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Welkom bij de eerste nieuws-
brief van Nazorg Bodem

In deze nieuwsbrief
➤ Jaap van Hensbergen over Nazorg Bodem
➤ Nazorg Billitonterrein Arnhem
➤ Herontwikkeling oliedepot Zwolle
➤ Hoe regelen we de nazorg in de toekomst? 

Met deze Nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van actuele  
ontwikkelingen op het vlak van nazorg en bodemsanering. We gaan in op 
de techniek, maar ook op de organisatie en de financiën. De Nieuwsbrief  
verschijnt twee keer per jaar. Heeft u vragen of suggesties voor onder- 
werpen, mail dan naar klein@nazorgbodem.nl.
Veel leesplezier met deze eerste Nieuwsbrief!

Wil van der Valk
Directeur Nazorg Bodem

Nazorg Billiton- 
terrein Arnhem
Bodem en grondwater van 
een voormalig fabriekster-
rein in Arnhem zijn ver-
vuild met zware metalen. 
Nazorg Bodem heeft de 
nazorgverplichting van de 
eigenaar overgenomen. 
Het terrein is in 1995 
gesaneerd. Het vervuilde 
bodemvolume is toen 
geïsoleerd van de omge-
ving. Het nazorgplan van 
Nazorg Bodem zorgt dat 
dat zo blijft.   

➤  Lees hier hoe de ver-
vuiling onder controle 
wordt gehouden

Herontwikkeling 
oliedepot Zwolle
De onzekerheid rond 
bodemverontreiniging kan 
de herontwikkeling van 
een bedrijfsterrein ernstig 
frustreren. 
In Zwolle heeft Nazorg 
Bodem een vervuild ter-
rein gesaneerd en bouwrijp 
opgeleverd. Ook de nazorg 
rond de verontreiniging 
is door Nazorg Bodem 
overgenomen. Op de loca-
tie wordt nu een nieuwe 
bouwmarkt gevestigd. 

➤  Lees hier hoe het  
terrein is aangepakt

Hoe regelen we  
de nazorg in de 
toekomst? 
In 2012 is het Ministerie 
van Infrastructuur en 
Milieu begonnen met een 
aantal pilots. Die dienen 
om te kijken hoe de lande-
lijke nazorg van bodemver-
ontreiniging het best kan 
worden georganiseerd.
Voor die nazorg is veel 
expertise nodig. Technisch, 
maar ook organisatorisch 
en financieel. Een lande-
lijke netwerkorganisatie 
(OZO) kan zorgen voor 
kennisuitwisseling over 
organisatie en financiën. 

➤  Lees meer over de lan-
delijke ontwikkelingen

Jaap van 
Hensbergen over 
bodemsanering
Bodemsanering is nog 
steeds een belangrijk 
onderwerp. Toch neemt de 
aandacht voor dit beleids-
veld in Nederland af. 
De voorzitter van de raad 
van Commissarissen van 
Nazorg Bodem vindt dit 
geen goede ontwikkeling. 
Hij is van mening dat 
Nazorg Bodem een waar-
devolle bijdrage kan leve-
ren in de discussie over de 
toekomst van nazorg en 
bodemsanering. 

➤  Lees het bericht van 
Jaap van Hensbergen
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De aandacht voor bodemsanering in ons land 
neemt af. Dit is geen goede ontwikkeling. Met 
deze Nieuwsbrief biedt Nazorg Bodem tegen-
wicht aan deze trend. Aandeelhouders en rela-
ties van Nazorg Bodem en andere geïnteres-
seerden kunnen zo goed op de hoogte worden 
gehouden van de ontwikkelingen binnen het 
werkveld.

Discussie over de toekomst
In kleinere kring wordt gestaag gewerkt aan de zeker 
nog bestaande vragen en kwesties rond urgente 
saneringen, sanering van bedrijfsterreinen en aan de 
nazorg van gesaneerde locaties. Een belangrijk onder-
werp hierbij is hoe in de toekomst bodemsanering 
en nazorg wordt georganiseerd door rijk, provincie, 
gemeenten en bestaande uitvoeringsorganisaties. 
Nazorg Bodem gaf in de onlangs georganiseerde 
workshop middag hieraan al ruim aandacht voor de 
aandeelhouders. 

Ontzorg-organisatie 
Nazorg Bodem volgt de ontwikkelingen niet alleen met 
veel belangstelling maar wil in deze discussie over de 
toekomst uitdrukkelijk een bijdrage leveren. Nazorg 
Bodem participeert onder meer in het overleg over een 
mogelijke oprichting van een landelijke ‘ontzorg-orga-
nisatie’ (de OZO). De Raad van Commissarissen van 
Nazorg Bodem steunt de deelname aan dit overleg. 

Verbreden van kennis
Het is daarbij van groot belang om met beide benen 
op de grond te blijven staan en deze benen goed te 
onderhouden. Er wordt hard gewerkt aan het verbre-
den van kennis en het verkrijgen van opdrachten. 
Daarmee wordt de professionaliteit en het kennisni-
veau van onze organisatie versterkt. 

Twee projecten
In deze eerste Nieuwsbrief worden twee concrete 
projecten van Nazorg Bodem beschreven. Een project 
met een duidelijk technische achtergrond in Arnhem 
en een project in Zwolle. Bij dit tweede project ligt het 
accent op de ruimtelijke en economische ontwikkeling 
na de sanering van de bodemverontreiniging.

Jaap van Hensbergen, voorzitter Raad van 
Commissavrissen Nazorg Bodem.

Jaap van Hensbergen over bodemsanering
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Na de sanering van dit voormalige industrie- 
terrein in Arnhem is voortdurende nazorg 
en controle nodig. Nazorg Bodem heeft de 
expertise daarvoor in huis. Na 12 jaar is het 
bestaande nazorgplan onlangs geëvalueerd en 
geactualiseerd. Ook voor de komende jaren is 
de nazorg goed geregeld. 

Geschiedenis
Het gaat om een groot gebied van ongeveer 15 hec-
tare. Het terrein is vanaf 1928 in gebruik geweest 
door een erts-verwerkende metaalindustrie. Dat heeft 
geleid tot een verontreiniging van de bodem en het 
grondwater met zware metalen. Het terrein is in 1995 
gesaneerd. De saneringswerkzaamheden zijn uitge-
voerd in opdracht van de eigenaar, projectontwikke-
laar Mogo. Na de sanering is begonnen met de uitgifte 
van het bedrijfsterrein in verschillende kavels.  

Sanering
Rondom de locatie is een verticale isolatie aange-
bracht in de vorm van een zandcement-bentoniet-
wand. Die loopt door tot op een ondoordringbare 
natuurlijke kleilaag op ongeveer 6 meter diepte. Er is 
ook een bovenafdichting aangebracht. De vervuiling 
is op deze manier geïsoleerd. Binnen het geïsoleerde 
bodemvolume wordt de grondwaterstand kunstmatig 
laag gehouden met behulp van een grondwateront-
trekking bestaande uit diepdrains en verticale filters. 

Eeuwigdurende nazorg
De vervuiling is onder controle, maar niet verdwenen. 
Daarom is nazorg nodig. Het beheer van de veront-
reinigingen is in principe eeuwigdurend. Gelet op 
de lange termijn van de nazorgverplichtingen en de 
gewenste specialistische kennis heeft eigenaar Mogo 
er voor gekozen om het beheer onder te brengen bij 
Nazorg Bodem. 

Nazorgmaatregelen 
Nazorg Bodem hanteert op deze locatie een  
IBC-aanpak. Dat staat voor Isoleren, Beheersen  
en Controleren. De nazorgmaatregelen op de locatie 
bestaan op hoofdlijnen uit:
• Het controleren van de isolatie (schermwand, 

bovenafdichting).
• Het in stand houden en controleren van het 

verlaagde grondwaterniveau in het geïsoleerde 
bodemvolume.

• Het monitoren van de grondwaterkwaliteit rondom 
de locatie.

• Het lokaal beheersen van de reeds aanwezige 
grondwaterverontreiniging buiten de isolerende 
voorziening.

• Het beheer van de financiën.
 
Evaluatie
Op basis van de monitoring van de afgelopen peri-
ode is gebleken dat de isolatie goed werkt. Om de 
grondwaterstand laag te houden hoeft slechts twee 
maanden per jaar grondwater onttrokken en gezuiverd 
te worden. In 2012 is het nazorgplan geactualiseerd 
op basis van de resultaten van de afgelopen 12 jaar 
monitoring. In het geactualiseerde nazorgplan zijn de 
diverse onderdelen van de nazorg verbeterd en effici-
enter gemaakt. De nazorg op deze locatie is hiermee 
ook voor de komende jaren goed geregeld.

Nazorg Billitonterrein Arnhem
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Bij het centrum van Zwolle ligt een goed 
bereikbaar industrieterrein van vier hectare. 
Een grote bouwmarkt wil zich hier vestigen, 
maar de bodem van het terrein was vervuild. 
Samenwerking tussen de eigenaar, de ontwik-
kelaar, de gemeente en Nazorg  
Bodem heeft het gebied weer ontsloten  
voor economische activiteit.

Bodemsanering
Om de gewenste ontwikkeling te kunnen realiseren 
moest er bodemsanering plaatsvinden. De sanering 
zou gecombineerd worden met het verwijderen van de 
aanwezige ondergrondse infrastructuur (leidingen en 
funderingen). Ook het grondwater was zo verontreinigd 
dat er maatregelen moesten worden genomen. 

Risico’s overnemen
De betrokken partijen zochten een complete oplossing 
voor het bodemprobleem. Naast het uitvoeren van de 
sanering was er extra aandacht nodig voor het langdu-
rige beheer van een dieper gelegen grondwaterveront-
reiniging. Er was vraag naar een partij die alle risico’s 
en aansprakelijkheden zou kunnen overnemen. 

Saneringsplan
De eigenaar heeft uiteindelijk voor gekozen om alle 
werkzaamheden door Nazorg Bodem te laten uit-
voeren, inclusief de bodemsanering en het bouwrijp 

maken. Zo bestond er voor de eigenaar de minste 
kans op restrisico’s en overdrachtsrisico’s. Het sane-
ringsplan met de daarbij behorende monitoring en 
nazorgverplichtingen is in zijn geheel op naam van 
Nazorg Bodem gezet.

Sanering goedgekeurd
Inmiddels is de grondsanering uitgevoerd en is de 
ondergrondse infrastructuur gesloopt. Er is ruim 
8.000 ton sterk verontreinigde grond afgegraven en 
afgevoerd naar een reiniger. In de ontgravingsput is 
een drainagesysteem aangebracht voor de onttrekking 
van grondwater. Over het terrein zijn sleuven getrok-
ken om eventuele niet opgespoorde verontreinigingen 
uit te sluiten. Inmiddels is het evaluatieverslag van de 
grondsanering door de gemeente Zwolle goedgekeurd. 

Gevrijwaard van problemen
Door de afkoop van alle sanerings- en nazorgverplich-
tingen zijn de huidige en de toekomstige eigenaar 
gevrijwaard van alle technische bodemproblemen en 
van aan bodemverontreiniging gerelateerde aanspra-
kelijkheden. Tenslotte krijgt de gemeente Zwolle een 
taak gekregen in het kader van haar gebiedsgericht 
grondwaterbeheer. In 2014 wordt begonnen met de 
bouw van de bouwmarkt. Het terrein speelt weer een 
rol in de economische bedrijvigheid van de gemeente 
Zwolle!

Herontwikkeling oliedepot Zwolle
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Het organisatiemodel om de landelijke nazorg 
van bodemverontreiniging te regelen is nog 
niet gekozen. Een aantal pilots moet meer dui-
delijkheid geven, over de aanpak en over  de 
financiële risico’s. Een nieuw op te zetten net-
werkorganisatie kan helpen.

Een dergelijke landelijke netwerkorganisatie kan 
zorgen voor kennisuitwisseling over  de nazorg. 
Daarnaast of in combinatie daarmee is er mogelijk 
behoefte aan een landelijke ‘ontzorg-organisatie’ 
(OZO), die ook projecten kan uitvoeren.
 
Pilots en bijeenkomsten
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 2012 
begonnen met een aantal pilots over de mogelijke 
toekomstscenario’s voor de organisatie van de nazorg 

van bodemverontreinigingslocaties. Er zijn in 2012 
en 2013 drie bijeenkomsten georganiseerd over dit 
thema. Daarbij is gekeken naar het gewenste orga-
nisatiemodel en naar de aanpak van de financiële 
risico’s bij nazorg.

Organisatiemodel
Een landelijke netwerkorganisatie voor nazorg krijgt 
veel steun.. De ontwikkeling van een aantal kennis-
velden en het regelen van facilitaire zaken kunnen 
het beste binnen dat netwerk worden opgezet. De 
concrete uitvoering van projecten kan dan regionaal 
plaatsvinden.  

Onderzoek naar ‘ontzorg-organisatie’ 
(OZO) loopt
Onderzoek naar de mogelijkheden van één landelijke 
nazorgorganisatie, die een vangnetfunctie kan heb-
ben, en waarin bestaande landelijke bodemsanerings-
organisaties in participeren is ook nog gaande.

Dekking financieel risico
Een meerderheid van de partijen die bij de nazorg 
zijn betrokkenen is voorstander van een waarborg-
constructie. Door het gemeenschappelijk dragen van 
de projectrisico’s zijn de risico’s per project beperkt. 
Mogelijk kan het Rijk in deze constructie garant staan 
voor onvoorziene risico’s en/of calamiteiten.

Hoe regelen we de nazorg in de toekomst?
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