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Baggerbedrijven halen sinds

een aantal jaren op grote

schaal vervuilde grond en slib

uit het buitenland, om in voor-

malige zandwinputten langs de

Nederlandse rivieren te stor-

ten. Milieudeskundigen maken

zich daar zorgen om.

Bram Logger

Culemborg

,,De gevolgen voor waterkwaliteit
en bodem zijn onzeker. Importe-
ren van vervuilde grond uit het
buitenland past niet in het beleid”,
zegt milieuchemicus Joop Harm-
sen. ,,Voor baggerbedrijven is het
handel, maar voor de natuur moet
je dit niet willen”, zegt aquatisch
ecoloog Fons Smolders, verbon-
den aan de Radboud Universiteit
in Nijmegen.

In Culemborg is ophef ontstaan

over een plan van baggerbedrijf
Van Waning om grond die vrij-
komt bij het boren van metrotun-
nels in Parijs te storten in een oude
zandwinplas langs de Lek. Veront-
ruste Culemborgers vinden het bi-
zar dat de populaire zwem- en
zeilplas in de Redichemse Waard
een afvoerputje wordt voor ver-
vuilde grond uit het buitenland.

Wettelijk is het sinds 2009 mo-
gelijk om zonder vergunning
grond of baggerslib in diepe put-
ten te storten, mits het materiaal

niet te sterk vervuild is en ‘veron-
diepen’ bijdraagt aan natuuront-
wikkeling. Voor aannemers is dat
lucratief: zij krijgen betaald voor
het afvoeren van vervuilde grond
en baggerspecie. 

Maar in Nederland is niet ge-
noeg slib voorhanden om alle
‘nieuwe natuur’-projecten af te
ronden. Daarom zijn aannemers
hun materiaal op grote schaal uit
het buitenland gaan importeren,
blijkt uit cijfers van Rijkswater-
staat en eigen analyse. Volgens mi-
lieu-experts is dat problematisch,
omdat de gevolgen van ‘gebieds-
vreemd materiaal’ voor de water-
kwaliteit niet altijd duidelijk zijn.
Ook schiet de controle op de mate
van vervuiling bij geïmporteerde
grond soms tekort, en is er te wei-
nig erkenning voor de ecologische
waarde van de zandwinputten.
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WAGENINGEN Een zoekactie
met onder meer een politieheli-
kopter naar een man in de Ne-
derrijn bij Wageningen heeft
gistermiddag niet mogen baten.

Even voor 15.00 uur zag een
omwonende de  man in de ri-

vier. Een klein uur later werd
het slachtoffer gevonden. Er is
nog geprobeerd hem  te reani-
meren, maar tevergeefs.

Volgens de politie was de man
in verwarde toestand de rivier
ingelopen.

Verwarde man verdrinkt in de Rijn 

De gevolgen voor

de waterkwaliteit

en de bodem

zijn onzeker 

— Joop Harmsen, milieuchemicus
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