
 

 

Start impuls afbouw nazorg 
Op vrijdag, 12 april 2019, hebben de gemeente Dordrecht, BodemBreed Forum en het 

Uitvoeringsprogramma Bodem (UP) in een energieke kick-off de impuls gegeven aan de afbouw 

van nazorg van verontreinigde (bodem)locaties. De impuls volgt uit de afspraken over de afbouw 

in het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Meer dan 50 deelnemers, bestaande uit een 

mix van locatiebeheerders, adviseurs, afgevaardigden van kennisinstellingen en uitvoerders, 

hebben in de kick-off gereflecteerd op de afbouw van nazorg in Dordrecht en zijn in een 

matchmakingsessie op zoek gegaan naar collega’s om kennis en behoeften met elkaar te delen 

en zodoende de basis te leggen voor succesvolle (vervolg)stappen bij de afbouw van nazorg. 

 

Ervaringen uit Dordrecht 

Na een korte introductiefilm, presenteerde de 

gemeente Dordrecht, samen met Deltares, hun 

ervaringen en inzichten ten aanzien van de 

mogelijkheden voor de afbouw van nazorg op 

acht verontreinigde locaties. Rode draad was 

dat op alle locaties reeds een herontwikkeling 

heeft plaatsgevonden. De impuls voor afbouw 

zal dus eerder komen uit technische 

ontwikkelingen, zoals nieuwe technieken ten 

aanzien van sanering van VOCL pluimen. 

Daarnaast biedt de link naar ontwikkelingen op 

het gebied van nieuwe maatschappelijke 

opgaven, zoals de energietransitie of 

klimaatadaptatie, ook kansen om tot afbouw 

nazorg te komen. Dordrecht benadrukte tevens 

dat een herijking van verontreinigingslocaties 

vaak al kan leiden tot een hernieuwde aanpak 

De kickoff bijeenkomst was ruim bezocht. Met meer dan 50 deelnemers was de zaal compleet 

gevuld (helaas moest er een grote groep mensen op de wachtlijst worden geplaatst. Gezien het 

aantal deelnemers is er voldoende animo voor de beoogde CoP, 



 

 

voor eventuele afbouw van nazorg. Het advies 

is dan ook om eens een andere bril op te zetten 

en andere standpunten, inzichten en ervaringen 

te bekijken. Uit de eigen Dordtse inzichten 

volgde dat er voldoende mogelijkheden zijn om 

de afbouwoperatie nader vorm te geven. 

Dordrecht gaat dan ook vervolgstappen zetten. 

Discussiegroepen 

Na de inspirerende voorbeelden uit Dordrecht, 

ging de groep in kleine groepen uiteen om te 

reflecteren op de Dordtse aanpak voor afbouw 

van nazorg. Zo werd op verschillende thema’s 

geëvalueerd hoe dit van invloed is op nazorg. 

Aan de hand van de diverse thema’s werd 

besproken hoe deze invloed kunnen uitoefenen 

op ontwikkeling van de afbouw van nazorg. 

Technische ontwikkelingen 

De discussie over technologie werd geleid door 

Rianne van den Meiracker. In de discussie 

kwam naar voren dat technologie in veel 

gevallen nog onvoldoende oplossingen biedt. 

De innovatiedrang ontbreekt en men vraagt zich 

af hoe fundamenteel onderzoek kan worden 

ingepast om te komen tot oplossingen. 

Momenteel wordt er te weinig geld 

gereserveerd voor dergelijk onderzoek, omdat 

het niet direct tot een bepaald gewenst resultaat 

leidt en veelal naar de korte termijn wordt 

gekeken. Het is van belang om een goede 

kostenafweging te maken om innovatief 

onderzoek in te zetten. Op lange termijn en door 

locaties te combineren zijn mogelijkheden te 

ontdekken. 

Financiering 

De discussie over de financiën werd geleid door 

Vincent Breij en richtte zich op het feit dat 

budgetten kortlopend zijn. Grote stappen zijn 

daardoor moeilijk te zetten. Daarnaast is er 

onzekerheid in de groep over de geldstroom na 

De kick-off stond in het teken van de Dordtse 

aanpak van nazorglocaties. Dordrecht had 

daarvoor de hulp van onder meer Deltares 

ingeschakeld. Samen presenteerde zij hun 

ervaringen. De aanpak van Dordrecht op het 

gebied van afbouw nazorglocaties bracht veel 

discussie los in de groep.  



 

 

de invoering van de Omgevingswet. Dit wordt 

op andere wijze ingevuld. Is is dan ook van 

belang om goed in het beleid (instrumentarium 

van de Omgevingswet) op te nemen waar het 

geld naartoe gaat. ‘Het geld is in de toekomst 

niet meer gelabeld aan bodem, wie gaat er 

straks sturen op de uitgaven zonder het belang 

van bodem uit het oog te verliezen?’  

Aanhaken andere sectoren 

Peter Rood leidde de discussie die inging op het 

betrekken van andere sectoren buiten het 

bodemveld. De kernboodschap was om partijen 

in een vroeg stadium bij elkaar te brengen en 

vooral gebruik te maken van lopende 

ontwikkelingen en energie. Bij ontwikkelingen 

op een bepaalde locatie komen vele 

stakeholders en actoren aan bod. Door deze 

aan tafel te krijgen kan gezamenlijk naar 

adequate oplossingen worden gewerkt.  

Benodigdheden om tot initiatief te komen 

Ron Nap leidde de discussie over de 

benodigdheden om tot initiatief voor afbouw 

nazorg te komen. Centraal in de discussie stond 

het creëren van waarde in een gebied.  Spreek 

van verduurzaming, in plaats van 

kostenreductie. Probeer afbouw van nazorg te 

relateren aan de opbouw van iets anders 

(waardevols). Durf stappen te zetten en leer 

vanuit de psychologie (niet alleen kijken naar 

technologische oplossingen). Dit neemt niet 

weg dat technologische oplossingen en kennis 

een belangrijke basis vormen. Zo wordt 

geopperd dat een conceptueel site model van 

In verschillende groepen werd een levendige discussie gevoerd over uiteenlopende thema’s in 

relatie tot ‘afbouw nazorg’.  



 

 

de locaties al tot bepaalde (nieuwe) inzichten 

kan leiden. 

Vervolg Dordtse aanpak. 

Frans van der Ham en Nanne Hoekstra gingen 

tot slot met een groepje in discussie over het 

vervolg van de Dordtse aanpak. Dordrecht ziet 

graag dat afbouw volledig stopt, maar is een 

beetje teleurgesteld in de techniek. De 

suggestie is om proeftuinen te organiseren, die 

kennis uit verschillende hoeken moet halen. 

Zoals reeds is aangegeven wordt heel erg 

vanuit de bodembril gekeken. De naderende 

Omgevingswet biedt kansen om de 

problematiek vanuit de maatschappelijke 

opgaven te benaderen. Zo kunnen nieuwe 

mogelijkheden worden ontplooid. 

 

 

Matchmaking 

In de matchmakingsessie gingen deelnemers 

met elkaar in gesprek over hun eigen 

kennisvragen en kennisaanbod. In 

verschillende rondes ontstonden matches 

rondom concrete afbouw-vraagstukken. De 

matchmaking werkwijze symboliseert de 

essentie van de impuls: het ontwikkelen van 

een gemeenschap van probleemhebbers en 

kennisdragers die elkaar helpen om tot afbouw 

te komen. 

Vervolg 

Op basis van de oogst van de bijeenkomst 

organiseert het impulsteam het komend jaar 

nieuwe bijeenkomsten, helpt bij andere 

bijeenkomsten en ontwikkelt een digitaal 

platform waarin vraag en aanbod bij elkaar 

kunnen komen. Blijf ons dan ook volgen! 

Na de discussie in de ochtendsessie werd in de middag, middels een matchmaking sessie gezocht 

naar collega’s die elkaar mogelijk konden helpen in het proces van afbouw nazorg. 


