
G1FSPEUREN AIS REVALIDATIE
"Bieze, weg hier en in de looppas".
Sietee van der Hoek

E en bijzondere man, gifspeurder Klaas
Bieze uit Groningen. Op zijn eigen wij-

ze gaat hij de milieuvervuiling te lijf, al zo'n
tien jaar lang. En zijn werk is niet onopge-
merkt gebleven. Begin deze zomer nog, Klaas
Bieze betreedt het terrein van een ammoniak-
fabriek in Groningen, komt een meneer het
kantoor uitstuiven en beveelt hem: "Bieze,
weg hier en in de looppas". "Nou", zegt
Klaas Bieze (55), "een oude man als ik in
de looppas. Ik ben rustig weggelopen en rus-
tig aan de kant van het Hoendiep gaan zit-
ten".
Chemische vervuiling is Bieze's "speciali-
teit". Hoewel hij nog minder van chemie
weet dan ondergetekende. Maar wanneer
de volksgezondheid in het geding is, roeit
hij met de riemen die hij heeft, tot hij het
doel of de mensen bereikt heeft die hij wil-
de bereiken. Het zwembad van Woltersum
en de stortplaats bij Oostwold zullen mis-
schien ooit nog eens de gifgeschiedenis in-
gaan als toonbeelden van wat niet-aflatend
drammen vermag.

"Mijn levensloop? Ik ben een oud-po-
litieman, maar dat hoeft er niet bij. Een
medicijnvergiftiging heeft mijn hele leven
veranderd. Al mijn spierkracht raakte ik
toen kwijt. Dat is nu nog zo, al zou je dat
niet zegen als je mij van de buitenkant be-
kijkt. Zo'n vijftien jaar geleden gebeurd,
toen ik bij de Groninger gemeentepolitie
zat. Voor vijfentachtig procent afgekeurd.
Ik ben uit een socialistisch nest gekropen,
arbeidersmensen uit Stadskanaal. Met de
paplepel heb ik het ingegoten gekregen om
op te komen voor de lagere man. 't Is niet
zo makkelijk om een arbeidsongeschiktheids-
verklaring op zo'n leeftijd te verstouwen.
Maar er waren vijf kinderen, en alleen al
om hen moet je op een gegeven moment
toch het leven weer in.
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Ik ben gediplomeerd zweminstrukteur
en gaf kinderen zwemles. Ook in het Leek-
stermeer. Totdat dat op een gegeven mo-
ment niet meer kon, omdat het meer te ver-
vuild was. Toen heb ik tegen mezelf gezegd:
Hier wil ik wat tegen doen; welk recht heeft
wie dan ook om ons leefmilieu onleefbaar
te maken?
Sommige mensen denken dat het een tik van
mij is. Dat is het niet. Klaas gaat er rustig
mee door. Zaak voor zaak afwerken. Ik ben
een individualist die recht op zijn doel af-
gaat. Dat individuele onderscheidt mij ook
van andere milieugroepen en daarmee vul
ik een gat op dat anderen laten zitten".

Als lid van het PvdA-afdelingsbestuur
werkte hij er aan mee dat de Staten van
Groningen de zogenaamde hardheidsclau-
sule aanbrachten in de verontreiniging?- -
heffing de huishouders; met lage inkomens
werden gevrijwaard van betaling van de
'milieubelasting'. Klaas Bieze zat in het
Leekstermeerkomité. De zuiveringsinstalla-
tie kreeg een derde trap. Hij bemoeide zich
met de suikerfabriek en de vloeivelden
daarbij. Soms was hij als enige aanwezig
op hoorzittingen om bezwaren in te dienen
en toe te lichten.
"Een grote klus was ook de neefjesplaag
in Corpus den Hoorn. Rioleringsbuizen wa-
ren verzakt. Duizenden neefjes 's nachts in
je slaapkamer was niks. Wat je dan opvalt,
zelfs als ze er ogenblikkelijk sterke hinder
van ondervinden, is dat de meeste mensen
zo passief blijven. Ze vreten valium en han-
gen vapona-strips op, maar ze zijn slechts
met de grootste moeite tot aktie te bewegen
om de oorzaak van de neefjesplaag onge-
daan gemaakt te krijgen.
Ik heb ook erg veel in Drente rondgezwor-
ven. Samen met Jan Dijkstra van de toen
nog bestaande Vereniging Milieubeheer

Noord-Nederland. Geweldige kerel, ook
zijn vrouw. Waar we in die jaren al niet op
stuiten in de Drentse bossen.D'r moet een
heleboel rotzooi weggewerkt zijn. Jammer
dat ik alle negatieven van de foto's en dia's
kwijtgeraakt ben die ik ervan gemaakt heb.
Ik zet praktisch alles op de foto. Een hobby
van me. Soms maak ik er ook wel eens wat
voor kranten. Al het werk wat ik doe is een
soortrevalidatie voor mij. Woltersum, niks
aan de hand.

In 1973 heb ik opnieuw een kleine ver-
giftiging opgelopen. Bij het Hoornse Diep,
waar vatenhandelaren soms wat aanrom-
melden met de resten die nog in de vaten
zaten. Een keer toen er weer iemand spul
aan het verbranden was, kreeg ik een rook-
wolk in mijn gezicht. Ik was er nog behoor-
lijk ziek van. In 1974 had je dan Wolter-
sum. Ik reed een keer langs het Damster-
diep, toen ik smerig schuim zag drijven op
het water in de buurt van het voormalige
zwembad. Je duikt dan zo'n dorp in en gaat
met de eerste de beste die je tegen komt een
praatje maken. Van het een komt het an-
der. Ik heb monsters verzameld, vaten open-
gemaakt want die lagen toch aan de opper-
vlakte. Een bodemdeskundige van de Rijks-
universiteit heeft die monsters voor mij on-
derzocht. Broomverbindingen, zware meta-
len. Ik heb toen ook die gifbelt in de pu-
bliciteit gebracht, want ik houd er niet van
dat zaken onder de dekmantel gehouden
worden. Burgemeester Liese, die toen nog
hoofd van de gemeente Ten Boer was, a-
geerde nogal tegen mij. Niks aan de hand,
zei hij. Maar ik weet maar al te goed uit



mijn politieverleden, dat als men dat zegt
er dan van alles aan de hand is.
De provinciale milieudienst kwam er bij.
Er zijn boringen verricht. In feite is de he-
le zaak in een "stoffige la beland. Ik ben heel
ontevreden over de afhandeling van die zaak.
Nu, na Lekkerkerk, praat men er weer o-
ver. Het plan is om dat zwembad vol che-
misch afval van boven af te dekken, omdat
verwijdering van het gif te kostbaar zou
zijn. Afdekking is evenwel geen oplossing,
want van onderen loopt het er zomaar uit.

Een half jaar heb ik aan de zaak-Wol-
tersum gewerkt. Omstreeks diezelfde tijd
stuitte ik ook op die vatendumping bij Oost-
wold. Dat kwam zo. Behalve dat veel men-
sen mij bellen met tips over vervuilde slo-
ten of vermeend illegale stortingen, heb ik
voor mijzelf en vast patroon van rijden langs
stortplaatsen. Om te kijken wat er gebeurt
en wat er ligt. Zo zag ik op een zaterdag
op de stortplaats bij Oostwold een hele par-
tij vaten liggen. Ik heb direkt Klouwen (In-
spektie Volksgezondheid en Milieuhygiëne)
er bij gehaald. En 's maandags heb ik aan-
gifte gedaan bij de politie in Leek. Heel
komisch was, dat ik daarvoor terecht
kwam bij mijn zoon die politieman in Leek
was in die tijd. De vaten bleken afkomstig
van Upjohn Polymer uit Delfzijl en bevat-
ten isomeren. Ze moesten alle tachtig weer
verwijderd worden. Had ik ze niet ontdekt,
dan waren ze na het weekeinde door de
bulldozer mooi begraven geweest. Ik heb
ook nog een aanklacht ingediend bij de of-
ficier van justitie tegen Upjohn. Maar daar
is niks van terecht gekomen. Nota bene11970
was er een nieuw tijdperk ingetreden met
nieuwe milieuwetten, met een provinciale
milieudienst. En toch kon vier jaar later dit
spul zomaar gedumpt worden. We hebben
nou sinds augustus 1979 de wet chemische

afvalstoffen. En wat zie je gebeuren? He-
ren dumpers die het lastige spul vermen-
gen met puin en ander onverdacht afval en
het proberen zo probleemloos mogelijk kwijt
te raken.

Oostwold, een geruchtmakende zaak
Ik ben er zeker van dat, wanneer ooit nog
eens onderzocht wordt wat er allemaal in
die inmiddels afgesloten stortplaats zit, Oost-
wold nog een heel geruchtmakende zaak
wordt. De Hinderwetvergunning van 1966
geeft alleen maar toestemming voor de ver-
werking van huisvuil en verbiedt het stor-
ten van giftige stoffen. Maar in ieder chauf-
feurscafé in Nederland wist men dat je bij
Oostwold ongekontroleerd kon storten. Om-
wonenden zagen bij tijd en bij wijle de
vrachtwagens in de rij staan. Zelfs 's nachts
dumpte men en dekte de bulldozer direkt
het zaakje weer toe.
Dan moet je bedenken dat die stortplaats
-een voormalige zandwinning voor de aan-
leg van rijksweg 43- vijfendertig meter diep
was. Wat moet daar wel niet allemaal inge-
stort zijn, nagenoeg ongekontroleerd? Op
enige honderden meters van het Leekstermeer
terwijl er in het bestemmingsplan een groot
waterspaarbekken vlakbij gedacht is. En dat
alles met een onderlaag van doorlatende
veengrond en zand. Misschien ben ik wel
een koe daarin, maar volgens mij zou er
een groot onderzoek moeten komen. Zelf
ben ik aan het boren geweest met een klein
handboortje van de universiteit, maar ik
kom niet door het puin en die blokken be-
ton heen die er liggen. Waarom zou in zo'n
geval de officier van justitie niet de stort-
baas en de chefs van transportbedrijven bij
proces-verbaal gaan horen? Volgens mij is
het dé hoogste tijd voor een milieu-officier.
En ook de gewone politieman, die tevens

opsporingsambtenaar is ingevolge art. 141,
moet je inschakelen om milieumisdrijven te
voorkomen of op te sporen.
Deze week nog werd ik opgebeld door een
werknemer uit de Rijnmond. Hij vertelde
dat er jaren geleden vele vrachten fluor-
zuur vanaf het bedrijfje waar hij werkte
naar het Noorden des Lands zijn gereden
om daar weggewerkt te worden. Ik maak
me sterk dat veel van die ritten geëindigd
zijn bij Oostwold.

Geleende tijd
Ach, het gif ligt naast je deur. En er

is werk zat voor mij. Ik had wel graag voor
de provinciale milieudienst willen werken.
En ik wil daar ook best vertellen wat ik op
het spoor kom, maar de eis van die dienst
is dat ik het niet in de publiciteit breng.
Terwijl ik die vergoedingen van de persme-
dia mooi kan gebruiken om de gemaakte
kosten te bestrijden. Drie jaar heb ik ge-
werkt aan de Avebe, als adviseur van de
aktievoerders van de Molenstreek (Veen-
dam) tegen de kanalenvervuiling door de
aardappelmeelindustrie. Dankbaar werk.
De mensen kennen je allemaal en hebben
vertrouwen in je. Maar 't kost je wei-veel
geld.
Het gemeentebestuur van Groningen belt
mij om te vragen -na Lekkerkerk- of ik
misschien weet waar mogelijk illegale stort-
plaatsen zich bevinden. Laatst toen de nieu-
we koningin in Groningen op bezoek was,
kwamen verschillende wethouders op mij af
om te vragen of ik ook in hun gemeente
wilde komen om ongerechtigheid op te spo-
ren. Ergens voelde ik mij dan toch wel wat
vereerd, dat ze mij weten te vinden. Het is
toch mooi dat ik dit nog kan doen, terwijl
ik, als het er op aan komt, eigenlijk in ge-
leende tijd leef".
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