen energie, ook als onverhoopt de afzuiging of energietoevoer stokt.
ERH vraagt slechts weinig bodemvocht voor de geleiding van de
stroom. De techniek kan daarmee zowel in de verzadigde als onverzadigde zone worden toegepast. In tegenstelling tot
Conductive Heating, wordt het niet zo heet dat alle bodemvocht
of grondwater verdampt. Alleen de in-situ geproduceerde stoom
wordt verwijderd, maar dit is slechts ca. 50 m³ per 1.000 m³ behandeld bodemvolume. Er is daarmee dan ook weinig instroom
van koud omgevingswater, wat ERH één van de meest energie-efficiënte in-situ thermische technieken maakt.
C O N D U C T I V E H E AT I N G

Bij conductive heating wordt de bodem vanuit een raster van stalen buizen verhit. Deze buizen worden intern verhit door middel
van een elektrisch element of extern door middel van een elektrische of gasgestookte heater. Deze buizen kunnen tot vele honderden graden Celcius verhit worden. In tegenstelling tot ERH wordt
de bodem vervolgens niet homogeen opgewarmd, maar verspreidt
de warmte zich radiaal uit vanuit de ‘heater wells’. Bij
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FIGUUR 2: TEMPERATUURBEREIK VAN DE VERSCHILLENDE THERMISCHE TECHNIEKEN
VERSUS KOOKNIVEAUS STOFGROEPEN.

De nadelen van Conductive Heating zijn onder ERH al aangestipt. Doordat in ieder geval rondom de heater wells al het
grondwater wordt verdampt, is er veel meer instroom en koeling
door grondwater dat van buiten de behandelde zone instroomt.
Vaak is ook actieve verwijdering van grondwater nodig. De tech-

Thermische sanering kost minder
energie dan men denkt
nologie vraagt dus meer energie. Daarnaast hoopt zich bij
Conductive Heating veel energie op in de bodemmatrix zelf.
Mocht nu onverhoopt het proces in storing vallen, blijft door de
aanwezige warmte het grondwater koken en verdampen. Dit betekent dat altijd een back-up bodemafzuigsysteem of in ieder geval dieselgenerator nodig is om ongecontroleerde uitdamping
naar maaiveld of bebouwing te voorkomen. Verder vraagt
Conductive Heating ook een relatief dicht filternetwerk, van 2 à
3 meter onderlinge afstand.
S T O O M G E S T I M U L E E R D E E X T R AC T I E

Bij stoom gestimuleerde extractie wordt via een netwerk van injectiefilters stoom geïnjecteerd en door de bodem naar centraal
gelegen extractiefilters geleid. Bij de start van het saneringsproces
is de bodem nog koud en condenseert de stoom. Naarmate er
lang genoeg energie in de vorm van stoom wordt geïnjecteerd,
warmt de bodem rondom het injectiepunt op en verdampt ook
het bodemvocht. Uiteindelijk is het doel om het stoomfront richting de extractiepunten op te schuiven en stoomdoorbraak te
krijgen. Op dat moment wordt de bodem doorstoomt.
In tegensteling tot ERH en Conductive Heating volgt stoom de
weg van de minste weerstand. Het gevaar voor voorkeurstroming
en het daardoor missen van plekken in de verontreinigde zone
ligt daarom op de loer. In geval van een mooi (grof)zandige bodem kan stoom gestimuleerde extractie een prima alternatief zijn
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Te duur?
Een veelvoorkomend vooroordeel over in-situ thermische sanering is dat het veel te duur is. De vraag is of appels met appels
vergeleken worden. In-situ thermische bodemsanering is zinvol
bij de sanering van bronzones waar puur product aanwezig is.
Het zijn geen technieken om op pluimen te jagen. Is er geen of
slechts een geringe hoeveelheid puur product aanwezig, dan kan
uiteraard ook worden volstaan met een klassieke in-situ saneringsaanpak. Als er veel puur product in de bronzone aanwezig is,
voldoen de klassieke in-situ saneringen niet. Het afbreukrisico
dat nadien puur product achterblijft is dan immers levensgroot
en blijft nazorg of beheersing alsnog nodig.

FIGUUR 3: GESCHEMATISEERDE VERWARMING MET DE DRIE TECHNIEKEN..

voor ERH en Conductive Heating. De afstanden tussen injectieen extractiefilters kunnen veel groter zijn dan bij ERH of
Conductive Heating en het is relatief goedkoop. In situaties waar
sprake is van een zeer gelaagde bodem, verontreiniging diep onder grondwaterniveau zit, leem en/of klei aanwezig is, heeft
stoominjectie beperkingen.
Soms wordt stoom gestimuleerde extractie aan de onderzijde van
een met ERH of Conductive Heating behandeld bodemvolume
toegepast om te voorkomen dat onderlangs stromend koud

Thermische saneringen: onbekend
maakt onbemind
grondwater het verwarmde bodemvolume te veel afkoelt. In situaties waar onder een afsluitende, maar sterk verontreinigde leemlaag een schone maar snel stromende aquifer aanwezig is, kan
onder de leemlaag een ‘stoomdeken’ worden aangelegd.
In figuur 3 worden de verwarmingsprincipes van de drie verschillende in-situ thermische technieken grafisch weergegeven.
Hierbij geeft rood de warmere en geel de koudere zones weer tijdens het opwarmproces. Uiteindelijk wordt bij ERH en
Conductive Heating het hele bodemvolume rood. Bij stoom is dit
zoals beschreven sterk afhankelijk van voorkeurstroming.
VO O R O O R D E L E N

Rondom in-situ thermische in-situ technieken bestaan een
aantal hardnekkige vooroordelen. Ik behandel er hieronder een
aantal.

In de tot op heden door ons uitgevoerde projecten stond de klant
echter voor de keuze: of eeuwigdurende beheersing, met bijbehorende aansprakelijkheden en kosten, of eenmalig de middelen
besteden om een bronzone ook echt schoon te maken en het
probleem in een kort tijdsbestek eindig te maken. In al deze gevallen was het in-situ thermisch verwijderen goedkoper dan gekapitaliseerd eeuwigdurend beheersen, bijvoorbeeld door middel
van een geohydrologische beheersmaatregel. Ook toekomstige
verbetering van verkoop- of ontwikkelmogelijkheden moeten
hierbij in ogenschouw genomen worden.
Grote Carbon Footprint?
Een ander veelgehoord vooroordeel is dat in-situ thermische bodemsanering veel energie kost en daarmee een enorme carbon
footprint kent. Studies wijzen uit dat dit vaak niet zo is.1 Er wordt
wel veel energie gevraagd om de bodem op te warmen. maar daar
staat tegenover dat de projecten relatief kort duren, vaak niet
meer dan een half tot één jaar. Als dit wordt afgezet tegen klassieke in-situ sanerings- of beheerstechnieken die jarenlang in bedrijf zijn en die jarenlang transportbewegingen of chemicaliën en
afvalverwerking vergen, dan blijkt de carbon footprint uiteindelijk vaak mee te vallen.
Vernietiging bodemleven?
Veel mensen verwachten dat door in-situ thermische sanering
ook het bodemleven wordt vernietigd. Dit is echter niet het geval,
het is heel moeilijk een bodem te steriliseren. Zeker bij ERH overleven de thermofiele bacteriën en als bodem en grondwater weer
afkoelen naar temperaturen rondom 30-50oC ontstaan juist ideale biologische omstandigheden. Door de verwarming is tevens
het organische stofgehalte in het water gestegen. De uitstroom
van dit warme, biologisch actieve water zal tevens positief werken
op de biologische afbraak van restverontreinigingen in de pluim.3
P FA S

Vrijwel onbekend is dat bodems die lokaal sterk verontreinigd
zijn met PFAS (in-situ) thermisch gereinigd kunnen worden door
middel van Conductive Heating. Onze thermische saneringspartner TRS heeft ontdekt dat wanneer grond tot 350 à 400 oC wordt
verwarmd, de PFAS-moleculen samen met de geproduceerde
stoom uit de bodem verdampen, zie ook figuur 4. De techniek is

In-situ thermische verwijdering van Japanse Duizendknoop
De Japanse Duizendknoop is een agressief woekerende plant, oorspronkelijk uit Japan, die zich in dit deel van de wereld heeft weten te
vestigen en die ondertussen veel schade veroorzaakt. De plant blijkt
nauwelijks uit te roeien met bestaande bestrijdingstechnieken. Bekend
is dat bij ca. 3 dagen verwarming van de grond boven 50oC de plant en
wortelresten effectief worden uitgeroeid. In-situ thermische saneringstechnieken zijn daarmee inzetbaar om zowel in-situ als ex-situ in depots grond ‘verontreinigd’ met Japanse Duizendknoop te saneren.
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op bench- en pilotschaal uitgebreid getest waarbij reinigings-rendementen van 99,99 procent bereikt zijn.2 Binnenkort starten in
de Verenigde Staten ook full-scale testprojecten waarin gronddepots op deze wijze worden behandeld. De methode is interessant
als er sprake is van forse PFAS-concentraties en hoge lutum- of
kleigehaltes en andere technieken, of storten niet toereikend of
mogelijk zijn.
De uitkomende PFAS-dampen worden gekoeld en condenseren
uit in het mee-verdampte bodemvocht. Het resultaat is dus schone grond en een relatief kleine hoeveelheid met PFAS verontreinigd water. Het water kan eenvoudig met bestaande technieken
als actieve kool, ionenwisselaar of de PerfluorAd methode gereinigd worden.
FIGUUR 5: UITVOERING VAN EEN ERH SANERING IN NOORD-FRANKRIJK.

dan naar het Symposium Bodem Breed op 24 november in Zeist.
Daar worden de lessons learned van een tweetal uitgevoerde
thermische in-situ saneringen gedeeld én zal een presentatie
worden gegeven over een proefproject waarin een gronddepot
verontreinigd met Japanse Duizendknoop thermisch wordt aangepakt.
NOTEN
1.

https://www.thermalrs.com/images/document/upload/pdf/1447540311EPA-Green-Remediation-factsheet-ISTT.pdf

FIGUUR 4: RESTERENDE PFAS CONCENTRATIES IN GROND NA VERWARMING BIJ VER-

2.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/rem.21623, https://www.
thermalrs.com/images/document/upload/pdf/1553736148-TRS-TCH-PFAS-

SCHILLENDE TEMPERATUREN.

in-Soil-Proof-of-Concept-2019-03-11-dcf.pdf
3.

BODEM BREED

Mocht je meer willen weten over de mogelijkheden, voor- en nadelen van in-situ thermische bodemsanerings-methoden, kom

https://serdp-estcp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/
Contaminated-Groundwater/Persistent-Contamination/ER-200719/ER200719
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Oorzaak van onnodige onrust bij bewoners

Bodemdaling door gaswinning
veroorzaakt geen schade
Bodemdaling heeft de afgelopen decennia in ons land geleid tot schade aan de bovengrondse infrastructuur. Regelmatig duikt gaswinning
in het publieke en politieke debat op als vermeende veroorzaker van
schade aan huizen en gebouwen door bodemdaling. Grofweg zijn twee
soorten bodemdaling door menselijk handelen te onderscheiden, met
hun eigen ondergrondse processen en gevolgen.
Door: Maarten Huijgen, Gijs Remmelts en Joost Roholl

K L E I R I J P I N G E N V E E N OX I DAT I E
Over de auteurs:
Maarten Huijgen, Gijs Remmelts en Joost Roholl werken als geoloog en onderzoeker bij TNO Adviesgroep Economische Zaken.

In grote delen van Nederland daalt de bodem. En met gevolgen:
onder andere wegen, dijken en gebouwen kunnen (deels) verzakken en de grondwaterstand kan veranderen. In sommige gebieden leidt bodemdaling zelfs tot significante schade. De oorzaken
voor bodemdaling spelen zich af op verschillende diepten. Dit artikel zal ingaan op bodemdaling door 1) kleirijping en veenoxidatie dicht aan de oppervlakte, en 2) compactie van zandsteen door
gaswinning op grote diepte.

FIGUUR 1A: VOOR ONDIEPE BODEMDALING.
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In de eerste plaats denken we vanzelfsprekend aan de processen
in de bodem zelf. In Nederland houden we het grondwaterpeil
kunstmatig laag. We willen immers geen natte voeten krijgen en
bovendien kunnen we er de draagkracht van de bodem mee verhogen. Als gevolg van deze activiteiten oxideert organisch materiaal in veenlagen en ontstaat klei rijping, een chemisch en mechanisch proces dat resulteert in inklinking van klei.
Samen maken die twee de bovenste grondlagen compacter, met
als gevolg dat de bodem daalt. De snelheid van dit type bodemdaling kan fors zijn: delen van Flevoland zijn in vijftig jaar tot 1,5
meter gezakt, wat neerkomt op drie centimeter per jaar.1,2

FIGUUR 1B: NA ONDIEPE BODEMDALING.
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TABEL: OVERZICHT VAN DE OORZAAK VAN SCHADE, SNELHEID VAN BODEMDALING,

Plannen voor gaswinning: voorspellen en meten

DE VERSPREIDING EN SCHEEFSTELLING VAN BODEMDALING VEROORZAAKT DOOR

Voordat een gasbedrijf kan starten met de productie uit een gasveld, moet de

ONDIEPE OORZAKEN EN GASWINNING

minister van Economische Zaken en Klimaat het winningsplan eerst goedkeuren. Dat plan omvat onder meer een berekening van de maximaal te verwach-

Bodemdaling

Bodemdaling

ten bodemdaling. Controle van de bodemdaling gaat volgens het wettelijk ver-

ondiepe oorzaken

gaswinning

Ongelijkmatige

Niet van toepassing

eiste meetplan (Industrieleidraad, 2011).5 Daartoe meet het gasbedrijf voordat
de productie start eerst de maaiveldhoogte om de beginsituatie vast te leggen.

Oorzaak schade

zettingen

Vervolgens meet men gedurende de gasproductie periodiek de werkelijke bodemdaling. Gewoonlijk gebeurt dit met waterpassingen, maar ook steeds va-

Snelheid

Tot centimeters

Millimeters tot

ker met GPS en InSAR satellietmetingen (NAM, 2015; Vermilion 2019).6,7

bodemdaling

per jaar

centimeter per jaar

Staatstoezicht op de Mijnen controleert de bodemdalingsvoorspellingen en het

Verspreiding

(Zeer) lokaal (meters)

Regionaal (kilometers)

Scheefstelling

Relatief groot

Relatief klein

meetplan op basis van de meetgegevens. Het gasbedrijf actualiseert zo nodig de
voorspellingen en het meetplan. Wanneer de bodemdaling hoger uitvalt dan
oorspronkelijk in het winningsplan is vergund, zal ook het winningsplan moeten
worden aangepast en voor goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de minister. De meetplannen en metingen zijn publiek toegankelijk via www.nlog.nl.8

S PA N N I N G

De Nederlandse bodem heeft geen homogene samenstelling: op
geringe afstand van elkaar kunnen zand, klei en veen voorkomen
(figuur 1a). Bodemdaling door oxidatie van veen is sterker dan
die door het rijpen van klei, terwijl bodemdaling door het ontwateren van zand verwaarloosbaar is (figuur 1b).
Zo ontstaan naast elkaar verschillen in ondiepe bodemdaling.
Wanneer een bouwwerk bijvoorbeeld deels op zand staat en deels
op veen, kan daling in verschillende mate en met verschillende

steenzout op twee tot vier kilometer diepte leidt óók tot daling
van de ondiepe bodem. In het politieke en publieke debat komt
bodemdaling door gaswinning regelmatig naar voren als vermeende oorzaak van bovengrondse schade. De gedachte komt
wellicht voort uit de angst voor schade door aardbevingen door
gaswinning, zoals in Groningen.
Aardgas in Nederland zit opgeslagen in reservoirgesteentes, in
Nederland meestal zandsteen. Zo’n zandsteen is opgebouwd uit
samengepakte zandkorrels, met daartussen ruimte (de poriën)
waarin het aardgas zich bevindt. Dit gas staat onder hoge druk,
waardoor de poriën openblijven. Wanneer gas wordt gewonnen,

In Nederland houden we het
grondwaterpeil kunstmatig laag
snelheden plaatsvinden. Dat leidt tot spanning in het gebouw en
mogelijk tot scheuren in de constructie.
C O M PAC T I E VA N Z A N D S T E E N

Voor de andere oorzaak van bodemdaling moeten we veel dieper
kijken: het winnen van delfstoffen zoals aardgas, aardolie en

FIGUUR 2A: VOOR DIEPE BODEMDALING.

FIGUUR 2B: NA DIEPE BODEMDALING.
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Waterhuishouding aanpassen
Diepe bodemdaling zal niet direct leiden tot schade, maar zorgt wel voor een
verandering van waterpeil, wat zonder aanpassing zou kunnen leiden tot
schade. Bij een totale daling van meer dan ongeveer vijf centimeter, kan de
noodzaak ontstaan om de waterhuishouding aan te passen, onder andere
door het peil te verlagen, stuwen te plaatsen of dijken te verhogen. Dit gebeurt op last van het waterschap, waarbij de veroorzaker, ofwel het bedrijf dat
het gas produceert, de kosten draagt. De minister van Economische Zaken en
Klimaat vraagt de waterschappen om advies bij de goedkeuring van een winningsplan en betrekt de waterschappen vroegtijdig bij deze planvorming.

ren, de verlaagde druk in het gasveld. Daardoor treedt bodemdaling door gaswinning niet alleen zeer geleidelijk en gelijkmatig op over een groot gebied, het voltrekt zich bovendien over
een relatief lange periode. Kenmerkende snelheid voor de bodemdaling ligt in de orde van enkele millimeters tot een centimeter per jaar voor de daling in het diepste punt, met de kanttekening dat gedurende de eerste paar jaar het meeste gas wordt
geproduceerd, waardoor de druk in het reservoir in die beginfase dus wel iets sneller zal afnemen en de bodem iets sneller zal
dalen.
ONNODIGE ONRUST

daalt de druk in de poriën waardoor het reservoirgesteente compacteert: het wordt iets (0,1 tot 0,2 procent) in elkaar gedrukt
(figuur 2a). Hierdoor dalen de lagen boven en rondom het reservoir ook voor een deel mee, wat aan de oppervlakte, zo’n drie kilometer boven het gasreservoir, resulteert in een ondiepe, komvormige daling van de bodem (figuur 2b).

Bodemdaling door gaswinning
treedt geleidelijk en gelijkmatig op
De daling door compactie is afhankelijk van de diepte, drukafname, dikte, oppervlak en soort van het reservoirgesteente. Bij de
kleine gasvelden in Nederland – en dat zijn alle velden behalve
het Groningenveld - varieert door bodemdaling het diepste punt
van minder dan één centimeter tot ongeveer 30 centimeter bij
bijvoorbeeld Harlingen en Tietjerksteradeel.

Het effect van bodemdaling door gaswinning op infrastructuur is
in vergelijking met de bodemdaling door ondiepe activiteiten met
een objectieve blik ronduit weinig te noemen. Dat minieme aandeel van gaswinning op de scheefstelling van de bodem veroorzaakt dan ook geen wezenlijke spanningen in wegen, gebouwen
en dijken die tot schade zouden kunnen leiden. Ook bouwkundig
onderzoek van onder meer de TU Delft (2018)3 en de werkgroep
Nedmag (2012)4 bevestigt dat overigens.
Lobbygroepen, bewoners en andere belanghebbenden wijzen de
Nederlandse gaswinning regelmatig onterecht aan als oorzaak
van schade door bodemdaling. We verwachten met dit artikel
enige nuancering aan te kunnen brengen in de oorzaak en de gevolgen van bodemdaling door gaswinning, want deze discussie
zorgt keer op keer onnodig voor onrust onder burgers.

NOTEN
1.

Fokker et al, 2019; Bodemdaling, Deltafact, Stowa, 2020, https://www.cambridge.org/core/journals/netherlands-journal-of-geosciences/article/differential-subsidence-in-the-urbanised-coastaldeltaic-plain-of-thenetherlands/463F541AA9C00D5B4EA8108D53261AFE .

2.

Bodemdaling Stowa. Deltafact, Stowa, 2020: https://www.stowa.nl/deltafacts/ruimtelijke-adaptatie/adaptief-deltamanagement/bodemdaling.

D E FAC T O R E N B O D E M DA L I N G S KO M E N T I J D

Maar wat voor impact heeft dat nu eigenlijk? Daarop zijn twee
factoren van invloed. In de eerste plaats de spreiding van de daling aan de oppervlakte, de bodemdalingskom. De diameter van
zo’n dalingskom is ongeveer tweemaal de diepte van het onderliggende gasveld en strekt zich in Nederland, met gaswinning op
twee tot vier kilometer diepte, dus uit over vier tot acht kilometer
aan het oppervlak. De kom loopt dan ook zeer geleidelijk af van
de rand naar het diepste punt in het centrum: de daling is uiteindelijk op alle locaties minder dan een à twee millimeter per 100
strekkende meter.

3.

CITG-CM-2018-01 11 juli 2018.
4.

28

Werkgroep Nedmag 2012. Literatuuronderzoek naar de effecten van zouten gaswinning op bebouwing, Werkgroep Bodemdaling Nedmag, 30 augustus 2012.

5.

Industrieleidraad 2011. Industrieleidraad ter Geodetische bepaling van bodembeweging als gevolg van mijnbouwactiviteiten. https://www.tcbb.nl/file/
download/57087332/Industrieleidraad%20Geodetische%20basis%20
voor%20mijnbouw%20-%20V1.pdf.

6.

NAM 2015. Bodemdaling door aardgaswinning, statusrapport 2015 en prognose 2080.

7.

Daarnaast is er de factor tijd. De bodemdaling volgt over het
algemeen, met een vertraging van enige maanden tot enkele ja-

TU Delft. Onderzoek oorzaken bouwkundige schade Groningen - TU Delft

Vermilion 2019. Bodemdaling Statusrapport 2019 - Drenthe Overijssel
Friesland, Versie 1.0, 15-Oct-19.

8.

NLOG, www.nlog.nl.
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Leve de bodem
Of het nu een tropisch regenwoud is, of
een willekeurige achtertuin: onder de grond
krioelt het van de bijzondere soorten. In de
rubriek Leve de bodem wordt elk nummer

op één soortgroep ingezoomd. In voorgaande nummers van Bodem zijn onder andere
de protisten, potwormen, schimmels, paddenstoelen en oorwormen aan de orde ge-

komen. Deze keer nemen we de slakken
onder de loep: weekdieren die door tuinliefhebbers veelal onterecht worden verafschuwd.

Huisjes leveren kalk én inzicht in
evolutie
Ecoloog Menno Schilthuizen van Naturalis
en de Universiteit Leiden is gespecialiseerd
in slakken op Borneo. Bijna jaarlijks gaat
hij naar dat eiland in Zuidoost-Azië op
veldwerk om de diversiteit en verspreiding
van slakkensoorten te onderzoeken. “Op
Borneo zitten veel unieke soorten op kalksteenheuvels. Zo’n soort is ter plekke door
evolutie ontstaan en leeft alleen op die ene
heuvel.”
Grondkleur en banden
Toch leeft Schilthuizens favoriete soort slak
een stuk dichter bij huis. “Dat is absoluut
de gewone tuinslak”, vertelt hij. “Maar dat
komt vooral doordat je daar zo leuk evolutionair onderzoek aan kunt doen.

FOTO 1: VERSCHILLENDE KLEURVORMEN VAN DE TUINSLAK (CEPAEA NEMORALIS).
BEELD: MENNO SCHILTHUIZEN.
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Tuinslakken hebben polymorfe huisjes en
de oorzaak is puur genetisch.” Hoogleraar
Kenmerkevolutie en Biodiversiteit Schilthuizen legt uit: “De huisjes van tuinslakken
kunnen meerdere mogelijke patronen en
kleuren hebben en die zijn erfelijk bepaald,
ze zijn het gevolg van natuurlijke selectie.
Een individu past zich niet zelf aan zijn
omgeving aan.”
Schilthuizen vertelt hoe die huisjes van gewone tuinslakken (Cepaea nemoralis) variëren. “Ze hebben allemaal een grondkleur
die varieert van lichtgeel tot diepbruin. De
grondkleur van de exemplaren in de stad is
lichter dan van die erbuiten. Dat komt
doordat in de stad minder beschutting is en
een licht huisje de zon beter kan reflecteren.” Maar ook is er een noord-zuidgradiënt in de grondkleur. Schilthuizen:
“In Zuid-Europa vind je meer lichte huisjes
door selectie tegen oververhitting. In het
noorden zijn juist extra veel donkere huisjes, waarmee slakken in het voorjaar beter
kunnen opwarmen en daardoor eerder actief kunnen worden.”

bijvoorbeeld iets op schrijven. Dat is heel
handig want doordat elke individuele slak
een klein leefgebied heeft, is de kans groot
dat je het volgende jaar een aantal exemplaren terugvindt.”
Ook dood zijn huisjesslakken overigens
goed bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek: “Aan het huisje van een dode slak
zijn vrij veel details te zien over factoren die
te maken hebben met zijn dood.
Bijvoorbeeld of hij is opgegeten door een
rat, of door een zanglijster. Verder vertelt
het huisje je de hele levensgeschiedenis van
het dier: van herstelde breuken tot zijn topwindingen die tonen hoe het dier eruitzag
toen het nog een klein slakje was.”

Naast een grondkleur lopen er over een
huisje vaak strepen. “Een huisje kan tot vijf
van die zogenoemde ‘banden’ hebben, die
onderling overigens ook versmolten kunnen zijn. Bleekgele huisjes met veel zwarte
banden vind je in graslanden. Die zijn door
die streperigheid goed gecamoufleerd in het
gras”, aldus Schilthuizen.

Fifty-fifty
Slakken (Gastropoda) vormen een klasse
uit de stam van de weekdieren (Mollusca)
en komen met ongeveer 150 landsoorten in
Nederland voor. Daarvan ademt het overgrote deel van 137 soorten met longen en
een stuk of tien met kieuwen. Schilthuizen:
“Die laatste worden Protobranchiaten genoemd. Je herkent ze aan hun operculum,
een kalkplaatje op de voet, waarmee ze het
huisje kunnen afsluiten. Deze groep heeft
onafhankelijk van de longslakken het land
gekoloniseerd en is gevoeliger voor droogte.
In de vochtige tropen van Zuidoost-Azië is
de verhouding tussen long- en kieuwslakken fifty-fifty, maar in Nederland zijn de
longslakken verreweg in de meerderheid.”

Dood ook bruikbaar
Het enthousiasme van Schilthuizen voor
slakken als onderzoeksobject heeft deels
een zeer praktische reden: “Je kunt met
huisjesslakken onderzoek doen dat met andere diergroepen niet mogelijk is. Je kunt er

De voortplanting van slakken spreekt bij
velen tot de verbeelding. De longslakken
zijn hermafrodiet – zowel mannetje als
vrouwtje. Ze leggen eitjes én bevruchten die
van een ander. Maar ook wat daarna gebeurt, is interessant. “Per legsel zijn er bij
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FOTO 2: VELDWERK AAN SLAKKEN IN EEN KALKSTEENGROT OP BORNEO. BEELD: MENNO SCHILTHUIZEN.

de tuinslak een stuk of vijftig eitjes”, vertelt
Schilthuizen. “Een slak heeft een aantal
legsels per seizoen, steeds een heel pakketje
van eitjes. Eenmaal uitgekomen, hebben de
jonge slakjes al een klein, doorschijnend en
dus kwetsbaar huisje.”
Een tuinslak heeft er twee jaar voor nodig
om volwassen te worden. De omgeslagen
mondrand van het huisje verraadt dat dat
stadium is bereikt. “Zo’n ‘lip’ ontstaat aan
het begin van het derde jaar. Maar een
groot deel van de slakken sterft natuurlijk
al in het eerste jaar”, aldus de ecoloog. “Als
ze overwinteren, dan graven ze zich tot
veertig centimeter in de grond in. Ik heb
dat wijngaardslakken wel eens zien doen in
de Kennemerduinen bij Haarlem. Ze wurmden zich zo het zand in. Van veel soorten is
dat nog nooit gezien en is ook de rest van
de ecologie nog helemaal niet bekend. De
dieren lenen zich niet echt voor experimenteel onderzoek in het lab, vanwege hun trage voortplanting en omdat ze veel verzorging nodig hebben”.
Kalk
Wat wel bekend is, is de rol van slakken in
het voedselweb. Schilthuizen licht toe: “Een
groot belang is dat ze kalk uit de grond en
uit planten beschikbaar maken voor andere
organismen. Wanneer de voeding van bijvoorbeeld vogels weinig kalk bevat, gaan die
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slakkenhuisjes stukpikken en de scherven
eten, om zo voldoende kalk binnen te krijgen voor hun eieren.
Daarnaast zijn verreweg de meeste soorten
slakken detritivoren, die voedingsstoffen
recyclen voor zowel planten als dieren. Ze
eten dood bladmateriaal, dood hout, groene
algen op boomschors en paddenstoelen op
de grond. Ook zijn er soorten die in levende planten omhoog kruipen en de dode
blaadjes eten die nog aan de plant zitten.”
Over die laatste bestaat volgens Schilthuizen
een grote misvatting bij tuineigenaren: “Veel
mensen denken dat slakken hun planten
opeten, maar dat is helemaal niet zo. Ze
houden wel van hosta’s, aardbeien en slablaadjes, maar bijna geen enkele slakkensoort voedt zich op grote schaal met de groene blaadjes van in het wild levende planten.
Groene planten maken vaak chemische afweerstoffen waar slakken niet tegen kunnen,
al eten de bekende oranje naaktslakken van
het geslacht Arion wel meer groen uit tuinen
dan huisjesslakken. Verder zijn vooral landbouwgewassen gevoelig voor slakkenvraat
doordat wij mensen die hebben geselecteerd
op een niet-bittere smaak.”

een groot verspreidingsgebied hebben. Ze
komen in heel West-Europa voor. We hebben hier natuurlijk ook geen bergtoppen,
grotten of kloven zoals in Zuid-Europa,
waar je vaak unieke soorten vindt. Daarbij
zijn de omstandigheden in Nederland gunstig en is de grond niet meer zuur. Maar
zelfs al is een gebied wat zuurder, dan zijn
er wel slakken die er gedijen: rond vennetjes leeft bijvoorbeeld de zeggekorfslak, een
zeldzame soort. Die wordt soms zelfs verplaatst om de soort te beschermen.”
Wat dat betreft maakt hij zich een stuk meer
zorgen om de toekomst van slakkensoorten
elders, zoals op Borneo. “Daar worden
steeds meer heuvels afgegraven omdat men
kalk nodig heeft voor de bouw. Binnen een
paar jaar kunnen op Borneo heel veel endemische soorten uitgestorven zijn.” Wie had
kunnen vermoeden dat slakken zo’n fragiele
diergroep vormen. “Van alle extincties die
we kennen uit de geschiedenis van de aarde,
gebeurde meer dan de helft bij landslakken.”
Tjitske Visscher en Gerard Korthals
Het Centrum voor Bodemecologie is een samenwerkingsverband van experts van het

Gunstige omstandigheden
Met de Nederlandse slakken gaat het volgens Schilthuizen goed. “Dat komt mede
doordat eigenlijk alle soorten in ons land

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOOKNAW) en Wageningen University & Research
rondom de ecologie van de bodem.
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When you have to be right

Advocatenmemo 2020

Alle
informatie
voor uw
praktijk!

Alle actuele regels, cijfers en
contactgegevens binnen handbereik
Bespaar uzelf het dagelijkse zoekwerk. Dit handzame en praktische naslagwerk is ideaal om mee te nemen naar
een bespreking of zitting. U heeft de complete actuele stand van zaken in 2020 op het gebied van arbeidsrecht,
belastingen, procesrecht, faillissementsrecht, huurrecht en alimentatienormen, sociale zekerheid en het strafrecht
binnen handbereik. In deze titel zijn ook de belangrijkste wetswijzigingen uit de afgelopen periode opgenomen,
met o.a.:
•

De wijzigingen in de wetgeving op de maximale duur van de partneralimentatie

•

De wijzigingen in het arbeidsrecht, Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

•

De nieuwe strafvorderingsrichtlijnen die per 1 april 2019 zijn ingegaan

Het memo is niet alleen bedoeld voor advocaten, maar is ook uitstekend geschikt
voor deurwaarders, notarissen en bedrijfsjuristen.

Bestel direct of ga voor meer informatie naar:

www.wolterskluwer.nl/advocatenmemo
Gratis verzending | voor 23.00 uur besteld, morgen op uw bureau
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In verband met het coronavirus kon de GeoWeek eind mei helaas geen doorgang vinden. Gelukkig
hebben we de GeoWeek kunnen verplaatsen naar het najaar. Van 28 september tot en met 9 oktober 2020 is de jaarlijkse Geoweek. Professionals uit de bodem-, water- en geo-informatiesector organiseren diverse gastlessen en excursies om hun expertise te delen met scholieren. Ook interesse
om nog mee te doen? Meld je nu aan!

Geoweek uitgesteld
Aanmelden van expeditie kan nog!
Door: Paul de Wilde, Rijkswaterstaat Bodem+

Het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond is

goede manier om belangstelling bij leerlingen te wekken.

een samenwerkingsverband van de organisaties
RWS/Bodem+, SIKB, RIVM, TNO en Deltares en wil
bijdragen aan meer samenhang en samenwerking
in het overbrengen van kennis over bodem en ondergrond.

Het doel van de GeoWeek is leerlingen in
de leeftijd van 10 - 15 jaar enthousiast te
maken voor de verschillende toekomstmogelijkheden binnen de geo-sector. De leerlingen in deze leeftijd (groep 7 en 8 primair
onderwijs en klas 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs) moeten nog een keuze maken voor een profiel en een vervolgstudie.
Bedrijven en instellingen tonen de deelnemers de praktijk van bodem, water en geoinformatie. Denk aan grondboorcompetities, miniatuurdijkjes bouwen,
grondwaterpeilen meten, laboratoria bezoeken, fossielen-, rivier-, en 18de eeuwse
wandelingen maken, waterschapsspellen
spelen, toekomsttuinen bouwen en nog veel
meer!

Meerwaarde
Meedoen aan de GeoWeek heeft ook voor
bedrijven en instellingen een meerwaarde.
Door in deze week te laten zien wat ze
doen, wordt hun eigen werkveld/beroep/
bedrijf beter op de kaart gezet. Naast het
algemene promotiemoment dat de
GeoWeek biedt, heeft het leiden van een
expeditie voor de professionals ook een
meerwaarde. Ze moeten namelijk aan leerlingen zo gemakkelijk en duidelijk mogelijk
verwoorden wat ze in hun beroepspraktijk
meemaken en daarbij moeten ze vertellen

Scholieren ontdekken ondergrond tijdens
GeoWeek
In het kader van de Geoweek 2019 was klas 2
atheneum van het Bonaventuracollege uit Leiden
op bezoek bij de Geologische Dienst Nederland
van TNO in Utrecht. Deze leerlingen gingen bij TNO
zelf het veld in en onderzochten de ondergrond. Ze
ontdekten verschillende afzettingen, onderzochten
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Expeditie aanbieden
Deelnemen aan de Geoweek (gratis) kan
op 3 manieren:
1. GeoBedrijf (bedrijfsbezoek): het bedrijf
ontvangt leerlingen en laat zien hoe
hun toekomstige werkomgeving eruit
kan zien als zij kiezen voor een geotoekomst.
2. GeoProf (gastles): als professional bezoek je leerlingen in de klas om te vertellen over jouw werk en hoe dat te
maken heeft met geo-onderwerpen,
zoals bodem, water of ruimtelijke informatie.
3. GeoVeldwerk (veldwerk op locatie): je
ontvangt leerlingen op een projectlocatie en laat ze in de praktijk kennismaken met je werkzaamheden.

het zandgehalte van de rivierklei en boorden het
grondwater aan. In het laboratorium bekeken ze
een opeenvolging van een paar miljoen jaar aan
sedimenten aan de hand van een boring uit

Tijdens de GeoWeek staat ‘zelf doen’ voorop. Door zelf te doen, gaat leren gemakkelijker en daarnaast is het voor leerlingen
vaak een unieke ervaring. Binnenkijken bij
het ‘echte werk’ van een bedrijf, onderzoeksinstelling of overheidsdienst is een

waarom dat nu juist zo leuk, spannend of
interessant is.

Drenthe, en zagen ze hoe je grondwater in de
grond aantreft. Tot slot maakten de leerlingen kennis met het DINOloket: een database met alle ondergrondgegevens en reisden de scholieren door
een 3D-model van de ondergrond van Groningen.

Heb je interesse om een activiteit aan te
bieden of zelf als GeoProf een gastles op
een school te verzorgen? Meld je zich dan
nu aan door een inschrijfformulier te
downloaden van www.geoweek.nl en stuur
dat ingevuld terug aan info@geoweek.nl. Je
kan voor meer informatie ook contact opnemen met de organisatie (KNAG, tel.nr.
030-7115 116, info@geoweek.nl).
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In dit nummer bespreken wij een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over een geval van verontreiniging en de zorgplicht van artikel 13 Wet bodembescherming. Dat doen wij omdat de uitspraak aardig is, en bovendien omdat dat nu nog kan. Op
enig moment zal de stroom van jurisprudentie over de Wet bodembescherming wel verminderen. Na enige eerder aangekondigde data, moet op
1 januari 2022 nu echt de Omgevingswet in werking treden. Behoudens de overgangsrechtelijke aspecten die een eigen signalering waard waren1, is het dan gedaan met die wet en daarin opgenomen begrippen als “oud en nieuw geval van verontreiniging”. De zorgplicht van artikel 13
Wet bodembescherming zal eveneens aan betekenis inboeten.

Een uitspraak over de Wet
bodembescherming
Nu dat nog kan!

Gerrit van der Veen en Joost Hoekstra

Trefwoorden:
• Wet bodembescherming
• Zorgplicht
• Geval van verontreiniging

Prof. Mr G.A. van der Veen (rechts) is als advocaat

DE FEITEN

Aan de Afdelingsuitspraak van 4 maart
2020 liggen de volgende feiten ten grondslag.2 Appellant en anderen wonen in de
omgeving van de voormalige vuilstortplaats
"De Belt" in het Gelderse Wekerom, of zijn
eigenaar van percelen in de omgeving daarvan. De stortplaats is vanaf 1929 tot 1988
in gebruik geweest. In 1993 is een afdeklaag
over de stortplaats aangebracht. Op 1 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ede een vergunning verleend voor het plaatsen van een
uitkijktoren op de vuilstortplaats. Appellant
en anderen stellen dat de afdeklaag van de
vuilstortplaats beschadigd is geraakt door
het aanbrengen van de fundering van de
uitkijktoren en dat verontreinigd water en
zand door de afdeklaag naar buiten zijn getreden. Daarom hebben zij het college van
burgemeester en wethouders van Ede bij
brief van 23 maart 2018 verzocht om
handhavend op te treden op grond van de
zorgplicht van artikel 13 Wet bodembescherming.

verbonden aan AKD in Rotterdam en als bijzonder
hoogleraar Milieurecht aan de Rijksuniversiteit
Groningen.
Mr J.J. Hoekstra (links) is advocaat bij Straatman
Koster Advocaten in Rotterdam.
Zij zijn onder meer werkzaam op het gebied van bodemverontreiniging (e-mail:gvanderveen@akd.nl en
j.hoekstra@straatmankoster.nl)
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Kennelijk waren zij van mening dat er sprake was van een zogeheten “nieuw geval van
bodemverontreiniging”. Het moet dan gaan
om een verontreiniging die is ontstaan na
de inwerkingtreding van de Wet bodembescherming op 1 januari 1987. Slechts gevallen van verontreiniging die nadien zijn ver-

oorzaakt, worden bestreken door de
zorgplicht van artikel 13. Ieder die op of in
de bodem handelingen verricht als bedoeld
in de artikelen 6 tot en met 11 en die weet
of redelijkerwijs had kunnen vermoeden
dat door die handelingen de bodem kan
worden verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd,
teneinde die verontreiniging of aantasting
te voorkomen, dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de
verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Indien de
verontreiniging of aantasting het gevolg is
van een ongewoon voorval, worden de
maatregelen onverwijld genomen, aldus het
artikel. De zorgplicht verlangt dus in wezen
het geheel ongedaan maken van de verontreiniging.3
Omdat het gemeentebestuur van Ede geen
bevoegd gezag was, is het verzoek om handhaving doorgestuurd naar het college van
Gedeputeerde Staten van de provincie.
Appellant en anderen hadden bij het verzoek om handhaving een rapport van onderzoeksbureau Arcadis overgelegd. In dit
rapport is onder meer vermeld dat er water
uit de stort stroomt, dat er lokaal zand uit
de stort is gelopen en dat de afdeklaag is
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aangetast door recreatief gebruik, erosie en
gewroet door wilde zwijnen.
Deze feiten boden aanleiding voor een discussie of hier sprake was van een oud geval
of een nieuw geval als bedoeld in de Wbb.
Volgens GS was de bodemverontreiniging
ter plaatse van de stortplaats een zogenoemde historische verontreiniging en is
deze niet op of na 1 januari 1987 ontstaan
door een handeling als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 van de Wbb. Volgens
GS is artikel 13 van de Wbb in dit geval
dan ook niet van toepassing. GS heeft het
verzoek om handhaving daarom afgewezen.
Appellant en anderen zagen dat anders.
Volgens hen was juist wel sprake van een
nieuw geval van bodemverontreiniging. Op
de voormalige stortplaats "De Belt" is weliswaar sprake van een historische bodemverontreiniging, maar door recente handelingen in de bodem als bedoeld in artikel 8
van de Wbb - te weten het plaatsen van de
fundering van de uitkijktoren - zijn breuken in de afdeklaag ontstaan, zo stellen zij.
Als gevolg daarvan vindt uitstroom van de
verontreiniging plaats vanuit de stortplaats.
Hierdoor is een nieuw geval van bodemverontreiniging ontstaan, waarvoor de zorgplicht uit artikel 13 van de Wbb geldt, aldus appellant en anderen. Volgens hen
waren GS dus wel degelijk bevoegd om
handhavend op te treden.
H E T O O R D E E L VA N D E A F D E L I N G

De Afdeling stelt voorop dat appellant en
anderen GS uitdrukkelijk hebben gevraagd
om handhavend op te treden op grond van
artikel 13 van de Wbb. In deze procedure
staat daarom alleen de vraag ter beantwoording of GS hebben kunnen weigeren om
handhavend op te treden op grond van die
bepaling.
De Afdeling citeerde het al genoemde artikel 13 Wbb en bezag vervolgens of het door
appellant en anderen genoemde artikel 8
van toepassing was. Dat artikel heeft betrekking op het uitvoeren of gebruik maken
van werken op of in de bodem, waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden
gebruikt, die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten. Daaronder vallen onder
meer grond- en funderingswerken, diepe
grondbewerking en werken in het kader
van ontwatering, bronnering of grondwaterwinning.
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Volgens de Afdeling was tussen partijen
niet in geschil dat in de bodem van de
voormalige stortplaats een historisch geval
van bodemverontreiniging aanwezig is, dat
is veroorzaakt vóór 1 januari 1987. Verder
is niet in geschil dat de handelingen die zijn
verricht bij het plaatsen van de fundering
van de uitkijktoren op zichzelf niet kunnen
leiden tot een verontreiniging of aantasting
van de bodem. De vraag die partijen verdeeld houdt, is dus of de verspreiding van
een historische bodemverontreiniging door het enkel verrichten van grond- en
funderingswerken of door een autonome
ontwikkeling - is aan te merken als een
nieuwe verontreiniging waarvoor de zorgplicht van artikel 13 van de Wbb geldt.
Volgens de Afdeling is dat niet het geval. De
Afdeling verwees naar een eerdere uitspraak
van 19 september 2007.4 Daarin was overwogen dat de verspreiding van een historische mobiele verontreiniging niet meebrengt dat een nieuw geval van
verontreiniging ontstaat. Als die verspreiding plaatsvindt door het enkel verrichten
van handelingen die op zichzelf niet kunnen leiden tot een verontreiniging of aantasting van de bodem, is evenmin sprake
van een nieuw geval van verontreiniging
waarvoor de zorgplicht van artikel 13 van de
Wbb geldt.5 Uit de formulering van artikel
13 blijkt immers dat die bepaling alleen
geldt voor handelingen als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11, die op zichzelf een
verontreiniging of aantasting van de bodem
tot gevolg kunnen hebben. Dit blijkt ook uit
de formulering van artikel 8, eerste lid, van
de Wbb. De Afdeling volgt appellant en anderen daarom niet in hun betoog dat de artikelen 8 en 13 in dit geval alleen al van
toepassing zijn omdat funderingswerken
zijn verricht. Zoals GS terecht hebben overwogen, valt alleen het verrichten van die
handelingen niet onder de zorgplicht van
artikel 13, maar geldt die zorgplicht pas als
ook sprake is van een mogelijke verontreiniging of aantasting van de bodem door die
handelingen. Zoals hiervoor al was overwogen, is tussen partijen niet in geschil dat
daarvan in dit geval geen sprake is.

lingen als bedoeld in de artikelen 6 tot en
met 11 van de Wbb. Indien en voor zover
in dit geval sprake zou zijn van een verspreiding van de op de stortplaats aanwezige historische verontreiniging door bijvoorbeeld het wroeten van wilde zwijnen, valt
die verspreiding dus evenmin onder de
zorgplicht van artikel 13.
Al met al ging het dus volgens de Afdeling
om een historische verontreiniging en waren GS niet bevoegd om handhavend op te
treden met toepassing van artikel 13 Wbb.
HOE VERDER?

De Afdelingsuitspraak bevestigt dat een
nieuwe verspreiding van een oud geval van
bodemverontreiniging niet snel als nieuw
geval mag worden beschouwd. Dat betekent
dat het regime van de oude gevallen van
toepassing is. Indien deze nieuwe verspreiding maar groot genoeg is, zouden appellanten dus wellicht nog kunnen pogen om dit
“nieuwe oude” geval te laten herbeschikken,
in die zin dat (wederom of alsnog) sprake is
van een ernstig geval van verontreiniging,
waarvan sanering urgent is. In ieder geval
zou een oplossing voor deze verspreiding te
vinden moeten zijn in de regeling van de
oude gevallen van verontreiniging.
TOT SLOT

De uitspraak geeft inzicht in de afgrenzing
van oude en nieuwe gevallen onder de Wbb
en de daarmee direct samenhangende zorgplicht van artikel 13 Wbb. De uitspraak zal
nog wel enige jaren relevantie houden. Ook
als de Omgevingswet dan eindelijk op 1 januari 2022 in werking treedt, blijven onderdelen van de Wbb krachtens overgangsrecht relevant. Dat geldt onder omstandigheden voor de regeling van de oude gevallen en ook voor de zorgplicht.
NOTEN
1.

Zie daarvoor Gerrit van der Veen en Joost
Hoekstra, Aangepast overgangsrecht in de
Aanvullingswet bodem voor de Omgevingswet,
Tijdschrift Bodem februari 2019.

2.

ABRvS 4 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:669.

3.

Zie bijvoorbeeld ABRvS 29 april 2020,
ECLI:NL:RVS:2020:1167.

Een autonome verspreiding van een historische mobiele verontreiniging kan evenmin
als een nieuw geval van verontreiniging
worden aangemerkt, omdat een dergelijke
verspreiding niet is te herleiden tot hande-

4.

ABRvS 19 september 2007,
ECLI:NL:RVS:2007:BB3833.

5.

Onder verwijzing naar ABRvS 14 oktober 2009,
ECLI:NL:RVS:2009:BK0130 en ABRvS 9 april 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:1247.
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300
GEWIJZIGDE
4300
ACTUELE

ARTIKELEN

COMMENTAREN

Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek
13e druk
Met 4300 actuele commentaren en 300 gewijzigde artikelen is
de 13e druk van Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek een
absolute must-have. Onmisbaar bij een eerste verkenning van
een vraagstuk, het voorbereiden van een zitting en het opstellen
van adviezen en processtukken. In drie banden heeft u de
belangrijkste wet- en regelgeving uit het Burgerlijk Wetboek bij
elkaar, voorzien van korte en glasheldere commentaren.
•

De meest complete bron op het gebied van burgerlijk recht

•

Glashelder en compact commentaar per wetsartikel

•

Zeer actueel; in het commentaar is de impact van de
wetswijzigingen per 1 juli 2019 verwerkt
Door de beste auteurs geschreven

•

Nieuwe
druk

Bestel nu op: wolterskluwer.nl/tencbw
Gratis verzending | voor 23.00 uur besteld, morgen bezorgd
Ook online beschikbaar

Meest geliefd. Meest gebruikt.

