


Tien jaar Bosatex
Wat hebben we bereikt, wat hebben we geleerd, waar 

staan we nu en wat moeten we nog doen?

Inhoud

• Wat is eigenlijk het probleem van PER in de bodem?

• Waarom de Bosatex regeling is opgericht

• Bosatex in cijfers

• Werkwijze van Bosatex

• Voorbeelden van lopende saneringen en leerpunten 

daaruit

• Waar staan we nu en hoe gaan we verder?
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PER in de bodem



Wettelijk kader
Wettelijk kader

• Normen voor PER en afbraakproducten voor grond en 

grondwater

• Onderscheid tussen ‘historische’ 

bodemverontreinigingen en ‘zorgplicht’

- Zorgplicht: geheel opruimen

- Historisch: saneren als zich risico’s voordoen

Historische gevallen

• Ernstig of niet?

• Zijn er risico’s en is sanering

daarom spoedeisend of niet?



Risicobeoordeling
Mogelijke risico’s van bodemverontreiniging

• Humane risico’s: blootstelling door uitdamping

• Ecologische risico’s: hinder voor planten of dieren

• Verspreidingsrisico’s: zonder ingrijpen wordt de 

grondwaterverontreiniging steeds groter of bedreigt 

kwetsbare objecten



Waarom Bosatex?
• Bodemonderzoek en sanering erg kostbaar door het 

gedrag van PER in de bodem

• Wet- en regelgeving complex

• Veel verschillende partijen bij betrokken

• Individuele aanpak voor veel bedrijven financieel niet 

haalbaar



Insteek Bosatex (1)
Procesmatig

• Bedoeld voor historische bodemverontreinigingen die 

‘ernstig’ zijn

• Bijdrage deelnemers op basis van omzet of op basis 

van totale kosten

• Subsidie vanuit de Rijksoverheid

• Ontzorgen deelnemers: Bosatex neemt 

verantwoordelijkheid voor onderzoek en sanering over



Insteek Bosatex (2)
Inhoudelijk

• Onderzoek en sanering volgens specifiek ontwikkeld 

protocol

• Aandacht gericht op sanering van bronzone

- wegnemen eventuele uitdampingsrisico’s

- nalevering naar grondwater stoppen

- gebruiksbeperkingen voor eigenaar opheffen

• Geen sanering van pluimen, tenzij als gevolg van

verspreiding risico’s ontstaan



Bosatex in cijfers
Aanmeldingen en in behandeling

• 314 locaties aangemeld

• 135 locaties nemen deel, 179 locaties afgemeld

Redenen voor afmelding

• Kwalificeert niet aan eisen deelname

• Geen ernstige verontreiniging aanwezig (aanmelding 

´uit voorzorg´)

• Herontwikkeling waarin de sanering wordt 

meegenomen

Tijdslijn uitvoering Bosatex 

• 2009: 10 pilotprojecten

• 2010: volledig operationeel, programmatische aanpak

• 2014: uitbreiding capaciteit om alle locaties gelijktijdig 

te kunnen behandelen 



Impressie enkele saneringen (1)
Assen

• Sanering in samenloop met herontwikkeling 

• Ontgraving en substraatinjecties 



Impressie enkele saneringen (2)
Hoensbroek

• Sloop en sanering

• Onverzadigde zone: ontgraving en thermische sanering 

• Grondwater: chemische oxidatie



Impressie enkele saneringen (3)
Doorn

• Gefaseerde uitvoering

• Scala aan technieken: ontgraving, BLE, vloeistof- en 

gasgedragen ISCO, BIO, ‘constructed wetland’, P&T…



Algeheel beeld

• Bosatex convenant heeft geresulteerd in een pro-

actieve aanpak van het bodemprobleem in de 

textielreinigingssector

• In relatief korte tijd is een groot probleem in kaart 

gebracht en zijn we met de aanpak in een 

vergevorderd stadium

• Het veronderstelde gemiddelde van € 190.000,-- per 

locatie komt niet vaak voor: of goedkoper of (veel) 

duurder



Belangrijke leerpunten

• Voorkomen is beter dan genezen: 

contactwaterbehandeling en riolering op orde

• Ontwikkeld protocol voldoet goed: focus op bronzone 

blijkt goede keuze

• Voor sanering bronzone heeft ontgraving de voorkeur

• Indien niet (geheel) mogelijk: combinatie van in-situ 

technieken inzetten, flexibiliteit inbouwen

• Zorg voor tijdige en transparante communicatie naar 

betrokkenen

En dan nog: ‘het loopt altijd anders

dan verwacht…



Waar staan we nu?
Algehele voortgang

• Onderzoeken afgerond, locaties nagenoeg allemaal 

beschikt op ‘ernst en spoedeisendheid’

• Waar sprake is van risico’s, zijn de saneringen voor 

het grootste deel in uitvoering

• Op meer dan helft van de saneringslocaties is de 

actieve fase afgerond en wordt alleen nog 

gemonitoord

Recente ontwikkelingen en activiteiten

• Ook saneringen op locaties waar geen sprake is van 

risico’s:

- door ontwikkelingen/herbestemming etc.

- door streven naar eindige oplossingen

• Opvolgen en afronden lopende saneringen

• Vastleggen reservering voor eventuele toekomstige 

werkzaamheden
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Bosatex in de toekomst

• Voornemen om eind 2019, begin 2020 het bestuur van 

Stichting Bosatex over te dragen aan Bodembeheer 

Nederland

• Stichting Bosatex blijft daarbij bestaan

Uitgangspunten

• Actieve dossierbehandeling is zoveel mogelijk afgerond

• Waar dat niet het geval is, zorgt Bosatex er voor dat dat 

alsnog gebeurt

• Dossiers zijn volledig gedocumenteerd (inhoudelijk, 

financieel)

• Garantie dat de gemaakte afspraken tussen alle 

partijen, ook na overdracht aan een andere organisatie, 

worden ingevuld


