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Bijpraten
Graag brengen wij u met deze nieuwsbrief op de
hoogte van de ontwikkelingen in het Goorsche
Veld. Als GrondbankGMG en VOF Rutbekerveld
ontwikkelen we gezamenlijk de Rutbekerveldplas.
Dat doen we onder de naam Goorsche Veld BV.
Door de diepe plas te verondiepen, gaan we de
natuur in en rond de plas ontwikkelen. In deze
nieuwsbrief leest u onder andere over de stand van
zaken en wat er allemaal bij het werk komt kijken.

Stand van zaken werkzaamheden
2020 was natuurlijk in alle opzichten een bijzonder jaar.
Ook voor ons werk bij het Goorsche Veld. Het eerste
half jaar hebben we nauwelijks kunnen werken aan de
herinrichting van de plas. Maar dat had niets met alle
coronaperikelen te maken. We praten u graag bij.

We realiseren de herinrichting door grond en baggerspecie
(waterbodem) die op andere plekken overtollig is, toe te
passen in de plas. Deze grond en baggerspecie voldoet
uiteraard aan de daaraan wettelijk gestelde eisen. Het
eerste half jaar van 2020 konden we door een strengere
PFAS-regelgeving echter nauwelijks grond en baggerspecie
aanvoeren. Hierdoor lag alle grondverzet in Nederland
nagenoeg stil. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer
over de PFAS-regelgeving. Het tweede half jaar kon er wél
grond worden aangevoerd en hebben we een inhaalslag
kunnen maken.
Planning
Wij zijn in 2014 met de uitvoering begonnen en we hebben
een vergunning voor een uitvoeringsperiode van tien jaar.
Echter, mede door de PFAS-discussie en de mede daardoor
ontstane beleidsmatige ongewisheden, heeft het werk een
tijdje stilgelegen. Daardoor kan het zijn dat we het project
niet in 2024 kunnen voltooien. Uiteraard houden wij u
hiervan periodiek op de hoogte.
Uiteraard kunt u het werk ook komen bezoeken. Daarover
vindt u verderop in deze nieuwsbrief meer informatie.

De geluidswal in bloei (zomer 2019)

Aanplant op
geluidswal
We zijn niet alleen in de plas aan het werk, maar
ook eromheen. Zo hebben we direct naast de plas
een geluidswal aangelegd tegen het verkeersgeluid
op de A18. Op deze geluidswal hebben we het
afgelopen jaar planten (struiken en heesters) en een
bloemenmengsels aangebracht.
Nadelig voor deze aanplant was dat de zomer van
2020 erg droog was. Een paar weken geleden heeft de
hovenier die de aanplant heeft verzorgd een inspectie
gedaan. Zijn conclusie was dat veruit de meeste
beplanting de droge zomer heeft overleefd. In het
voorjaar en de zomer kan er dus wederom genoten
worden van een groene en kleurrijke wal!
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Inrichtingsplan
Ons werk richt zich op het zuidelijke deel van de
plas. Dit deel van de plas maken we ondieper en we
verflauwen de steile oevertaluds.
Op deze flauwe oeverzones kan rietmoeras zich
ontwikkelen. Ook leggen we een eiland aan waar allerlei
(water)vogels hun plek kunnen vinden. Het ondiepe
deel gaat over in het diepere deel van de plas. Want
het behouden van een gedeelte met dieper water is
ecologisch gezien waardevol. Juist het ondiepe en diepe
deel samen biedt de meeste meerwaarde. Zo creëren
we door de herinrichting goede omstandigheden voor
flora en fauna.

5

1

2

Herinrichting door verondieping;
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We verondiepen de plas door het toepassen van grond
(landbodem) en baggerspecie (waterbodem). Grond komt
vrij bij bijvoorbeeld grond-, weg- en waterbouwprojecten.
Baggerspecie komt vrij bij het uitbaggeren (onderhoud) van
sloten, kanalen, rivieren en havens om ze goed bevaarbaar te
houden en te zorgen voor voldoende afvoer van (overtollig)
hemelwater. Veel grond en baggerspecie die bij projecten
vrijkomt, is prima geschikt voor hergebruik. Het is materiaal
dat voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

Werkwijze
Natuurlijk kijken we goed welk materiaal er wordt gebruikt
voor herinrichting. In dit soort projecten geldt een wettelijk
kader: het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Dat bepaalt welke
typen grond en waterbodem op een bepaalde plek hergebruikt
mogen worden. Het materiaal wordt door de acceptanten van
GrondbankGMG streng getoetst aan de hergebruiksnormen
van het Bbk. Vervolgens worden alle partijen gemeld bij en
gecontroleerd door het bevoegd gezag; het waterschap.

GrondbankGMG biedt in samenwerking met eigenaren,
overheden en andere betrokkenen oplossingen door het
toepassen van deze overtollige grond en baggerspecie in
nuttige, maatschappelijk gewenste toepassingen. Bijvoorbeeld
door het te gebruiken bij het herinrichten van plassen zoals het
Rutbekerveld en de aanleg van geluidswallen.

Bij aankomst van een vrachtwagen bij de plas wordt de
vrachtbrief gecontroleerd en de lading geïnspecteerd, waarbij
met name gelet wordt op eventuele aanwezigheid van
bodemvreemd materiaal, bijvoorbeeld plant- en puinresten,
restanten zwerfvuil en hout. Pas na goedkeuring door de
locatiebeheerder wordt de lading gelost. Het kan voorkomen
dat er wat drijvend materiaal bij zit. Dat wordt binnenkort
opgevangen door een drijfvuilscherm. Daar leest u in het
kader hiernaast meer over. Alle grond en baggerspecie die is
aangevoerd, is overigens afkomstig uit een straal van circa 45
km rond het Goorsche Veld. En daar streven we ook naar: lokale
oplossingen zoeken voor vrijkomende grondstromen.

Diep water
Ondiep water

100

200

Waarom verondiepen?
Door de verondieping, maken we het ecologisch systeem
diverser en daarmee completer. Door de verondieping
krijgt de plas ﬂauwere oeverzones. Daardoor kan op meer
onderwateroppervlak zonlicht komen en kunnen er planten
groeien. Door plantengroei wordt het water gefilterd. En dat
heeft weer positieve invloed op de hele omgeving. Bovendien
neemt de biodiversiteit hierdoor toe.

“We willen meer toeristen deze kant op krijgen”
Irma Stijckel runt met haar man al bijna 20 jaar camping
Buytenplaets Boekelo. Anno 2020 heeft de camping al een
flinke ontwikkeling doorgemaakt. “En we gaan de komende
jaren nog meer investeringen doen in de camping. We willen
het nog aantrekkelijker maken. We willen meer toeristen
deze kant op krijgen!”

werden we eigenlijk nog enthousiaster van. Wij hebben het
daarna kunnen kopen van Hogenboom en hebben het verder
ontwikkeld.”

Irma, hoe is jullie avontuur begonnen?
“Mijn man was slager, ik deed het huishouden. We woonden
vlakbij de camping en zagen het allebei als een geweldige
uitdaging om dat terrein te kopen. We hebben best een
tijdje met dat idee rondgelopen. Maar toen kocht het bedrijf
Hogenboom Vakantieparken het terrein. Toch bleven we
nieuwsgierig. We waren benieuwd wat ervan gemaakt zou gaan
worden, want het was toentertijd best vervallen. We zijn toen
met Hogenboom in gesprek gegaan. Dat was een erg positief
gesprek. Ze gaven aan dat ze het vooral mooi wilden maken, en
dat wat hen betreft de opties daarna nog open lagen.”

Waar zien jullie de kansen?
“We willen het toeristische aspect verder naar voren brengen.
Tot een paar jaar geleden was er veel vaste bewoning. We
hebben in 2017 een tienjarenplan gemaakt om de camping
nog aantrekkelijker te maken voor een vakantie. Daar zijn
we nu volop mee aan de slag. Dat begon met het maken
van een goede plattegrond van de camping. Die was er gek
genoeg nog niet. En we hebben het zwembad aangekleed met
rieten parasols en ligbedden, een animatieruimte ingericht,
een air-trampoline geplaatst, we gaan aan de slag met het
eetcafé en er komen binnenkort trekkershutten. Dat was een
veelgehoorde wens van fietsers die bij ons langskwamen. Ook
zijn we bezig met plannen voor een binnenspeeltuin en om het
zwembad te verwarmen.”

Dus jullie zagen nog altijd mogelijkheden?
“Na dat gesprek zeker. En ook toen we zagen hoe voortvarend
Hogenboom het terrein aanpakte. Er werd verlichting
aangelegd, wegen, een zwembad, een speeltuin. Daar

Hoe hebben jullie het afgelopen ‘coronajaar’ beleefd?
“Het afgelopen jaar hebben we veel bezoekers gehad. We
konden pas wat later open, in juni, maar we hebben in
verhouding een goed jaar gedraaid. Mensen bleven natuurlijk

massaal in Nederland. Dat heeft ons erg geholpen. Ook voor
komende zomer is de helft van de plekken al bezet. Maar
natuurlijk hopen we zo snel mogelijk weer naar een meer
normale situatie te kunnen.”
Vlakbij wordt er gewerkt in de oude zandwinplas. Hoe kijken
jullie daarnaar?
“In het begin was ik wat sceptisch. Er rijden vrachtwagens langs
en ik was bang dat onze gasten daar last van zouden krijgen.
Maar in de afgelopen jaren heb ik maar één klacht gehad en
die is meteen voortvarend opgepakt. Dat contact was goed.
En verder wordt de plas en de omgeving daaromheen mooier
én toegankelijker. In het verleden was de plas hermetisch
afgesloten. Nu wordt het in alle opzichten opener en komt er
wat meer recreatie omheen. Fishing Adventure zit bijvoorbeeld
vlakbij. En hoe meer toeristische activiteiten er om ons heen
zijn, hoe beter het is voor ons allemaal.”
Wat is je wens voor de toekomst?
“Dat mensen van heinde en verre graag bij ons komen. En
natuurlijk hoop ik dat we de camping nog verder kunnen
ontwikkelen. Ik heb een zoon en schoondochter en ik zou
graag een mooi toeristisch bedrijf voor ze achterlaten.”

Drijfvuilscherm
aangelegd
We accepteren geen grond en baggerspecie
(waterbodem) waar duidelijk drijvend materiaal
in voorkomt. Toch zit er in grond en waterbodem
altijd wat fijn materiaal zoals wortels van gras en
kleine takken die kunnen gaan drijven. Ook dat
willen we zo goed mogelijk opvangen.
Om nog secuurder te werken, hebben we eind
februari een drijfvuilscherm aangelegd in de plas.
Dit scherm is rond het toepassingsbordes aangelegd.
Het in het scherm opgevangen materiaal zullen we
regelmatig opruimen. GrondbankGMG heeft zeer
goede ervaringen met deze werkwijze bij andere
projecten.
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Bezoek het werk
Wij houden graag onze deuren geopend voor
geïnteresseerden. Meer dan eens komt het voor dat wij
een rondleiding geven over onze locaties. En dat kan ook
hier. Wij informeren u graag uitgebreid over de plannen
voor de plas, het werk wat al achter ons ligt, dat wat er
nog staat te gebeuren en de wijze van uitvoering.
Wilt u een rondleiding? Dan kunt u contact opnemen met
Ronald Agelink via 06 52 39 45 13 of r.agelink@k3.nl.

Pas op de plaats door PFAS
De eerste helft van 2020 heeft het grondverzet in
Nederland nagenoeg stilgelegen. Dus ook het werk bij het
Goorsche Veld. De oorzaak daarvan was PFAS. Wellicht
heeft u daar iets over meegekregen. Het is een wat
technisch verhaal, maar we leggen het u graag uit.
PFAS (een afkorting van poly- en perfluoralkylstoffen) is
een verzamelnaam voor een grote groep chemische stoffen
die door decennialange industriële toepassingen inmiddels
overal verspreid in het milieu zitten. Door de jarenlange
uitstoot en verwerking in diverse gebruiksmiddelen heeft
PFAS zich kunnen verspreiden via de lucht en het water.
Dit heeft nagenoeg overal in Nederland geleid tot hogere
gehaltes PFAS in de grond.
Tot twee jaar geleden werd PFAS niet meegenomen in de
beoordeling van de kwaliteit van grond. Sinds 2019 wordt er
door het RIVM onderzoek gedaan naar PFAS. Vooruitlopend
op de afronding van dit onderzoek gaf de staatssecretaris eind
2019 aan dat er geen grond meer mocht worden verplaatst
wanneer er meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo grond in
de bodem zat. Een erg strenge maatregel, wat in de praktijk
betekende dat er in Nederland niet of nauwelijks nog grond
verplaatst mocht worden, omdat PFAS overal in de grond zit.

Contact

Tijdelijke norm
Inmiddels heeft het RIVM het onderzoek afgerond. Daarop
heeft de staatssecretaris een nieuwe, veilige PFAS-norm
(0,8 microgram PFAS per kilo grond) bepaald, die op 1 juli 2020
van kracht werd. Alle grond onder deze norm mag worden
verplaatst en toegepast.

Wij hopen u met deze nieuwsbrief goed te hebben
bijgepraat over het werk in het Rutbekerveld.
Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties
hebben, neem dan vooral contact met ons op. Wij
horen graag van u. U kunt contact opnemen met:

Deze nieuwe, maar nog steeds tijdelijke, norm zorgde ervoor
dat het grondverzet in Nederland weer enigszins op gang
kon komen. Ook ons gaf het wat meer mogelijkheden. Het
betekende dat we in de tweede helft van 2020 ook het werk
bij het Goorsche Veld weer konden opstarten. Daarbij werken
we uiteraard volgens de richtlijnen van het ministerie en in
goede afstemming met waterschap Vechtstromen.

Ronald Agelink
Projectleider
GrondbankGMG
06 52 39 45 13
r.agelink@grondbankgmg.nl

In afwachting van een definitieve norm
We zijn nu in afwachting van een definitieve PFAS-norm
voor grond en baggerspecie. Deze definitieve norm en de
integratie daarvan in de Regeling Bodemkwaliteit zal naar
verwachting in de loop van 2021 gereed zijn.

Iwan Reerink
Senior projectleider
Gebiedsontwikkeling
024 348 88 54
i.reerink@k3.nl

www.k3.nl/projecten/goorsche-veld
024 348 88 00

