
Welkom bij het 33e  

Symposium Bodem Breed 





Bodem en Water na > 33 jaar eindelijk sturend!? 
 



‘Geef ons heden ons dagelijks brood en af en toe een watersnood’ 

Coalitieakkoord:  
 
“De watersnood in Limburg heeft ons deze zomer opnieuw stevig met de neus op de feiten gedrukt: klimaatverandering 
is hier en nu en treft ook ons eigen land. Naast klimaatmitigatie moeten we daarom ook hard aan de slag met 
klimaatadaptatie.”  
 
“We werken toe naar vernieuwde deltabeslissingen voor een waterveilig land met voldoende zoetwater en een 
toekomstbestendige inrichting. Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming. Om die reden worden 
waterschappen daarbij eerder betrokken en krijgt de watertoets een dwingender karakter.” 

Limburg 2021 Dordrecht 1953 
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#Hoedan? 

•   Welkom (Tommy Bolleboom) 

• Al sturend in de regionale praktijk: 

 Het Vijfde Dorp – Zuidplaspolder (Jeroen Grutters) 

 Natuurlijk systeem als fundament van je omgevingsvisie (Henk Maas & 
Vincent Grond) 

•  Wat kunnen we nationaal doen vanuit het Rijk? (Piet de Nijs) 

 Programma’s Bodem en Ondergrond &  

 Bodem en Water als Basis  





Het Vijfde Dorp - Zuidplaspolder 
 

Presentatie Bodembreed  
21 april 2022 
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Vervolg 

• Uitwerking planMER en bestemmingsplan 
• Alternatief Klimaatrobuust 
• Alternatief Groen Blauw 

 
• Verschillende onderzoeken 

• Overstromingsanalyse 
• Bodemonderzoek 

 
• Voorbelasten en bouwrijp maken 

 
• Start bouw  
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Droge voeten en schoon water | 20 

Vraag aan het Rijk:  
Blijven we bouwen in laaggelegen Nederland?  
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Natuurlijk systeem als fundament van je 

Omgevingsvisie 

 

Hoe doe je dat? 

 

Voorbeeld Harderwijk 
 

Henk Maas, projectleider Omgevingsvisie Harderwijk 

Vincent Grond, GrondRR 

Bodembreed 



We komen 

van ver 

 

Hechting en 

onthechting 



Bodembreed 

Denk in groepen die aan 

systemen werken 

 

Natuurlijk systeem als 

fundament 

 

Leg dit vast bij het begin 



AlliantieBenadering 

Bouw generieke 

kennisbasis voor de 

deelsystemen 

 

Bronkaarten 

Themakaarten 

Stadsgenese 



Laag 1: topografie 





AlliantieBenadering 

Leg doelen vast in 

strategische 

ontwikkelprincipes  

 
Veranker ze in ruimtelijke 

basisstructuur, fundament voor 

toekomst van Harderwijk  
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Stad met natuur: Het natuurlijke systeem als basis voor hoge 

biodiversiteit; verbinden bos, stad en water; voorbereid op 

klimaatveranderingen 
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Opbouw van de basisstructuur 



Stad met historie: Herkenbare historische structuurdragers; 

meer eenheid in stedelijke hoofdstructuur, binnenstad als kern 
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Opbouw van de basisstructuur 





Stad gezond en vitaal: Een gezonde en veilige leefomgeving 

die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten en waar milieu impact 

zoveel mogelijk wordt beperkt 
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Opbouw van de basisstructuur 





Stad met zorg: Een sociaal 

netwerk met 

woonzorgzones/ 

zorgvlekken/ 

sportclusters goed verdeeld 

over de gemeente.  

 

De gemeente zet steeds 

meer in op samenkracht. 
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Basisstructuur is fundament voor 

scenario’s en integraal  

toekomstperspectief 

Bodembreed 



Aanbevelingen Rijk 

1.Help met herstel basisstructuur 

Harderwijk: overkluis snelweg en 

spoorlijn 

2.Help met transitie samenwerking 

binnen gemeente ?? 

3.Verken toepassing Harderwijkse 

aanpak op Rijksniveau 

4.Voer regie over onontkoombare 

lange termijn transities 
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Programma Bodem en Ondergrond 
& 

Bodem en Water als Basis 



Even voorstellen... 

Piet de Nijs  

Strategisch adviseur 
bodem & ondergrond 
Ministerie IenW 

 

• Bedrijfsleven: 
adviesbureau, 
industrie 

• Overheid: 
gemeente, 
omgevingsdienst 

• Auteur: bodem & 
milieu 



Visie & Programma Bodem en Ondergrond 

• Waarom:   

o NOVI, STRONG, NMP, EU 
o bodem speelt een sleutelrol in realiseren maatschappelijke opgaven 
o grenzen van natuurlijk systeem zijn bereikt & drukte in de ondergrond 

 

• Wat:  

o samenhang en aan regie en richting op lange termijn 

 

• Hoe: 

o Invullen systeemverantwoordelijkheid 

o Meer proactief handelen op strategisch en tactisch niveau 

o Verbinden beleid en praktijk & andere programma’s 
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Interne sessie Interviews 

Van buiten naar binnen 
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‘Eigen onderwerpen’: 

• Grondwater en energietransitie (provincie) 
• Ordening in stadsbodem (gemeente) 
• Bodemdaling (stad/land) 
• Circulariteit (bouwstoffen, grond) 

 
‘Systeemverantwoordelijk’: 
• Bodem en water sturend, bodem in NPLG, NMK, etc. 

Wat? (prioritaire onderwerpen) 

“Richten op  
zaken waar bodem 
& ondergrond het 
verschil kunnen 

maken” 

“Het Rijk moet 
meer de 
dialoog 

aangaan met 
de regio” 

“Luidt de 
noodklok over 
het natuurlijke 

systeem” 

”Een Rijk dat 
spreekt met één 

mond”  

“Wie beslist als er 
een conflict is in de 

RO van de 
ondergrond?” 

“Fijn dat IenW het 
gesprek aangaat, 
we hebben elkaar 

nodig” 
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• Visie én programma bodem & ondergrond 
 

• 2022: kwartiermakers-fase programma 
 

• 2023: volwassen visie en programma 

Hoe? (proces en interacties) 





Bodem en Water als Basis 

1. Urgentie: draagkracht bodem en water (bijna) overschreden 

a. Klimaatsignaal 

b. Afgelopen decennia maximalisatie gebruikswaarde 

2. Proces- en beleidsmatige urgentie 

a. Doorwerking NOVI principe niet-afwentelen 

b. Toenemend belang van en roep om meer regie rijksoverheid in de RO 

c. Ruimtelijke keuzes aanstaande met grote effecten (regeerakkoord) 

3. Doel 

a. Concretisering NOVI-uitgangspunt: bodem en water als randvoorwaarde voor ruimtelijke 
ontwikkeling 

b. Bepalen op welk gebied aanvullend beleid en juridische doorwerking gewenst is 

 



Werkwijze 

Zes thema’s/gebieden waar problematiek evident is: 
 

1. Laagveengebieden 
2. Verziltende kustgebieden en polders 
3. Hoge zandgronden 
4. Verstedelijking 
5. Ruimte voor het watersysteem 
6. Bescherming van de ondergrond 

 
 
 

Bepalen problematiek,  
oplossingsrichtingen en instrumentarium. 

1 

2 
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5 
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Keuze: 
 Versterken van de 
bescherming van 

bodem- en 
grondwaterkwaliteit 

(grondwater & 
bodemenergie). 



Afstemming 
lopende 
programma’s 

Coalitieakkoord 

Volledig programma  
Bodem en Ondergrond 

2022 2023 

Bodem & 
water als Basis 

Systeemanalyse  
bodem/ondergrond 



Samenvattend... 

1. Bodem en Water als Basis, volgend uit coalitieakkoord, als impuls, 
mogelijk een programma 

 

2. Programma Bodem en Ondergrond: in opbouw, volgt uit NOVI en 
noodzaak transities 

 

3. Participatie, koppeling met de praktijk, data-kennis-wijsheid 



bodem 



 



Vragen & relatie casussen 


