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Nog miljoenen euro’s in kas voor beheren en saneren van verontreinigd grondwater

Aanpak Gooise ’vuilpluimen’
Ook in de komende tien jaar wordt in het Gooi ernstig vervuild grondwater goed in de gaten gehouden. Komt zo’n ondergronds reizende ’vuilpluim’ te
dicht in de buurt van een waterwingebied, van
zwemwater of een natuurgebied, dan wordt er ingegrepen.
Eddie de Paepe

Hilversum n De provincie NoordHolland, de Gooise gemeenten (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren en Wijdemeren),
drinkwaterbedrijven Vitens en
PWN en het Waterschap AGV hebben hierover afspraken gemaakt.
Dit nieuwe convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer ’t Gooi is
een voorzetting van de oude, in 2011
afgesloten overeenkomst, die binnenkort afloopt. De indertijd gekozen aanpak is effectief gebleken.

Vervuilingen

stig van de fabrieken die sinds halverwege de negentiende eeuw in het
Gooi staan. In de afgelopen tien jaar
zijn honderd ’verdachte’ plekken met name voormalige bedrijfsloca-
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ties - onderzocht.
In zestig gevallen bleek er geen
bijdrage aan de verontreiniging van
het grondwater te zijn. Voor de
schoonmaken van de veertig resterende plekken zijn de oorspronkelijke vervuilers en/of huidige eigenaren verantwoordelijk.
In opdracht van eigenaren is, met
name op plekken waar gebouwd
ging worden, vervuilde grond tot op
vijf meter diepte afgegraven. Voor
de laatste vier locaties lopen nog gesprekken over de sanering en de afkoop van de verantwoordelijkheid.

Zanderige ondergrond
Een deel van de verontreinigingen is
echter door de zanderige ondergrond dieper gezakt en in het
grondwater terechtgekomen. Deze
’pluimen’ doen weinig kwaad zo
lang ze niet in de buurt van kwetsbare plekken als drinkwaterwingebieden, zwemwater of natuurgebieden komen.

Peilbuizen

De grootschalige vervuilingen, die
zich in de loop van vele jaren via
grondwater (horizontaal en verticaal) hebben verspreid, zijn afkom-

Her en der in het Gooi zijn daarom
peilbuizen in de bodem geslagen die
de pluimen monitoren. Komen ze in

de buurt van kwetsbare plekken,
dan wordt het vuile grondwater opgepompt en gezuiverd. Of worden
er bacteriën in de grond gespoten
die de verontreiniging ’opeten’.

7,5 miljoen euro
Deze aanpak wordt betaald vanuit
een tien jaar geleden in het leven geroepen pot. Daarin hebben de provincie, gemeenten, waterleidingbedrijven en waterschap 7,5 miljoen
euro gestort.
Vervuilers/eigenaren van 36 locaties hebben inmiddels van de gelegenheid gebruikt gemaakt om hun
verantwoordelijkheid af te kopen.
Dat heeft nog eens 7,5 miljoen euro
aan afkoopsommen in het laatje gebracht.
Momenteel is er nog genoeg geld
in de pot, zo is becijferd, om de komende dertig jaar het Gooise drinkwater, het zwemwater en de natuurgebieden te kunnen beschermen.
Het beheren, monitoren en zo nodig
saneren van het vuile grondwater
wordt dan ook voortgezet.
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Gedeputeerde

„Dit beheer van het grondwater
in het Gooi vanaf 2010 is een
mooi model voor hoe wij
volgens de nieuwe
Omgevingwet moeten gaan
werken”, meldt de
Noord-Hollandse gedeputeerde
Jeroen Olthof (gezondheid en
milieu). „Onbewust loopt die
aanpak daarop vooruit. De
verantwoordelijkheid voor de
bodem en het grondwater gaat
nu over naar de gemeenten, en
als het om omvangrijke
vervuilingen gaat naar de
provincie en het waterschap.”

Regio 6-7: Succesvolle aanpak
vervuild grondwater

Oproep: Mail foto’s van de mooiste kerstversieringen aan gevels en in tuinen en straten; Alle remmen los of juist heel subtiel? Het mag allemaal!

Oproep: Mail
foto’s van de
mooiste gevels
en tuinen
hilversum n Woningen, gevels,
tuinen, bomen en complete straten, niets is meer veilig voor de
kerstversieringen. Waar de een
het wat soberder houdt in verband met corona, gaat de ander
nog eens extra los vanwege datzelfde virus. Want ook in figuurlijk duistere tijden is er behoefte
aan licht en vrolijkheid.
De Baarnse Professor Oppenheimlaan heeft zich dit jaar ingehouden,
zo vertelt initiatiefnemer Martin
van Loo verderop in deze krant,
maar de kerstgekte in de straat is
desondanks nog altijd compleet
over the top. En de Koperen Kraan
mag dan wel gesloten zijn, dat was
nog geen reden om dan ook de winterversiering maar in de kast te laten
liggen. De Bussumse kroeg is dus
ook dit jaar weer omgetoverd tot een
winterwonderland, inclusief kunstsneeuw op de stoep. En zo zijn er
veel meer woningen en straten,
waar de lichtjes, de arrensleeën, de
kerstmannen en de bontgekleurde
guirlandes van de gevel afknallen,
de ene nog mooier dan de andere.

Alle remmen los
Deze krant is daarom op zoek naar
de mooiste foto’s van versierde huizen, tuinen en straten in Gooi,

Fraai staaltje van versierde woning en tuin aan de Larenseweg in Hilversum.

Vechtstreek en Eemland. Alle remmen los of juist heel subtiel? We zijn
benieuwd. We roepen onze lezers op
om foto’s in te sturen, met daarbij

een korte toelichting en uiteraard
ook waar de foto’s zijn gemaakt en
naam en telefoonnummer van de inzender. Foto’s kunnen worden ge-
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maild maar redactie@gooieneemlander.nl ovv kerstversiering. De
mooiste foto’s verdienen een plek in
de krant.

Regio 10-11: In Baarnse laan
slaan met kerst de stoppen
door

