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Drinkwater en  
bodemverontreiniging
Het belang van de bodem voor het menselijk leven wordt door sommigen nogal 

onderschat. De bodem voorziet ons van twee primaire levensbehoeften: water en 

voedsel. Ik zet die twee woorden niet toevallig in die volgorde: zonder water over

leeft een mens geen drie dagen. Zonder voedsel duurt het iets langer… maar niet 

veel. Millennia lang heeft de mens op een duurzame manier gebruikgemaakt van 

wat de bodem biedt. Pas de laatste eeuwen is dit evenwicht zoek en doen wij dingen 

met de bodem die niet duurzaam zijn. We halen er delfstoffen uit zonder ze aan te 

vullen. We vervuilen de bodem met afvalstoffen die niet kunnen worden afgebro

ken en die zich verspreiden en verzamelen in de voedselketen. We voegen toxische 

stoffen toe die een belasting vormen voor het bodemmilieu. Daarmee vervuilen we 

ons eigen nest. 

In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw kwamen in rap tempo enkele grote bo

demverontreinigingen aan het licht. Het onderwerp stond stevig op de politieke 

agenda. Inmiddels is die aandacht helaas wat minder. Onze drinkwatervoorziening 

is een leidend belang in en op de ondergrond. Andere zaken moeten zich aanpassen 

aan de borging van de kwaliteit van ons drinkwater, ook en vooral bij bodemsane

ring. Dat is belangrijk, want er ligt op dat gebied een flinke restopgave, zoals dat 

in Haags jargon heet. Het RIVM heeft vastgesteld dat er van de 250.000 bekende 

gevallen van bodemverontreiniging in Nederland 60.000 locaties mogelijk ernstig 

vervuild zijn. Natuurlijk is er al veel gesaneerd, maar er worden ook nog steeds 

nieuwe verontreinigingen ontdekt. Zo zijn er na een inventarisatie in juli 2011 

toch nog 133 nieuwe humane spoedlocaties gevonden. In juli 2013 waren er in 

Nederland 328 spoedlocaties met humane risico’s.

Overigens hoeven niet alle verontreinigingen altijd helemaal te worden gesaneerd: 

het gaat om een prioriteitenstelling. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de 

soort en hoeveelheid toxische stof en het transport daarvan in de bodem. Die zaken 

zijn goed in kaart en daarmee kun je precies vaststellen wat er wanneer moet 

worden gesaneerd.

Elke door menselijk handelen in de grond gebrachte milieuvreemde stof, die enige 

tijd in de bodem verblijft en kan uitspoelen naar oppervlakte of grondwater, is ver

ontreiniging. Naast bodemverontreinigingen van historischindustriële aard, zijn 

er dus meer bedreigingen: schaliegaswinning met behulp van giftige chemische 

stoffen, illegaal dumpen van chemicaliën die worden gebruikt voor drugsproduc

tie, pesticiden, uitspoeling van nitraten uit dierlijke mest. Veel van deze problemen 

vragen om een integrale aanpak met veel partners. Probleem hier is vaak dat stof

fen zijn toegelaten, hoewel het toch om milieuvreemde stoffen gaat die een hoge 

belasting vormen voor het bodemleven. En wellicht voor omwonenden, zoals het 

RIVM nu gaat uitzoeken. Onze landbouw blijft maar vasthouden aan grootscha

lige productie met behulp van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen; een 

aanpak die eigenlijk haaks staat op goed rentmeesterschap van de aarde. Terwijl 

er voldoende alternatieven zijn, zoals biologische landbouw met geïntegreerde 

plaagbestrijding. Tegelijkertijd ligt hier een rol voor de consument, die meer ver

antwoord geproduceerd voedsel zou moeten eisen. Uiteindelijk moet het doel voor 

alle beleid en menselijk handelen rondom de ondergrond zijn: houd de bodem zo 

dicht mogelijk bij zijn natuurlijke uitgangstoestand!
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In elke Waterspiegel vragen wij een gastcolumnist  
zijn of haar visie te geven op een actueel thema.
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