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Welkom bij de derde nieuws-
brief van Nazorg Bodem

In deze nieuwsbrief
➤ Sanering in stadshart Amersfoort
➤ Fusieplannen Nazorg Bodem 
➤ Wat doet onze Raad van Commissarissen?
➤ Herontwikkeling olieopslag in Zwolle

In de wereld van de bodemsanering gaat de komende tijd het nodige  
veranderen. Veel saneringen zijn inmiddels afgerond of onder controle.  
Dat heeft gevolgen voor de organisaties die zich op deze markt bewegen. 
In deze nieuwsbrief leggen we uit wat dit voor Nazorg Bodem betekent.  
En we nemen weer een kijkje bij lopende saneringsprojecten.  
Bij Nazorg Bodem zijn die goed geregeld!

Wil van der Valk,
directeur Nazorg Bodem

Fusieplannen 
Nazorg Bodem
Er wordt gepraat over  
een verregaande samen-
werking tussen Nazorg 
Bodem en drie soortgelijke 
organisaties. Een nieuwe 
grotere organisatie bundelt 
de krachten en de kennis, 
en zorgt dat ook in de toe-
komst bodemsaneringen 
deskundig worden begeleid 
en afgerond. De nieuwe 
organisatie gaat waar-
schijnlijk BOZO heten, de 
BodemOntzorgOrganisatie. 

➤  Meer over de 
voorgenomen fusie

Wat doet onze 
Raad van 
Commissarissen?
Nazorg Bodem neemt de 
nazorgverplichting van 
een vervuilde locatie over. 
Het dagelijks bestuur van 
Nazorg Bodem ligt bij 
een directie, het toezicht 
op de onderneming is in 
handen van een Raad van 
Commissarissen. Die komt 
4 tot 5 keer per jaar bijeen 
en geven hun fiat aan het 
overnemen van nazorg- 
verplichtingen.  

➤  Lees meer over onze 
organisatiestructuur

Herontwikkeling 
olieopslag in 
Zwolle 
De herontwikkeling van 
een bedrijfsterrein kan  
ernstig worden gefrus-
treerd als gevolg van een 
bodemverontreiniging.  
In Zwolle kan op het  
terrein van een voormalige 
olieopslag weer volop  
economische activiteit 
worden ontplooid dankzij 
een aanvullende bodem- 
sanering.

➤  Meer over dit project 

Sanering in 
stadshart 
Amersfoort
In een drukke winkelstraat 
in Amersfoort is een deel 
van de bodem flink  
vervuild. Afgraven is hier 
geen oplossing. Daarom  
is ervoor gekozen om de 
vervuiling per plaatse  
(‘in situ’) aan te pakken. 
De eerste stap is het  
injecteren van de bodem 
met een stroperige vloei-
stof die koolstof bevat.  

➤  Lees hier waarom dat 
wordt gedaan
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In het centrum van Amersfoort lag vroeger  
een chemische wasserij. De bodem en het 
grondwater zijn op deze plek vervuild met 
oplosmiddelen, vooral chloorkoolwaterstoffen. 
De bron van de vervuiling zit op een diepte  
van 3 tot 9 meter en is deels via het grond- 
water verspreid.

Winkels bereikbaar
Nazorg Bodem heeft de bronaanpak van de bodem-
sanering overgenomen. Omdat de vervuilde locatie in 
een drukke winkelstraat ligt is gekozen voor een ‘in 
situ’ sanering. De vervuiling wordt daarbij met weinig 
overlast voor de omgeving aangepakt en de bereik-
baarheid van de winkels komt niet in het geding.

Organisch afbreken 
De eerste stap van de sanering was het injecteren van 
zogenaamde ‘koolstofbron’. In ongeveer een week tijd 
is op meer dan 50 punten onder druk een koolstof-
houdende vloeistof aangebracht. Die vloeistof helpt  

bij het organisch afbreken van de aanwezige vervuiling.  
In het totaal is meer dan 25 m3 van deze hulpvloeistof 
in de vervuilingsbron geïnjecteerd. 

Saneringsplan
Om de restvervuiling en de vervuiling van het grond- 
water (de ‘pluim’) in de gaten te houden wordt de 
locatie de komende jaren gemonitord. Afhankelijk van 
het verloop van deze monitoring worden eventuele 
aanvullende maatregelen genomen. Dat is vastgelegd 
in een meerjaren saneringsplan. Als alles verloopt  
volgens dit plan is over 10 jaar een stabiele eind- 
situatie bereikt en kan deze bodemsanering worden 
afgerond.

Sanering in stadshart Amersfoort
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In mei 2015 is een grote hoeveelheid 
hulpvloeistof in de bodem aangebracht.  
Deze ‘koolstofbron’ helpt het met afbreken  
van de aanwezige vervuiling.
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De wereld van de bodemsanering staat aan de 
vooravond van grote veranderingen. De proble-
matiek van vervuilde bodem is grotendeels in 
kaart gebracht en veel saneringsoperaties zijn 
in hun eindfase gekomen. Dat heeft gevolgen 
voor uitvoeringsorganisaties.

Meer kwaliteit
Voor veel van die organisaties neemt de werkvoorraad 
af. Om de professionaliteit en de kwaliteit op peil te 
houden en uit te breiden zijn samenwerkingen het 
aangewezen instrument. Schaalvergroting zorgt voor 
toegevoegde waarde, vergroot de efficiëntie en  
vermindert de kwetsbaarheid.

Nieuwe projecten
In 2014 is Nazorg Bodem samen met het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu in gesprek gegaan met  
3 vergelijkbare partners. Dat zijn het Bodemcentrum, 
Bosatex en SBNS. Door de werkvoorraad en de kennis 
en kunde van de organisaties te bundelen worden de 
bestaande verplichtingen op verantwoorde wijze over-
genomen en kunnen nieuwe projecten beter worden 
opgepakt.

Missie
Naar verwachting gaat de nieuwe organisatie ‘BOZO’ 
heten, BodemOntzorgOrganisatie. BOZO krijgt de  
volgende missie mee: BOZO is “een organisatie die 
op een betrouwbare en deskundige manier, zonder 
winstoogmerk, langdurige zorg rondom bodem- en 
grondwaterverontreinigingen wegneemt voor publieke 
en private partijen door duurzaam en efficiënt beheer 
van bodem en ondergrond en op die manier als  
schakel fungeert tussen klant en bevoegd gezag”.

Kwartiermaker
In het begin van 2015 zijn het bedrijfsplan en de 
begroting van BOZO opgesteld. Een kwartiermaker  
zal in de zomer van dit jaar de nieuwe organisatie  
in de steigers zetten. Als de aandeelhouders van  
Nazorg Bodem (12 gemeenten en 1 waterschap) 
instemmen met de overstap dan zal de integratie  
van Nazorg Bodem eind 2016 plaatsvinden.

Fusieplannen Nazorg Bodem
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BOZO: grotere organisatie zorgt voor meer slagkracht
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Nazorg Bodem is in 2007 opgericht door een 
aantal Gelderse gemeenten en een water-
schap. De organisatie neemt bodemsanerings-
projecten over van eigenaren. De organisatie 
heeft op dit moment 11 van dergelijke nazorg- 
locaties in beheer.

Aandeelhouders
In een jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering 
worden de begroting en het jaarbericht van Nazorg 
Bodem vastgesteld. De aandeelhouders bepalen 
de hoofdlijnen van het beleid, zoals bijvoorbeeld 
het beleggingsbeleid van de financiële middelen. 
Op dit moment zijn 13 partijen aandeelhouder van 
Nazorg Bodem: de gemeenten Arnhem, Beuningen, 
Doesburg, Duiven, Groesbeek, Lingewaard, Millingen 
aan de Rijn, Nijmegen, Rijnwaarden, West Maas 
en Waal, Westervoort, Zevenaar en Waterschap 
Rivierenland.

Raad van Commissarissen
Het dagelijks bestuur van Nazorg Bodem ligt bij de 
directie. Het toezicht daarop is in handen van een 
Raad van Commissarissen. Die bestaat uit drie leden, 
Jaap van Hensbergen (voorzitter) en Ton Hirdes en 

Henk Peereboom. De Raad van Commissarissen komt 
4 of 5 keer per jaar bij elkaar. Naast de controle op 
het dagelijks bestuur kijken ze naar de uitvoering van 
het beleggingsbeleid. Dat wordt uitgevoerd door twee 
bankinstellingen. De Raad van Commissarissen geeft 
bovendien het uiteindelijke fiat aan het overnemen 
van nieuwe bodemsaneringsprojecten.

Nazorgprojecten
Alle grote projecten van Nazorg Bodem zijn onder-
gebracht in eigen project-B.V.’s. Vóórdat een project 
wordt overgenomen wordt het beoordeeld door de 
eigen organisatie. In de meeste gevallen vindt er 
ook nog een externe technische en juridische toets 
plaats. De projectrisico’s worden afgedekt door het 
Waarborgfonds. Dat is opgebouwd uit risicopremies 
die door de projecten worden afgedragen. Het totale 
beheerde van Nazorg Bodem Holding BV. is ongeveer 
10 miljoen euro.

De Raad van Commissarissen komt 4 of 5 keer 
per jaar bij elkaar. Ze geven onder meer het 
uiteindelijke fiat op het overnemen van nieuwe 
bodemsaneringsprojecten.

Wat doet onze Raad van Commissarissen?
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Het is bekend terrein voor Nazorg Bodem.  
Op deze plek saneerden we al eerder een  
voormalige olieopslag van Shell. Ook de 
bodemsanering en de nazorg van het naast- 
liggende gebied –oorspronkelijk van BP– is  
nu door Nazorg Bodem overgenomen. 

Economische activiteit
Een goede samenwerking tussen eigenaar, ontwik- 
kelaar, gemeente en Nazorg Bodem zorgt ervoor  
dat het gebied nu in zijn geheel is ontsloten voor 
economische activiteit. Het economisch interessante 
terrein ligt op loopafstand van het centrum van Zwolle. 
Een grote bouwmarkt gaat zich er nu vestigen.  
De bouw gaat binnenkort van start.

Aanvullende sanering
In het verleden was op de locatie al eerder een  
sanering uitgevoerd. Daarbij was uitgegaan van een 
minimale saneringsvariant. Het terrein was bedoeld 

als parkeerplaats voor vrachtauto’s. De plannen  
werden echter aangepast. Een nieuwe bodemsanering 
moet het terrein nu geschikt maken voor duurzame 
herontwikkeling en nieuwbouw. Deze aanvullende 
sanering is in handen gelegd van Nazorg Bodem.

Bedrijfsterrein
In het totaal is op de locatie in 6 weken tijd zo’n 
5.000 kubieke meter grond verzet. Op sommige 
plekken is tot een meter grond afgegraven, gereinigd 
en na keuring weer teruggeplaatst. Achtergebleven 
funderingen en kelders zijn verwijderd en er zijn proef-
sleuven gegraven om eventuele restvervuiling uit te 
kunnen sluiten. Na de sanering is het hele terrein 
afgedekt met een leeflaag van ongeveer één meter 
zand. Het terrein voldoet nu aan alle wettelijke eisen 
voor gebruik als bedrijfsterrein.

Risico’s in één hand
De nazorg en de saneringsrisico’s van beide terreinen 
zijn nu in handen van één partij: Nazorg Bodem.  
Dat was een belangrijk argument voor de project- 
ontwikkelaar en de koper van het terrein om te kiezen 
voor Nazorg Bodem. Ook de gemeente Zwolle heeft 
nu in het nazorgtraject te maken met één partij. De 
gemeente heeft een rol in het gebiedsgericht grond-
waterbeheer van het terrein.

Herontwikkeling olieopslag in Zwolle 
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Op het voormalige olieopslagterrein van BP komt 
een bouwmarkt. Sterk verontreinigde bodem is weg-
gehaald, gereinigd en als ‘licht verontreinigde grond’ 
weer hergebruikt. Uiteindelijk is het hele terrein af- 
gedekt met een leeflaag van één meter schone grond.
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