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Inleiding

Vraag

IenM aan TCB: Optimale aanpak IBC-locaties

IenM aan TTE: Wat zijn IBC locaties

Doel Aantal IBC-locaties

Aard verontreiniging

Eigenschappen van de ondergrond 

Opzet Analyse beschikbare databases

- UBI-codes potentiele locaties;

- GGB-potentie kaarten;

- UP “Mid-term review” 

Enquête Info databases beperkt / niet altijd eenduidig

Enquête bevoegde gezagen Wbb, milieu- en 

omgevingsdiensten

IBC



Bodemrichtlijn.nl

- …als verspreiding niet anders kan worden tegengegaan dan 

door het treffen van isolatiemaatregelen….

- Controle op werking: actieve nazorg en evt. Bijsturing

Databases en MTR

- Op verschillende plaatsen (opmerkingen, projectstatus of 

vervolg)

- Beschrijvingen als “eeuwigdurende beheersmaatregel”, 

“eeuwigdurende sanering (IBC)”, “IBC”, “Isoleren, beheersen, 

controleren”, “vervolg Wbb monitoring” et cetera 

Aanpak

Start bodemsaneringsoperatie

- Isoleren, Beheersen én controleren als (enige) alternatief voor 

Multi functioneel 



Resultaten (1:7) Aantallen

Potentiele IBC-locaties

Werkvoorraad mid-

term review

IBC locaties inven-

tarisatie Bodem+ 

2005-2007

Aantal IBC

ontdaan van 

dubbelingen

Totaal Waarvan 

potentiele 

IBC-locaties

GGB 

tool

IBC locaties 

zonder overlap 

MTR

1619 302 2200 2086 2388



Resultaten (2:7) kenmerken en locaties

	

Verdeling type verontreiniging

Aromaten/CKW

CKW

Zware metalen

Minerale olie, BTEX, PAK

Divers/onbekend

Aromaten



	

Resultaten (3:7) kenmerken en locaties

	

Verdeling per provincie

Dr

101

Fl

19

Fr

126
Gl

245

Gr

89

Li

90

Nb

305

N-H

456

Ov

98

Ut

206

Zl

46

Z-H

605



		

Resultaten (4:7) kenmerken en locaties

	

UBI per provincie

Dr Fl Fr Gl Gr Li Nb N-H Ov Ut Zl Z-H



		 	

	

UBI per type en ondergrond

Rivierklei Veen Zand Zeeklei

	

	

	

	

Resultaten (5:7) kenmerken en locaties



		 	

	

	

Resultaten (6:7) kenmerken en locaties

IBC per provincie en ondergrond

Dr Fl Fr Gl Gr Li Nb N-H Ov Ut Zl Z-H



Resultaten (7:7) kenmerken en locaties

Overleg met kansrijke 

gebieden GGb

Overlap met gw

beschermingsgebieden



Conclusies (1:4)

Analyse

- Geen relaties tussen voorkomen, bodemtype, verontreinging,

regio etc.

- Hoe meer verontreiniging, hoe meer IBC

Kosten

- IBC in databases summier gerapporteerd

- Kosten niet of niet volledig opgenomen



Conclusies (2:4) Overlap met GGb

- Grote overlap tussen IBC lijst en kansrijke gebieden GGB

- IBC in MTR met name CKW locaties

- Veel locaties zijn of worden in een GGB plan opgenomen 

en als zodanig worden beheerst of gecontroleerd

- CKW vlekken ná het MF tijdperk ‘ontdekt’

- CKW bronnen zijn niet zo eenvoudig te isoleren



Conclusies (3:4) Typen IBC locaties

Relatief scherp begrensde bronlocaties

- Verontreiniging die ‘van nature’ minder verspreid (olie, aromaten, 

PAK, metalen): minder oplosbaar, lagere dichtheid, minder 

vloeibaar.

Stortplaatsen

- Scherp begrensde locaties

- Veel IBV locaties = storten op eigen terrein

Bronlocaties met omvangrijke pluimen

- Diepe bron niet bereikbaar (DNAPL), laag visceus, hoge 

oplosbaarheid (CKW)

Specials

- Incidentele of uitzonderlijke situaties (PFOS)



Conclusie (4:4) Echte IBC locaties

Begrensde locaties (en stortplaatsen)

- Een diepe (dam)wand, een robuuste bovenafdichting, 

waterzuivering, onderhoud en monitoring

- 100 á 200 locaties kunnen worden beschouwd als ‘echte’ 

IBC-locatie (Griftpark, EMK, Vetgas Amersfoort…..)

- Jaarlijkse kosten voor de ‘echte’ IBC locaties variëren 

tussen de 50.000 en 300.000 euro 



Discussie (1:2) Investeren in kwaliteit

- Een IBC-maatregel moet als tijdelijk worden beschouwd. 

Periodieke heroverweging is wenselijk.

- Gekapitaliseerde jaarlijkse kosten zijn nu beschikbaar 

budget voor ‘eindig maken’ IBC.

- Jaarlijkse kosten van 200.000 ≈ investering 10 miljoen

- Een technische en financiële uitdaging

- Maak investeren mogelijk!



Discussie (2:2) Raakvlakken met GGb (vise 

versa)

- Kopen versus huren. Investeren in omgevingskwaliteit 

versus eeuwigdurend beheersen risico (en dat voor zelfde 

of minder budget!

- IBC maatregelen zijn niet voor niets gekozen (de locaties 

zijn écht vies)

Ambitie: een technische uitdaging (leer van GGb!)

- Heroverwegen ≠ ‘laat maar lopen’ (‘de natuur z’n gang 

laten gaan’)

- Gebruik alle kennis 


