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Welkom bij de tweede nieuws-
brief van Nazorg Bodem

In deze nieuwsbrief
➤ Nazorg Bodem verhuist naar Ede
➤ Financieel beheer: zorgvuldig beleggen 
➤ Nieuw product: gebiedsgerichte bodemzorg
➤ Moderne monitoring: sturen op afstand  

Vanuit ons nieuwe kantoor sturen we u de tweede nieuwsbrief van  
Nazorg Bodem. In dit nummer staan we stil bij een belangrijk onderwerp 
van onze organisatie namelijk het financieel beheer van de afkoop- 
bedragen van onze nazorg locaties. Daarnaast gaan we in op een paar 
innovaties die we het afgelopen jaar hebben ontwikkeld. Ik wens u veel 
leesplezier!

Wil van der Valk
Directeur Nazorg Bodem

Financieel beheer: 
zorgvuldig beleg-
gen
Nazorg Bodem neemt de 
nazorgverplichting van een 
vervuilde locatie over.  
Dat wordt gefinancierd 
met het oorspronkelijke 
afkoopbedrag aangevuld 
met het rendement van 
beleggingen.
Om de nazorg ook in de 
toekomst te garanderen 
wordt zorgvuldig met die 
beleggingen omgegaan. 
   
➤  Lees hier hoe dat in  

zijn werk gaat

Nieuw product: 
gebiedsgerichte 
bodemzorg
Nazorg Bodem kan lokale 
overheden helpen bij het 
opstellen van bodembe-
heerplannen gericht op 
verbetering van bodem en 
grondwaterkwaliteit. Dit 
vanuit de specifieke nazorg 
expertise die de afgelopen 
jaren is opgebouwd.
Ook de plannen met werk-
zaamheden met een lange 
looptijd worden op deze 
manier praktisch én finan- 
cieel goed in kaart 
gebracht. Herontwikkelingen 
kunnen zo zonder vertraging 
doorgang vinden.  
  
➤  Lees hier hoe het  

terrein is aangepakt

Moderne moni-
toring: sturen op 
afstand 
In Arnhem wordt op een 
vervuilde locatie een nieuw 
‘webbased’ besturings-
systeem gebruikt.
Met het systeem kan de 
locatie op afstand in de 
gaten worden gehouden. 
Ook de zuivering van 
grondwater wordt met  
het systeem aangestuurd.  
Een efficiënte manier om 
optimale nazorg te leveren.  

➤  Lees meer over het 
nieuwe besturings-
systeem 

Nazorg Bodem  
verhuist naar Ede
Nazorg Bodem was tot 
2009 verbonden aan 
Grondbank GMG. De 
organisaties zijn daarna 
gesplitst. Er werd nog wel 
een kantoor in Nijmegen 
gedeeld. 
Nazorg Bodem is inmiddels 
gegroeid van een regionale 
naar een landelijk opere-
rende organisatie. Met de 
verhuizing naar Ede ligt 
Nazorg Bodem nu meer 
centraal in het werkgebied.  

➤  Lees meer over de  
verzelfstandiging
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Nazorg Bodem is in 2006 als eerste in 
Nederland begonnen met de afkoop en over-
name van nazorg- en saneringsprojecten. 
Destijds was de organisatie nog onderdeel  
van Grondbank GMG. Vanaf 2009 zijn beide 
organisaties geleidelijk ‘ontvlochten’.

Zelfstandig
Inmiddels is Nazorg Bodem een volledig zelfstandige 
organisatie geworden. De samenwerking tussen beide 
organisaties bestond de laatste jaren nog uit het 
gedeeltelijk inhuren van personeel en het leveren van 
een kantoorruimte. Met het vertrek van Nazorg Bodem 
uit Nijmegen is deze periode definitief afgesloten.

Centrale ligging
De afgelopen jaren is Nazorg Bodem gegroeid van  
een regionaal naar een landelijk opererend bedrijf. 
Met Ede als vestigingsplaats kiest de organisatie voor 
een meer centrale ligging in het werkgebied, makkelijk 
bereikbaar voor bestaande en nieuwe klanten.

We nodigen u van harte uit om ons nieuwe kantoor te 
bezoeken!

Het nieuwe adres is:
Nazorg Bodem 
Morsestraat 15
6716 AH  Ede

postadres:
Postbus 639
6710 BP  Ede (Gld)
contact:   Ernst Algra: 06 21 81 84 54 

Wil van der Valk: 06 55 37 80 70
info@nazorgbodem.nl  | www.nazorgbodem.nl 

Nazorg Bodem verhuist naar Ede

In deze nieuwsbrief
➤ Nazorg Bodem verhuist naar Ede
➤ Financieel beheer: zorgvuldig beleggen 
➤ Nieuw product: gebiedsgerichte bodemzorg
➤ Moderne monitoring: sturen op afstand  

Kantoor centraal in het land
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Nazorg Bodem koopt alle nazorgverplichtingen 
van een bodemverontreiniging in één keer af. 
Vanaf het moment van overdracht is Nazorg 
Bodem verantwoordelijk voor de activiteiten 
en aansprakelijkheden van die verontreiniging. 
Hoe wordt dat gefinancierd? 

Zorgvuldig
De nazorgverplichting heeft vaak een lange loopduur 
en kan lopen vanaf minimaal 5 jaar tot een onbe-
grensde tijdperiode. De activiteiten die met de nazorg 
gepaard gaan worden betaald uit het afkoopbedrag en 
vooral uit het rendement van de beleggingen van dit 
bedrag. Dat betekent dat zorgvuldig met die beleg- 
gingen moet worden omgegaan.

Aandeelhouders
Nazorg Bodem is een overheids-BV. Het beleggings-
beleid en het risicomanagement van de organisatie 
wordt vastgesteld door de aandeelhouders. Directie 
en Raad van Commissarissen handelen binnen deze 
vastgestelde kaders. Voor het dagelijkse financiële 
beheer zijn specialisten van meerdere banken aan- 
gesteld.

Laag risicoprofiel
Het grootste deel van de financiële middelen is belegd 
in zogenaamde vastrentende waarden (onder meer 
obligaties en spaarrekeningen). Hiervoor geldt een 
laag risicoprofiel en ook een wat lager gemiddeld  
rendement. Er wordt slechts beperkt belegd in aan-
delen. Er worden geen grote posities met individuele 
aandelen ingenomen. De mix van beleggingen moet 
zorgen voor een optimum aan rendement binnen de 
aangegeven kaders.

Specialisten
De financiële middelen van Nazorg Bodem zijn ver-
deeld over twee banken. Zo worden risico’s gespreid 
en kunnen behaalde resultaten goed worden vergele-
ken. Beleggingsspecialisten van ING Private Banking 
en van ABN-AMRO Mees Pierson hebben de dagelijk-
se zorg voor de beleggingen in handen. De resultaten 
van de beleggingen worden ieder kwartaal en indien 
nodig vaker met de banken besproken. Zo nodig wordt 
tot bijstelling van de portefeuilles overgegaan. 

Toekomstvast
Nazorg van vervuilde bodemlocaties is een kwestie 
van lange adem. Door de techniek op orde te houden 
kan Nazorg Bodem deze nazorg ook in de toekomst 
garanderen. Dat betekent dat ook de financiële kant 
van Nazorg Bodem goed op orde moet zijn. Verstandig 
en terughoudend beleggen met oog voor een goed 
rendement zorgen dat de techniek van de toekomst 
een stevig financiële basis in het heden heeft. 

Financieel beheer: zorgvuldig beleggen
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Langdurige nazorg vraagt langdurige financiering
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Het beheersbaar maken –en houden– van 
(meerder) bodemverontreinigingen  in gebie-
den vraagt een aanpak die vaak lang kan 
duren. Om de kosten en de techniek van een 
dergelijke operatie efficiënt en beheersbaar 
te houden is het aan te bevelen om te werken 
met een lange-termijn bodemzorgplan voor 
gebieden en/of wijken. Nazorg Bodem beschikt 
over speciale expertise om de aanpak en de 
kosten hiervan voor lokale overheden helder  
in beeld te brengen.

Werkbaar
Nazorg Bodem kan overheden en andere bodem- 
eigenaren helpen met het opstellen van een dergelijk 
plan. We verzorgen de calculaties en de begeleiding 
van het implementatietraject en zorgen zo voor een 
systematische, werkbare en betaalbare gebieds- 
gerichte aanpak van bodemverontreiniging op de 
langere termijn.

Methodiek
Nazorg Bodem heeft inmiddels veel ervaring opgedaan 
met het calculeren en uitvoeren van bodemsanering 
en nazorgprojecten met een zeer lange uitvoerings-

duur. De methodiek die we gebruiken voor de gebieds-
gerichte aanpak bestaat uit drie stappen. 
1   De locatie wordt ‘opgeknipt’ in relatief homogene 

gebiedseenheden waarvoor vrijwel dezelfde aanpak 
kan worden gehanteerd.

2   Per gebiedseenheid wordt het ambitieniveau van  
de aanpak geformuleerd. Welk gebied heeft priori-
teit, wat moet er precies worden gedaan? Ook  
het risicoprofiel en de juridisch/bestuurlijke kaders  
worden vastgesteld.

3   Het maatregelenpakket dat per gebiedseenheid 
nodig is wordt vastgesteld. Die wordt voorzien  
van een gedegen calculatie, afdekking van de 
(financiële) risico’s en een tijdspad.

Gezamenlijke aanpak
Er bestaan verschillende publieke en private instru-
menten om bodemzorgplannen uit te voeren. Ook 
de financiering voor de uitvoer van maatregelen kan 
op meerdere plaatsen gevonden worden. Een goede 
interactie met burgers, eigenaren en gebruikers is 
daarbij van groot belang. Nazorg Bodem helpt des-
gewenst ook bij het opzetten van heldere communica-
tie over de aanpak en bij het creëren van maatschap-
pelijk draagvlak. Bodemverontreiniging en bodem-
sanering is iets dat overheid, bedrijfsleven en burgers 
samen kunnen oppakken. 

Gebiedsgerichte bodemzorg is een nieuw  
product van Nazorg Bodem. Heeft u vragen 
over de aanpak en onze methodiek? Neem 
gerust contact met ons op!

Nieuw product: gebiedsgerichte bodemzorg
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Hulp voor lokale overheden bij nazorg en sanering op lange termijn
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Aan de Westervoortsedijk in Arnhem ligt het 
voormalige Billitonterrein. De bodem en het 
grondwater van de locatie zijn vervuild met 
zware metalen. De vervuiling is geïsoleerd 
van de omgeving en het grondwater wordt 
permanent gereinigd. Dat wordt verzorgd door 
Nazorg Bodem.

Vervanging systeem
Het nazorgsysteem wordt gestuurd vanuit een centraal 
gebouwtje in het midden van het ongeveer 15 ha 
grote terrein. Hier komen alle kabels en leidingen bij 
elkaar en wordt het onttrokken grondwater gereinigd. 
Dat is te volgen op een groot visueel procesbord met 
een alarmerings- en registratiesysteem. Dat systeem 
is sinds 1998 operationeel en wordt nu vervangen. 
Ook de besturingskasten in de onttrekkingsputten en 
druksensoren worden vervangen. 

CARS
De aansturing van het vernieuwde systeem zal  
plaatsvinden met een nieuw telemetriepakket: CARS. 
Dat staat voor Centraal Alarmerings- en Registratie 
Systeem. Het is software voor het beheren en  
bewaken van onbemande besturingsinstallaties zoals 
zuiveringsinstallaties. CARS is webbased en werkt in 
realtime. Vanaf iedere werkplek kan Nazorg Bodem 
verschillende parameters en variabelen aflezen en 
kunnen instellingen worden veranderd. Door CARS 
kan gericht onderhoud worden uitgevoerd en is vooraf 
duidelijk welke onderdelen daarvoor nodig zijn.

Klaar voor de toekomst
Al in 2012 is het nazorgplan voor deze locatie geactu-
aliseerd en is de nazorg efficiënter gemaakt. Met het 
nieuwe besturingssysteem kunnen nu ook op afstand 
de activiteiten gevolgd worden en kan bij eventuele 
storingen direct en effectief worden ingegrepen. Met 
deze investering is de uitvoering van de nazorg weer 
optimaal. 

1998: Het oude procesbord op de locatie... 

2013: De procesbesturing kan nu vanaf iedere werk-
plek gebeuren

Moderne monitoring: sturen op afstand 
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