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Mede naar aanleiding van de bodemverontreiniging in de gemeente Lekkerkerk is op
verzoek van de toenmalige Minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne in 1980
een inventarisatie uitgevoerd naar plaatsen
waarvan het bekend was, of hei vermoeden
bestond, dat er (chemische) afvalstoffen
waren gestort. De resultaten van deze
inventarisatie leiden tot de konklusie dat op
korte termijn een wettelijk kader nodig was
voor het saneren van gevallen waarin de
bodem zodanig is of dreigt te worden verontreinigd, dat ernstig gevaar bestaat voor de
volksgezondheid of het milieu.
Zo'n kader biedt de ontwerp-Interimwet
Bodemsanering, die op 22 mei 1981 aan de
Tweede Kamer werd aangeboden. Deze wet
heeft een tijdelijk karakter, aangezien zij
geldt totdat de Wet Bodembescherming van
kracht is, op basis waarvan verdere sanering
mogelijk is. Ingevolge het wetsontwerp
stellen Gedeputeerde Staten gedurende een
periode van vijfjaar ieder jaar in nauw
overleg met de gemeenten en de milieuinspekteur een saneringsprogramma vast;
daarin wordt aangegeven de binnen het
grondgebied van de provincie gelegen
gevallen van ernstige bodemverontreiniging
welke voor sanering in aanmerking komen,
dan wel nader onderzocht moeten worden.
Dit programma wordt voorgelegd aan de
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, die vervolgens laat weten voor welke
van de aangegeven gevallen de te maken
kosten door het Rijk en de betrokken
gemeente(n) worden vergoed. Ter bestrijding
van de kosten voortvloeiende uit de
uitvoering van deze wet kunnen bij wet
heffingen worden ingesteld.
Voor de inbreng van burgers is een inspraaken bezwarenprocedure opgenomen. Totdat
de Interimwet Bodemsanering van kracht is,

wordt een interimbeleid gevoerd, zoveel
mogelijk aansluitend bij de bepalingen van
de Interimwet. Binnen dit interimbeleid is
door de Minister van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne aan alle provincies zowel in
1981 als in 1982 verzocht een prioriteitenlijst
op te stellen van die bodemverontreiningsgevallen die op zeer korte termijn onderzocht
en/of gesaneerd zouden moeten worden.
In het kader van dit interimbeleid heeft de
regering voor 1981/34 miljoen beschikbaar
gesteld voor onderzoek en/of sanering van
ruim zeshonderd gevallen van bodemverontreiniging. In totaal is, vooruitlopend op
het in werking treden van de Interimwet
Bodemsanering, voor 1982 een bedrag van
/ISO miljoen te besteden.
Beide auteurs zijn medewerkers van de
Regionale Inspektie van de Volksgezondheid
voor de Milieuhygiëne in de provincies
Groningen, Friesland en Drente.
Harlingen: terrein Almenum, voormaligegasfabrieklokatie te Harlingen (juli 1982)
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et doel van deze inventarisatie in
1980 was alle lokaties op te geven
waarvan bekend was, dat er (chemische) afvalstoffen waren gestort. Tevens
zou moeten worden aangegeven of zich
situaties voordeden waar een nader
onderzoek gewenst zou zijn. Gedacht werd
met name aan die gevallen, waarvan in ieder
geval aangenomen mocht worden dat er
chemisch afval gedumpt was en die gevallen
waarbij volksgezondheidsaspekten in het
geding waren (woonomgeving, waterwingebied, rekreatiegebied).
Opgemerkt zij, dat in deze inventarisatie
door de provincies in eerste instantie veelal
de verontreinigde bedrijfsterreinen niet zijn
meegenomen.

Provincie Groningen, Interimregeling 1981
Gemeente Ten Boer, het projekt Woltersum
Een voormalig zwembad nabij Woltersum is
aan het eind van de zestiger jaren volgestort
met een grote hoeveelheid chemisch afval van
de voormalige AKO-Petrochemie-vestiging
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Stand van zaken inventarisatie bodemverontreinigingsgevallen
provincies in 1980.
Provincie
Totaal aantal
Aantal gevallen
aangemelde
die voor nader
gevallen
onderzoek in aanmerking komen
Groningen
214
28

Friesland

115

34

Drente

153

47

3857

1189

Totaal Nederland

te Delfzijl. Uitgaande van het kostenaspekt is
in dit geval gekozen voor een zogenaamde
'second-best-oplossing', nl. een afdekking en
isolatie van het chemisch afval aan de
bovenzijde, zodat via het afval in principe
geen verontreinigd percolatiewater in het
grondwater kan doordringen. Op deze wijze
wordt getracht de verspreiding van de verontreininging naar de bodem en het
grondwater zoveel mogelijk tegen te gaan.
Deze 'second-best-oplossing' is ondertussen
gerealiseerd.
Gemeente Haren, hetprojekt stortplaats
Oosterweg
In het waterwingebied van het pompstation
Haren is een (oude) gemeentelijke vuilstort
gelegen.
Naar aanleiding van een melding, dat in het
verleden op deze stortplaats chemisch afval
zou zijn gestort, werd onderzoek noodzakelijk geacht. Dit onderzoek is gaande en zal
vermoedelijk dit jaar worden afgerond.
Gemeente Groningen, een 4-tal projekten
ENCEHA-terrein
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in de drie noordelijke
Opmerkingen bij de vorige
kolom

aantal stortplaatsen waar
wellicht chemisch afval is
gestort
stortplaatsen liggend in oa.
waterwingebieden
26 stortplaatsen verdacht van
van chemisch afval. 21 stortplaatsen in woon- of waterwingebieden

Verontreiniging ontstaan door morsverliezen
bij de opslag en overslag van diverse chemikaliën. Onderzoek is gaande.
Madelief straat
Het trajekt van een dichtgestorte sloot is
verontreinigd met oplosmiddelen, waarschijnlijk afkomstig van lozingen van een
voormalig schildersbedrijf. Het onderzoek
zal binnenkort worden afgerond, waarna
sanering van de bodemverontreiniging zal
volgen.
Fossemaheerd
In verband met stankoverlast in een aantal
woningen aan de Fossemaheerd te Beyum
werd een nader bodemonderzoek dringend
gewenst geacht. Dit onderzoek is afgesloten,
een plaatselijke sanering zal binnenkort
plaatsvinden.

AAgrunol
Bij dit bestrijdingsmiddelenbedrijf nabij het
centrum van de stad is een sterke bodemverontreiniging door diverse bestrijdingsmiddelen gekonstateerd. De direkte relatie
met de woonomgeving en het feit, dat het
bedrijf verplaatst zal worden, tengevolge

waarvan het vrijkomende terrein een nieuwe
bestemming kan krijgen, maakten een
gedegen bodemonderzoek noodzakelijk. Een
onderzoek, dat vermoedelijk in 1983 zal
worden afgerond - en dat moet leiden tot een
saneringsvoorstel - is gaande.
Interimregeling 1982
Voor de provincies bestond dit jaar de mogelijkheid hun programma's in twee fasen in te
dienen.
Door de provincie werden in de eerste fase
een groot aantal van verontreiniging
verdachte terreinen aangemeld voor een
zogenaamd oriënterend onderzoek. Het
betrof hier een 23-tal terreinen variërend van
oude stortterreinen tot bedrijfsterreinen
waarop woningbouw gepleegd zou moeten
worden. Hierbij bevindt zich het voormalig
gasfabrieksterrein (Groningen).
Tevens werden extra bijdragen gevraagd
voor verder onderzoek op het AAgrunolterrein en het voormalig bedrijfsterrein van
ENCEHA.
De toezeggingen van al deze projekten zijn in
mei jl. door het Ministerie gedaan. Alle
onderzoeken zijn momenteel in voorbereiding of zijn onlangs gestart.
In de tweedefase heeft de provincie opnieuw
verzocht gelden beschikbaar te stellen voor
een 7-tal oriënterende onderzoeken op
bedrijfsterreinen. Ook voor het onderzoek op
het AAgrunol-terrein werd opnieuw een
extra krediet gevraagd voor een geohydrolisch onderzoek ter plaatse. De
verwachting is, dat in de tweede helft van dit
jaar de toezeggingen zullen volgen. Binnen
deze tweede fase is ook de bodemverontreiniging van Philips/Stadskanaal aangemeld. Ten aanzien van het inhoudelijke van
dit projekt, zij verwezen naar Noorderbreedte 82-4.

Afgesloten terrein gasfabriek Harlingen

camping is de uitvoering van het onderzoek
vertraagd.
Gemeente Heerenveen, projekt voormalige
gasfabriek
De gasfabriek te Heerenveen is jaren geleden
gesloopt waarbij o.a. de ondergrondse
teerputten zijn blijven zitten. Op en rondom
dit oude fabriekskomplex zijn woningen,
kantoren en winkels gebouwd. Het (aangemelde) onderzoek is gaande.
Gemeente Smallingerland, projekt oude vuilstort aan de Drachtstervaart te Drachten
Op het industrieterrein in Drachten-West
zijn naast een voormalige stort aan de
Drachtstervaart thans volkstuinen in gebruik. Deze oude vuilstortplaats ligt tevens in
een gepland waterwingebied. Op deze lokatie
zou oa. galvanisch afval zijn gestort. Een
eerste onderzoek is afgerond. Hieruit is
gebleken, dat verder onderzoek gewenst is.

in gebruik zou worden genomen. Het
onderzoek is gaande en zal vermoedelijk in
eerste fase dit jaar worden afgerond.
Provincie Friesland, Interimregeling 1981
Interimregeling 1982
Gemeente Ferwerderadeel, projekt fabrieks- Gemeente Harlingen, projekt voormalige
De provincie Friesland meldde in de eerste
gasfabriek te Almenum
terrein, firma Oreel te Hallum
fase een groot aantal zogenaamde oriënteIn de binnenstad van Harlingen zijn bij
Dit metaalverwerkend bedrijf - met name
rende onderzoeken aan, te weten:
vertinnerij - is in het kader van de sanerings- sloopwerkzaamheden ter plaatse van de
— 8 voormalige gasfabrieken (Franeker,
voormalige gasfabriek bodemverontreiniregeling Milieuhinderlijke Bedrijven in de
Joure, Terschelling, Leeuwarden, Akkrum,
gingen gekonstateerd. Omdat dit terrein
Woonomgeving verplaatst vanuit de woonWorkum, Dokkum en Bolsward).
bouwrijp gemaakt zou worden voor woningkern van Hallum naar het industrieterrein.
bouw, is gevaar voor de volksgezondheid niet — 13 voormalige of nog bestaande
De vrijkomende grond - die bestemd is voor
bedrijfsterreinen waaronder Keverling te
woningbouw - bleek verontreinigd door hoge denkbeeldig. Onderzoek werd noodzakelijk
Joure, Halbertsma te Grouw en een aantal
geacht. Dit is momenteel grotendeels
koncentraties aan tin- en chroomverbinafgerond. In de interimregeling 1982, fase 2 is lokaties te Leeuwarden.
dingen. Het onderzoek is afgerond en de
Het merendeel van deze projekten verkeert
dit projekt voor sanering aangemeld.
sanering is reeds uitgevoerd. De sterkst
Gemeente Dantumadeel, projekt Camping reeds in het stadium van onderzoek.
verontreinigde grond is afgevoerd naar een
Ook de provincie Friesland heeft in deze
Kuikhorne te Kuikhorne
zogenaamde Soderndeponie in Westduitstweede fase een duidelijke financiële claim
In het verleden is op deze lokatie huisvuil uit
land.
gelegd bij het Ministerie van VolksgezondGemeente Kollumerland, projekt fabrieks- Leeuwarden gestort in grondwater. Daar
heid en Milieuhygiëne. Het betreft hier oa.:
zowel op deze stort een camping met voorterrein Kollum Chemie te Oudwoude
— een 11-tal verzoeken om bijdragen voor
zieningen is gesitueerd, alsmede omdat deze
Op het terrein van dit voormalige bestrijverder onderzoek of sanering (projekten te
dingsmiddelen-formuleringsbedrijf werd na- lokatie in een bestaand waterwingebied is
Harlingen, Franeker, Joure (2X), Heerengelegen, lag onderzoek voor de hand. In
der bodemonderzoek noodzakelijk geacht,
veen, Grouw, Oudwoude, Leeuwarden (2X),
verband met liquiditeitsproblemen van de
gezien het feit, dat het terrein mogelijk weer
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Drachten en Terschelling.
— een 6-tal nieuwe oriënterende onderzoeken te weten 3 oude gasfabrieksterreinen
(Gorredijk, Sneek en Drachten) en opnieuw
een drietal bedrijfsterreinen (Leeuwarden,
Appelscha en Ijlst).
Ook hier is de verwachting - afhankelijk van
de verplichtingenpauze - dat in de tweede
helft van dit jaar de toezeggingen zullen
volgen.
Provincie Drente, Interimregeling 1981
Gemeente Roden, Hetprojekt bedrijfsterrein
Huizing B. V. te Nieuw-Roden.
Dit bedrijfsterrein van het ondertussen
failliet verklaarde galvanisch bedrijf Huizing
B.V. bleek sterk verontreinigd te zijn met
cyaniden en een aantal zware metalen.
Gezien het feit, dat deze lokatie in een
waterwingebied is gelegen en dat tevens ter
Leeuwarden: terrein Hoeksterend, voormalige gasfabrieklokatie te Leeuwarden (juli
1982)

plaatse woningbouw is gepland maakte een
spoedig bodemonderzoek noodzakelijk. Dit
onderzoek is ondertussen afgerond; indien
alles meezit, zal het terrein in 1983 worden
gesaneerd.
Gemeente Assen; het projekt voormalige
stortplaats Baggelhuizen
Aangezien deze oude gemeentelijke vuilstort
- waarop vermoedelijk chemisch afval is
gestort - is gelegen in de nabijheid van een
rekreatieplas, werd vanwege volksgezondheidsaspekten nader onderzoek gewenst
geacht. Dit onderzoek is gaande.
Gemeente Vries; het projekt voormalige
vuilstortplaats Bolhuisgat te Yde
In deze voormalige ontgronding is oa. afval
uit de gemeente Groningen gestort. Volgens
inlichtingen zou het hier gaan om chemisch
afval (restanten bestrijdingsmiddelen) en afval van ziekenhuizen. Het stortterrein is gelegen aan een rekreatieplas en ligt in een waterwingebied.
Een deelonderzoek ter plaatse, gaf als
resultaat, dat in ieder geval op één lokatie

relatief grote hoeveelheden restanten bestrijdingsmiddelen lagen.
Het werd dringend gewenst geacht, hierop
een deelsanering toe tepassen. In mei jl. werd
dan ook een deel van het terrein afgegraven
en de verontreinigde grond in containers
opgeslagen in afwachting van een nadere
bewerking. Het verdere totale onderzoek
wordt momenteel uitgevoerd.
Interimregeling 1982
Door Drente werden in de eerstefase een 13tal zogenaamde oriënterende onderzoeken
aangemeld, waaronder een 4-tal voormalige
gasfabrieksterreinen (Assen, Coevorden,
Hoogeveen en Meppel), een aantal bestaande
of voormalige stortplaatsen (Exloo, Ten
Arlo, Emmen, Vries, Schoonebeek en
Coevorden) en tevens enkele bedrijfsterreinen. De toezeggingen voor genoemde
projekten hebben inmiddels plaatsgevonden.
Drente heeft binnen de tweede fase de
sanering van het bedrijfsterrein van Huizing
B.V. aangemeld.
Ook is het Ministerie van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne in deze fase verzocht geld
beschikbaar te stellen voor een tijdelijk depot
voor verontreinigde grond op het bedrijfsterrein van de N.V. VAM te Wijster.
Tot slot zij nog vermeld dat tevens een 6-tal
oriënterende onderzoeken zijn aangemeld, te
weten voor verontreinigde terreinen om en
nabij het bedrijf Scado te Schoonebeek en
een tweetal voormalige bedrijfsterreinen te
Meppel.
Specifieke bodemverontreinigingsgevallen
Hoewel de bodemsanering - zoals eerder
gesteld - vooral vanuit de problematiek van
de verdachte stortplaatsen in gang is gezet,
hebben zich sinds de inventarisatie van deze
stortplaatsen nog vele andere gevallen
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aangediend, die vooral te maken hebbem met
de vervuiling van bedrijfsterreinen met
daaraan gekoppeld de vervuiling van
aangrenzend oppervlaktewater.
Gasfabrieksterreinen
Vanaf het begin van de negentiende eeuw zijn
overal in het land fabrieken in bedrijf
genomen, die uit steenkool het zogenaamde
kolengas produceerden. Dit gas werd oa. veel
gebruikt voor gaslampen, die dienden als
straatverlichting.
Tot ver in de twintigste eeuw werden steeds
nieuwe bedrijven in gebruik genomen en
werden bestaande bedrijven fors uitgebreid.
De aardgasyondsten rond Slochteren, in de
jaren zestig, betekenden een abrupt einde
voor de gasfabrieken.
Veel grotere maar ook kleinere plaatsen in
het Noorden worden de laatste jaren
gekonfronteerd met de kwalijke overblijfselen van deze tak van industrie. In totaal
zijn in het Noorden - voor zover bekend - 34
gasfabrieken in bedrijf geweest.
Bij steenkoolgasfabrikage ontstond ongezuiverd gas, dat behalve teerdampen ook
ammoniak, ethyleen, benzeen, methaan,
waterstof, zwavelwaterstof, cyaanwaterstof,
naftaline en zwavelkoolstof en in mindere
mate, nog tal van andere verbindingen,
bevatte.
De teer werd afgescheiden en de ammoniak
en naftaline werden er uit gewassen. Het
cyaanwaterstof werd met behulp van ijzer
gebonden waardoor er een blauw-groen ijzercyanideverbinding ontstond, ook wel
genoemd Berlijns of Pruisisch blauw.
In het verleden konden de meeste
afvalprodukten in verschillende industrietjes
worden afgezet of geregenereerd. De teer
werd eerst verzameld in teerputten en de
ijzeraarde werd opgeslagen op het terrein

Woltersum: afgedekte oude stortplaats nabij
Woltersum (juli 1982)
alvorens af te voeren. Later toen het
terugwinnen van produkten uit de
stoffen van de gasfabrieken door goedkopere
winningsmethoden niet meer interessant was,
ontstonden er hier en daar problemen met de
afzet.
Er werd dan gezocht naar verwerkingsmogelijkheden in de direkte omgeving van
het bedrijf (aanleg van paden, ophogen van
terreinen, dempen van sloten) voor wat
ijzeraarde betreft. De teer werd meestal
verbrand. Vaak werd de teeropslag op het
terrein van de fabriek vergroot.
Bij het stoppen van de gasfabrikage zijn op
veel plaatsen teerputten met inhoud achtergebleven. In de loop van de tijd heeft afbraak
van deze teer plaatsgevonden, waardoor
verspreid over het terrein verhoogde gehaltes
aromatische koolwaterstoffen, zoals benzeen, xyleen, tolueen, naftaleen en fenol
worden aangetroffen, terwijl bovendien in de

bodem op het terrein, duidelijk herkenbaar
aan de kleur, het Berlijns blauw wordt
gevonden. Voordat men op een dergelijk
terrein wil gaan bouwen is een drastische
sanering dan ook noodzakelijk.
Aangezien de gasfabrieken in het verleden
vooral gebonden waren aan een verbinding
met open water, vanwege de aanvoer van
kolen, wordt ook in aangrenzende stadsgrachten nogal eens verontreiniging aangetroffen.
Galvanische industrie
Deze tak van industrie houdt zich bezig met
het elektrochemisch bekleden van voorwerpen met als doel verfraaiing en korrosiebescherming; verder om slijtvastheid, hardheid, soldeerbaarheid ed. te verkrijgen. Bij de
voorbehandeling worden de onbewerkte
voorwerpen ontvet (veelal met tri- of perchloorethyleen) en gebeitst (waarbij agressieve zuren worden gebruikt). Bij het
galvaniseren worden de materialen ondergedompeld in metaalbaden (zink, nikkel,
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koper, cadmium, zilver, tin ea.) waaraan in
het verleden veelal cyanide werd toegevoegd.
Het gaat doorgaans om een serie
behandelingen in een reeks van metaalbaden
met spaarbaden en spoelbaden.
Bij deze reeks van bewerkingen komen
afvalstoffen vrij die de kans lopen op de een
of andere manier in het milieu terecht te
komen.
In het verleden bestonden er weinig regels
voor en was weinig toezicht op het lozen van
afvalstoffen op oppervlaktewater. In de loop
der jaren zijn steeds strengere eisen gesteld
aan de lozingsvoorwaarden, maar dit neemt
niet weg dat als een bepaalde firma al enkele
tientallen jaren in bedrijfis er in totaal al een
aanzienlijke vracht aan zware metalen, zuren
en cyanides geloosd kan zijn.
Na lozing slaan de zware metalen veelal snel
neer waardoor ophoping in het slib ontstaat;
terwijl door werking van zuren de indringing
van de metalen in de grond kan worden
verhoogd.
Een voorbeeld van een dergelijke vervuiling
vormt de sloot waarop de Fa. Huizing te
Nieuw-Roden jarenlang heeft geloosd en die
nu tot een lengte van ongeveer 5 kilometer
zal moeten worden uitgebaggerd vanwege
een ernstige verontreiniging met zware
metalen en cyanides.
De problematiek van het afval van
galvanische industrie heeft op dit moment
alle aandacht in de industrie. Er wordt
gezocht naar mogelijkheden om te komen tot
een sterke terugdringing van de hoeveelheden
proceswater en een goede zuivering daarvan.
Verontreiniging van bedrijfsterreinen van
galvanische industrieën kan optreden waar
slordig is omgesprongen met chemikaliën,
waar beits- of metaalbaden overliepen of op
een andere manier met sterk vervuilende
stoffen is gewerkt.
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Bestrijdingsmiddelenbranche
In het Noorden bevinden zich een klein
aantal bestrijdingsmiddelenbedrijven. Alleen
bij AAgrunol in Groningen vindt op dit
moment nog op kleine schaal produktie
plaats van aktieve stoffen. Verder gaat het
voornamelijk om formuleringsprocessen,
dwz. het fysisch bewerken van aktieve stoffen
en hulpstoffen tot een gereed produkt in
verpakte vorm. In het verleden heeft veel
meer echte produktie van bestrijdingsmiddelen plaatsgevonden. Door het slordig
omspringen met bepaalde stoffen, en door
verspreiding via afzuiginstallaties is op een
Stadskanaal: afwateringssloot voor procesafvalwater van Philips te Stadskanaal (juli
1982)

aantal terreinen een sterke verontreiniging
gekonstateerd met allerlei bestrijdingsmiddelen of afbraakprodukten daarvan.
Omdat bij bestrijdingsmiddelen vaak zware
metalen worden gebruikt vormen deze
stoffen vanwege hun onafbreekbare en
immobiele karakter een belangrijk aspekt bij
de vervuiling van de terreinen.
Bij produktieprocessen gaat ook wel eens iets
fout dat levert dan een onbruikbaar (afval)produkt op waarvan het bedrijf zich op een
of andere manier moet ontdoen. Het is niet
uitgesloten dat naast bestrijdingsmiddelenresten uit de landbouw ook dumping van
dergelijk afval in het verleden heeft
bijgedragen tot de problematiek van de
chemisch verontreinigde vuilstorten.
Uniforme aanpak
Zoals eerder vermeld doorloopt een bepaald
verontreinigingsgeval van ontdekking tot en
met sanering een bepaalde ambtelijke
procedure waarin de provincie een koördinerende en verantwoordelijk taak heeft.
Na aanmelding en toekenning in het kader
van het programma bodemsanering vindt er
allereerst een oriënterend onderzoek plaats
dat tot doel heeft om te bepalen om welke
stoffen het in hoofdzaak gaat en in welke
koncentratie deze stoffen voorkomen.
Geven de gegevens die hieruit voortkomen
daartoe aanleiding dan vindt vervolgens een
nader onderzoek plaats, eventueel ter nadere
bepaling van de aard van de stoffen, maar
vooral met het doel om de verspreidig van de
verontreiniging, met name via het grondwater, vast te stellen. Eventueel wordt dit
onderdeel in fases uitgevoerd.
Is de aard van de verspreiding van de
verontreiniging duidelijk, dan vindt, alvorens
met de echte sanering kan worden begonnen,
allereerst een onderzoek plaats naar de

moeten worden. Tussen iedere opvolgende
stap vindt overleg plaats tussen medewerkers
van de provincie, de gemeente en de milieuinspektie, eventueel aangevuld met vertegenwoordigers van een technisch buro. In dit
overleg wordt geadviseerd of verder
onderzoek of sanering noodzakelijk is en
welke richting dit zou moeten krijgen.
Bovendien vindt een technische en ambtelijke
beoordeling plaats van ieder voorstel door
het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne, voordat hiervoor geld beschikbaar wordt gesteld. Voor velen lijkt dit
misschien een omslachtige en tijdrovende
procedure. Gezien de grote aantallen
gevallen, die de laatste jaren aan het licht
komen is een uniforme aanpak van de
bodemsanering evenwel een vereiste geworden. Deze uniforme aanpak heeft niet
alleen tot doel om per geval tot een juiste
beoordeling te komen van de ernst van de
verontreiniging maar bovendien om landelijk
gezien de prioriteit van alle gevallen tegen
elkaar te kunnen afwegen en daar eventueel
de rijkssubsidie op af te stemmen.

Yde: deelsanering met bestrijdingsmiddelen
verontreinigde grond nabij Yde (Dr.) (mei
1982)
toepasbaarheid van een aantal mogelijke
saneringstechnieken. Tenslotte vindt de
sanering plaats.
Behalve ontgraven van de verontreinigde
plek en het elders verbranden of tijdelijk
opslaan van de grond, bestaan er meerdere

technieken, die vooral tot doel hebben om
verspreiding van de verontreiniging zoveel
mogelijk te voorkomen. In een aantal
gevallen kan een dergelijke immobilisering
uit praktische en/of financiële overwegingen
de voorkeur verdienen boven afgraven.
Heeft de sanering eenmaal plaatsgevonden
dan moet nakontröle uitmaken wat het
uiteindelijke effekt van de sanering is geweest
en/ of aanvullende maatregelen genomen

Slotbeschouwing
Uit het bovenstaande moge blijken, dat ook
het Noorden niet ontkomen is aan gevallen
van meer of minder ernstige bodemverontreiniging. Het is dan ook te hopen, dat
financiële middelen beschikbaar zullen
komen om vergaande bodemsaneringen te
kunnen uitvoeren. Het is onontbeerlijk vanaf
heden met de - verre van optimale - ter
beschikking staande juridische middelen een
dusdanig bodembeschermingsbeleid te voeren, dat men in de toekomst niet opnieuw
wordt gekonfronteerd met een situatie waar
wij nu voor staan.
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