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VOORWOORD

Bodem: van belang
voor iedereen
Dit jaar mag de HAS, samen met haar buurman
en partner ZLTO, met veel plezier gastheer zijn
voor het jaarlijks symposium Bodem Breed. Wij
verwelkomen de Nederlandse bodemprofessionals en alle andere bodemgeïnteresseerden
en -gebruikers. Het is ons een eer u straks te
mogen ontmoeten.

met alle bodemactoren. De HAS neemt deelt aan die initiatieven
en netwerken. Een ontvangst van het Symposium Bodem Breed
past daar als van nature in.

Het Symposium Bodem Breed geeft al jaren ruimte aan verbinding door ontmoetingen en het delen van kennis, nieuwe ontwikkelingen en toekomstperspectieven op het gebied van Bodem en
ondergrond.

De werkgroep Initiatief Bewust Bodemgebruik heeft op verzoek
van het ministerie van I&M o.a. een actielijn opgesteld. Hierin zijn
voorstellen gedaan voor het opleiden van een nieuwe generatie
bodemonderzoekers voor de landbouw: de bodemboerkundigen.

Ook de HAS is van nature een verbinder tussen grondgebruikers
en bodemadviseurs, tussen wetenschap en praktijktoepassingen
en tussen overheid en initiatiefnemers. Wij leiden jonge mensen
op in het domein Agro, Food en Leefomgeving tot initiatiefrijke,
doortastende ondernemers, onderzoekers en adviseurs. Wij doen
dat in hechte samenwerking met het bedrijfsleven en de overheden.

Let the cross-overs begin!

Bodem neemt in al onze opleidingen een onmisbare plaats in. Het
begint met Bodem bij Management van de Leefomgeving als studenten een bovengrondse herinrichting afleiden van de ondergrondse natuurlijke kwaliteiten; als Toegepaste Biologen agrarische gronden terug geven aan de natuur; als Milieukundigen
bodem integreren in hun stedelijke plannen voor klimaatadaptatie of op zoek gaan naar nieuwe groenbemesters. Het draait
om bodem als we bij Tuin- en Akkerbouw zoeken naar een veilige, optimale en volhoudbare voedselproductie en bij Dier- en
Veehouderij als de juiste kwaliteitsbalans tussen gras en melk
wordt gezocht.
De werelden van de bodemgebruikers, agrariërs en hun adviseurs
en die van de beleidsmakers, natuurontwikkelaars en wereldbestormers hebben lang langs elkaar geleefd. Dit heeft geleid
tot een onderwaardering van wat een bodem ons allen en onze
leefomgeving te bieden heeft. Daar komt nu gelukkig verandering
in. Er zijn veel initiatieven die Bodemgebruik richting Duurzaam
Bodemgebruik laten groeien: in gezamenlijkheid, in verbinding
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Wij hopen dat op 8 november bij ons en bij onze buurman
ZLTO veel vruchtbare gesprekken mogen plaats vinden tussen
de vele bodemgebruikers: dat het over Bodem mag gaan, over
Bodemkwaliteit, over duurzaam, volhoudbaar gebruik van de
Bodem en over wat we van elkaar hierin moeten leren.

Edo Dijkman

Sectordirecteur Management van de Leefomgeving
en Dier- & Veehouderij HAS hogeschool

PROGRAMMA

08.30 - 09.15 uur

Ontvangst en registratie

09.15 - 10.00 uur

Plenaire opening:
•

Opening door Han de Wit (voorzitter Symposium Bodem Breed)

•

Welkom door Edo Dijkman (sector directeur HAS)

•
		

Presentatie door Hans Huijbers (voorzitter ZLTO):
Bodem bepaalt onze toekomst

10.00 - 10.30 uur

10.30 - 12.00 uur

Thema's:

Landbouw, de
rol van de
bodem

Omgevingswet, Bodem
en Ondergrond

Bodem,
ondergrond
en klimaat

Bodem en
ondergrond
in de stad

Knelpunten
met
stoffen

Bodembeleid
in de praktijk

Bodem en
Circulaire
Economie

Sessie 1.1
Collegetour
met Hans
Huijbers

Sessie 2.1
Ontwikkelingen op
Rijksniveau

Sessie 3.1
De meervoudige economie
en financiën
van bodem en
ondergrond

Sessie 4.1
Stadscafé
Bodemdaling

Sessie 5.1
Het loodprobleem:
saneren of
gedrag
aanleren?

Sessie 6.1
De toekomst
van humane
risicobeoordeling van verontreinigingen
in het bodemen watersysteem

Sessie 7.1
Circulaire
landbouw
en klimaat

Sessie 3.2
Integrale
benadering
van bodem- en
watersysteem
voor een klimaatrobuust
stroomgebied

Sessie 4.2
Zichtbare
Ondergrond

Sessie 5.2
Onderzoek
naar asbest,
weet waar je
naar zoekt

Sessie 6.2
Het Vlaamse
bodembeleid:
wat leerden
we uit het
verleden?

Sessie 7.2
Circulair
Groen Samen ketens
bouwen

Sessie 3.3
Crosslinks
tussen
agrofood,
vitale bodem
en water

Sessie 4.3
WKO: de
sleutel voor
de energietransitie in
stedelijk
gebied

Sessie 5.3
Nieuwe
verontreinigingen, de
uitdaging voor
een nieuwe
generatie
bodemdeskundigen

Sessie 6.3
Welke kansen
biedt de Omgevingswet
aan toezicht
en handhaving?

Sessie 7.3
Slib en
bagger naar
een hogere
trede in onze
circulaire
economie

13.00 - 14.30 uur

12.00 - 13.00 uur

Lunch

Sessie 1.2
De natuur als
de ultieme
bodembeheerder?

14.30 - 15.00 uur

15.00 - 16.30 uur

Koffie- & theepauze

Koffie- & theepauze

Sessie 1.3
Rol van de
bodem in
toekomstbestendige
landbouw

16.30 - 17.30 uur

Sessie 2.2
Praktijkervaringen,
pilots en
projecten
in de regio

Sessie 2.3
De (lokale)
praktijk van
Aanvullingswet
bodem en de
Omgevingswet

Borrel

Hèt netwerk event van de bodem en ondergrond!
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THEMA 1
Tijd

Landbouw, de rol van de bodem

10.30 - 12.00

Tijd

13.00 - 14.30

Tijd

15.00 - 16.30

Sessieleider:

Sessieleider:

Sessieleider:

SESSIE 1.1

SESSIE 1.2

SESSIE 1.3

Collegetour met
Hans Huijbers

De natuur als de ultieme
bodembeheerder?

Rol van de bodem in
toekomstbestendige
landbouw

Studenten van de HAS en de overige deelnemers van BodemBreed 2017 krijgen de kans
om Hans Huijbers vragen te stellen over zijn
bedrijf, zijn drijfveren en hoe we bodembewuster voedsel kunnen produceren. Hoe geeft hij
invulling aan die andere uitspraak: 'Niet langer
moeten we denken in het voeden van de plant,
we moeten weer de bodem voeden'?

Het bewustzijn over de rol van de bodem bij
voedselproductie, waterhuishouding en klimaatregulatie en daarmee de behoefte aan
een gezonde bodem neemt toe. Bodemherstel
met moderne technologie is kostbaar. Het
concept ‘natuur als bodembeheerder’ kan
een goed alternatief zijn.

Michaël Wilde
(Eosta)

Hans Huijbers is boer en ZLTO-voorzitter. Hij
is ook bodemambassadeur en nummer 28 in
de TROUW-duurzame 100 waarin hij zegt: 'Ik
schaam mij dat ik de bodem slechter doorgeef
aan mijn kinderen'.
Michaël Wilde is medewerker van Eosta, de
grootste Europese distributeur van verse
biologische en eerlijke groente en fruit. Het
bedrijf, gevestigd in Waddinxveen, selecteert
haar leveranciers op een goede omgang met
de bodem.

Ursula Kirchholtes
(HAS)

Voordelen zijn dat de natuur op grote schaal
inzetbaar is, een eigen energievoorziening
heeft en gericht werkt. Denk aan specifieke
boomsoorten, zoals Winterlindes, die de
bodem en biodiversiteit van een arm droog bos
vergroten. En varkens die moeilijk bereikbare
schadelijke insecten en onkruidwortels in bossen en akkers opeten. Toch wordt het concept
‘natuur als bodembeheerder’ in de huidige tijd
maar beperkt ingezet. Eén belangrijke reden is
dat we zijn vergeten hoe het moet! Samen met
de praktijk herontdekt de HAS dit concept met
als doel: het inpassen bij hedendaagse bedrijfsmodellen. De HAS werkt hier aan in drie onderzoeksprogramma’s: Bosherstel, Bodempaspoort
(www.zlto.nl/bodempaspoort) en Natuurlijk
Boeren(nl-nl.facebook.com/NatuurlijkBoeren).
In de sessie gaan we in op de resultaten van
de ‘natuur als bodembeheer’ experimenten.
Wat zijn de effecten, de potentie en de toepasbaarheid in het bedrijfsmodel. En hoe kan een
instrument als Bodempaspoort, met daarin de
gezondheidsgeschiedenis en verbetermaatregelen, deze ontwikkeling versnellen. Wat is
er nog meer nodig? Samen met u denken wij
hierover na.
•	Bomen als vliegwiel voor een gezondere
bosbodem
	Maaike de Graaf (HAS) en Leon van den Berg
(Bosgroep)
•	Varkens hoeden akkers en bossen
	Joshua Wersch (De Varkenshoederij) en
Ursula Kirchholtes (HAS)
•	Bodempaspoort laat de bodem spreken
	Marie-Jeanne Groffen (HAS) en
Sjoerd Rombout (HAS)
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Marlea Wagelmans
(Bioclear Earth)

De landbouw bezet in Nederland tweederde
van het landoppervlak. Wereldwijd staat de
Nederlandse landbouwsector bekend om zijn
efficiëntie. Voor duurzame gewasproductie is
een vitale bodem van belang. Bodemleven,
nutriënten, structuur en vochtbalans zijn
belangrijke parameters die een rol spelen in
de vitaliteit van de bodem. Die vitaliteit staat
onder druk door vergaande mechanisatie en
door jarenlang gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. En dat is te
merken bij bijvoorbeeld extreme regenval. Het
water kan dan niet meer weg met schade aan
de gewassen tot gevolg. In de toekomst wordt
verwacht dat extreme neerslag steeds vaker
voor gaat komen. De druk op het landbouwsysteem wordt ook steeds groter door de
toenemende vraag naar voedsel. De huidige
manier van landbouw is niet toekomstbestendig. Maar hoe moet het dan wel? Welke stappen kunnen we zetten?
In deze sessie gaan we via het belonen van
boeren op resultaten voor biodiversiteit, naar
hoe de bodembiologie een sleutel kan zijn tot
het creëren van economische waarde voor de
agrarische sector. Vervolgens duiken we in de
wereld van biologische bodem- en plantverbeteraars. Daarna gaan we met het publiek in de
zaal kijken waar de kansen liggen en wat er nog
nodig is om deze kansen verder te brengen.
•	Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij
- meetlat voor belonen van boeren voor
resultaten op biodiversiteit
Jacomijn Pluimers (Wereld Natuur Fonds)
•	Bodembiologie - sleutel voor landbouw
van de toekomst
	Emiel Elferink (Van Hall Larenstein) en
Sven Stielstra (Bioclear earth)
•	Biologische bodem- en plantverbeteraars feiten en fabels
Judith van de Mortel (HAS Hogeschool)

THEMA 2
Tijd

Omgevingswet, Bodem en Ondergrond

10.30 - 12.00

Tijd

13.00 - 14.30

Tijd

15.00 - 16.30

Sessieleider:

Sessieleider:

Sessieleider:

SESSIE 2.1

SESSIE 2.2

SESSIE 2.3

Ontwikkelingen op
Rijksniveau

Praktijkervaringen, pilots
en projecten in de regio

De (lokale) praktijk van
Aanvullingswet bodem
en de Omgevingswet

De Omgevingswet beoogt een cultuurverandering. Minder en overzichtelijke regels maken
het mogelijk ruimte te geven aan nieuwe ontwikkelingen, waarbij tegelijkertijd de kwaliteit
van de leefomgeving kan worden geborgd. Wat
betekenen deze veranderingen voor het Rijk,
decentrale overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden? Hoe en met wie werken partijen aan
'eenvoudig beter' en met welke instrumenten
en activiteiten worden partijen ondersteund
vanuit het Programma 'Aan de slag met de
Omgevingswet'? Hoe komen we van een startnota met een hele reeks aan opgaven naar een
Nationale Omgevingsvisie waarmee het Rijk
haar strategische visie op de fysieke leefomgeving duidelijk maakt? Op welke manier wil het
Rijk ruimte geven aan toekomstige mijnbouwactiviteiten en tegelijkertijd de kwaliteit van de
leefomgeving en het nationaal belang van de
drinkwatervoorziening borgen? En hoe gaan
we als Rijk, decentrale overheden en bedrijfsleven om met ingewikkelde maatschappelijke
opgaven als veenweidebodemdaling, stedelijk
grondwaterbeheer, kabels en leidingen en
bodemenergie?

De Omgevingswet geeft een enorme impuls
aan wat we in het bodemconvenant wilden
bereiken: een omslag naar een integrale
benadering van het bodem- en watersysteem,
denkend vanuit maatschappelijke opgaven
die raken aan de primaire levensbehoefte van
de mens en de samenleving (o.a. voedsel,
klimaat, water, energie, ruimte en grondstoffen). De VNG heeft daarnaast ook ambtelijk
en bestuurlijk de ambitie uitgesproken dat in
2021 elke gemeente in haar omgevingsvisie
heeft beschreven wat de bijdrage van bodem &
ondergrond aan maatschappelijke opgaven kan
zijn. Het moment daarvoor is om dat te doen
bij het opstellen van de omgevingsvisie in het
kader van de invoering en implementatie van
de Omgevingswet. Er lopen momenteel diverse
projecten en pilots vanuit het programma 'Aan
de slag met de Omgevingswet' en vanuit het
Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond.

Corné Nijburg
(UP Bodemconvenant)

•	Het Rijk ondersteunt decentrale overheden en andere partijen om te kunnen
werken met de Omgevingswet
	Katja Stribos (RWS - Programma Aan de slag
met de Omgevingswet)
•	Naar een Nationale Omgevingsvisie
(NOVI)
	Bernard Cino (ministerie van IenM - Team
Nationale Omgevingsvisie)
•	Ruimtelijk sturing geven aan mijnbouwactiviteiten met de Structuurvisie
Ondergrond en samen aan de slag met
het UP Bodem en Ondergrond
Douwe Jonkers (ministerie IenM)
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Linda Maring (Deltares)

•	Ervaringen pilots omgevingsvisies
(uit programma 'Aan de slag met de
Omgevingswet')
Brechtje van Boxmeer (RUIMTEVOLK)
• Voorbeeld pilot omgevingsvisies Leiden
Fred Goedbloed (gemeente Leiden)
•	De energietransitie in Gemeente
Woerden: op naar de ambitie 'CO2
neutraal in 2030'
Olaf Terlouw (gemeente Woerden)
•	Robuust bodem- en watersysteem als
drager van de Omgevingsvisies in het
Rijk van Dommel en Aa
Edith Rutten (gemeente Eindhoven)

Juul Osinga
(TTE)

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet
gaat er veel veranderen; bodem wordt onderdeel van omgevingsvisies en -plannen en
de gemeenten worden bevoegd gezag voor
bodemzaken. Middels een Aanvullingswet en
een Aanvullingsbesluit wordt de bodemwet- en
regelgeving geïntegreerd in de Omgevingswet.
Enkele onderdelen uit het huidige stelsel (Wet
Bodembescherming, Besluit Bodemkwaliteit,
etc.) verdwijnen, anderen worden gewijzigd en
een deel gaat ongewijzigd over. De implicaties
zijn met name voor lokale overheden groot.
Met de Omgevingswet verschuift ook de
regie over bodem van Rijk en Provincies naar
de Gemeenten: alle gemeentes zijn straks
‘bevoegd gezag bodem’. De ‘Warme overdracht’ van taken en bevoegdheden moet dit
proces in goede banen leiden. Wat zijn de
ervaringen hier tot nu toe bij?
Om het overzicht te krijgen op de effecten
van de veranderingen en te anticiperen op
de toekomst is begin dit jaar in het kader
van Aan de slag met de Omgevingswet de
Community of Practice ‘Bodem, Ondergrond
en Omgevingswet’ gestart. Samen met deelnemers van de CoP wordt nader ingegaan op
resultaten en ervaringen. Één van de eyeopeners was de veranderende positie van
grondwaterkwaliteit in de Omgevingswet.
Anders, en wellicht zelfs beter gefaciliteerd
dan in het huidige stelsel.
•	Aanvullingswet- en besluit bodem
Martin van Gelderen (ministerie van IenM)
•	Warme overdracht van bodemtaken
	Jaya Sicco Smit (provincie Overijssel) i.c.m.
een Overijsselse gemeente
•	Ervaringen uit de Community of Practice
‘Bodem, Ondergrond en Omgevingswet’
Jasper Lackin (Witteveen & Bos) i.c.m.
deelnemers CoP

THEMA 3
Tijd

Bodem, ondergrond en klimaat

10.30 - 12.00

Tijd

13.00 - 14.30

Tijd

15.00 - 16.30

Sessieleider:

Sessieleider: Peter van

Sessieleider:

SESSIE 3.1

SESSIE 3.2

SESSIE 3.3

De meervoudige economie
en financiën van bodem en
ondergrond

Integrale benadering van
bodem- en watersysteem
voor een klimaatrobuust
stroomgebied

Crosslinks tussen agrofood,
vitale bodem en water

Hanneke Puts (TNO)

Essentieel voor duurzaam bodembeheer
zijn meervoudige projecten waarin opgaven
gecombineerd worden en integrale oplossingen
ontstaan. Dergelijke projecten vragen om
meervoudige business cases en innovatieve
financiering. De afgelopen jaren zijn wij tot veel
praktische inzichten gekomen rond ‘co-investering in bodem en ondergrond’. Het ontwikkelen en toepassen van nieuwe financieringsconcepten verbindt de programma's van het
huidige UP Convenant Bodem en Ondergrond
2016-2020 en het Deltaprogramma Ruimtelijke
Adaptatie. Beide programma's erkennen dat
de praktijk innovatieve financieringsconcepten nodig heeft om bodem/ondergrond/
klimaatadaptatie projecten überhaupt van de
grond te krijgen. De tussenevaluatie van het
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie onderstreept dat de regionale schaal van het bodemen watersysteem een logisch schaalniveau is
om bij aan te sluiten. En ook Voor de energietransitie biedt de regionale schaal kansen. In
deze sessie wisselen we graag met deelnemers
in gesprek hoe opgedane inzichten uit drie
afzonderlijke trajecten een opmaat kunnen zijn
naar toepassing op regionale schaal. De sessie
biedt deelnemers handelingsperspectief voor
waardecreatie en het vormgeven van meervoudige business cases.
•	Pitch 1: Sturen op waardevermeerdering
van grond voor terreinbeheerders
binnen de overheid
Antoine Giezen (RWS)
•	Pitch 2: Hoe de Kapitalisatie van de
waarden en verliezen voor verschillende
stakeholders leidt tot duurzamer
bodembeheer
Rachelle Verburg (ARCADIS)
•	Pitch 3 Financieringsfonds
Jurgen van der Heijden (AT Osborne)
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den Akker (waterschap
Vechtstromen)

Programma Lumbricus levert kennis en maatregelen voor een klimaatrobuust bodem- en
watersysteem op de Hoge Zandgronden.
Daarbij richten we ons op vier thema’s,
waarvan we er in deze sessie specifiek drie
behandelen:
•	Bewuste Bodem: hoe geven we invulling
aan effectief bodembeheer en perceelsmaatregelen voor een duurzaam watersysteem met aandacht voor waterkwantiteit
en waterkwaliteit?
•	Boeiende Beekdalen: Hoe dragen we bij
aan de ontwikkeling van een flexibele en
klimaatrobuuste inrichting van beken
en beekdalen met de hierbij horende
beheerstrategieën?
•	Goede Governance: Hoe realiseren we de
maatregelen samen met betrokken partijen
binnen de complexiteit van wet- en regelgeving van het Nederlandse bodem- en
waterbeheer.
Meer informatie staat op
www.programmalumbricus.nl.
In een interactieve sessie delen we per thema
onze en uw ervaringen. Vanuit eigen expertise
en ideeën dragen deelnemers bij aan mogelijke oplossingen en denkrichtingen: leren en
inspireren. De resultaten van de deelsessies
delen we aan het eind van de sessie met alle
deelnemers.
• Toelichting op programma Lumbricus
Frank van der Bolt (waterschap Aa en Maas)
Discussies rond de thema‘s:
•	Bewuste Bodem: o.l.v. Annelies Balkema
(waterschap De Dommel)
• Boeiende Beekdalen: o.l.v.
(nog niet bekend)
•	Goede Governance:
Peter Ramakers (provincie Noord-Brabant)

Peter Ramakers (provincie
Noord-Brabant)

Grote delen van Zuid en Oost Nederland
bestaan uit droogtegevoelige zandgronden.
Het vochtvasthoudend vermogen van deze
gronden moet beter, niet alleen voor gewasproductie maar ook om neerslagpieken af te
vlakken en zo wateroverlast en verlies van
nutriënten te voorkomen.
De provincie werkt via verschillende programmalijnen aan klimaatrobuuste maatregelen,
waarbij ook verantwoordelijkheden van de
gebruiker (waterbeschikbaarheid) en producent zelf (bedrijfsvoering) in beeld komen.
Vanuit de praktijk van gebiedsontwikkeling en
monitoring worden daarbij ervaringen en succesfactoren aangedragen. Tijdens de workshop
wordt u bijgepraat en uitgedaagd om met
vervolgstappen aan de slag te gaan. Praat mee
over kansrijke oplossingen die deze transitie
mogelijk maken. De drie meest veelbelovende
ideeën worden beloond met een traditioneel
Bossche lekkernij!
•	Verbindingen tussen water, bodem en
agrofood
Peter Ramakers (provincie Noord-Brabant)
• Succesfactoren in gebiedsontwikkeling
Joost van Schijndel (Tauw)
•	Lessen uit 25 jaar trendmeetnet
nutriënten
Eke Buys (RIVM)

THEMA 4
Tijd

Bodem en ondergrond in de stad

10.30 - 12.00

Tijd

13.00 - 14.30

Tijd

15.00 - 16.30

Sessieleider:

Sessieleider: Lidwien

Sessieleider:

SESSIE 4.1

SESSIE 4.2

SESSIE 4.3

Stadscafé Bodemdaling

Zichtbare Ondergrond

Bodemdaling in stedelijk gebied is zeer actueel.
Men is zich steeds meer bewust dat bodemdaling in toenemende mate grote uitdagingen
en kosten met zich meebrengt. Beperken van
bodemdaling is een uitdaging op het gebied
van waterbeheer, ruimtelijke ordening, funderingen, cultureel erfgoed, infrastructuur
en governance. Een uitdaging die zeer veel
vragen oproept en daarmee kennis vraagt van
de werking van het bodem-, riool- en (grond)
watersysteem en op het vlak van economie
en governance. Een uitdaging die integraal
onderdeel vormt van de omgevingsvisies bij
Rijk, provincies en gemeenten. Een groeiend
aantal partijen die zijn aangesloten bij het kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling
(KWB) zijn sinds 2016 aan het werk om op een
structurele en programmatische wijze kennis te
verbinden, te versterken en te ontwikkelen. Na
een succesvolle kennisexpeditie aan de vooravond van ‘Heel Holland Zakt 2’ op 9 november, wordt vandaag de uitdaging aangegaan om
met aanwezigen vanuit diverse invalshoeken
actief kennis te gaan delen tussen steden waar
momenteel veel kennis wordt ontwikkeld en
steden die hier de vruchten van kunnen plukken. Dit café biedt voor velen ook goed gezelschap om kennis(sen) te maken en zelf beeld te
vormen van de aanpak. Doe mee !

Hoe maak je de waarde van de ondoorgrondelijke en onzichtbare ondergrond toch zichtbaar? En hoe geef je dit een duurzame plek in
ontwerp- en ontwikkelingsprocessen? Dat is de
vraag waar verschillende partijen in de praktijk
druk mee bezig zijn. In deze sessie worden verschillende inzichten, benaderingen en instrumenten gepresenteerd om de waarde van de
ondergrond zichtbaar te maken en zo mee te
kunnen nemen in ruimtelijke planprocessen
en besluitvormingstrajecten. Hoe werken deze
benaderingen en instrumenten in de praktijk,
o.a. binnen de gemeente Rotterdam? Wat
kunnen we leren van gerealiseerde ondergrondse projecten, tot welke maatschappelijke
en economische waarden hebben deze geleid?
Welke doorontwikkelingen zijn nodig?

WKO: de sleutel voor de
energietransitie in stedelijk
gebied

Tommy Bolleboom
(RWS Bodem+)

Met medewerking van:
•	Robert van Cleef en Pui Mee Chan
(Kennisprogramma KWB)
•	Saskia Hommes, Frans van de Ven en
Maaike Blauw (Deltares)
• Jeroen Mekenkamp (Platform Slappe Bodem)
• Arianne Fijan (gemeente Gouda)
• Welmoed Visser (gemeente Woerden)
• Jan Strijker (provincie Zuid-Holland) en
• Jan Frank Mars (RWS Bodem+)
• Jeroen Ponten (Waternet)

Besselink (Triple Bridge,
namens COB)

We geven 4 inspirerende pitches, waarin onze
verschillende aanpak en onze praktijkervaringen en opgehaalde kennis worden gedeeld.
We gaan aansluitend met u in discussie.
• De SUB-URBAN Toolbox:
	Ondergrondspecialisten en urban
planners samen aan de slag
	Ignace van Campenhout (gemeente
Rotterdam)
•	De Ondergrond inzichtelijk: 3D
Visualisaties in de ondergrond
Jeroen Vuijk (gemeente Rotterdam)
•	Architectonische representatie van de
ondergrond in planningsdocumenten
Fransje Hooimeijer (TU Delft)
•	De maatschappelijke en economische
waarde van ondergronds bouwen
Geert Roovers (Saxion, namens COB)

Marc Koenders
(IF Technology)

Warmte en koude uit de ondergrond zal een
grote rol gaan vervullen bij onze energietransitie. Gesloten bodemenergiesystemen (bodemwarmtewisselaars), open bodemenergiesystemen (KWO of WKO) en aardwarmte (geothermie) zullen grootschalig worden toegepast om
onze woningen, bedrijven en kantoren gasloos
te maken. De verwachting is daarom dat deze
techniek de komende jaren exponentieel zal
groeien, met name in stedelijk gebied.
Dat is de reden dat de provincies Groningen,
Friesland en Drenthe verkennen welke rol de
ondergrond zal spelen bij de energietransitie.
Daarin worden twee sporen onderzocht.
Enerzijds het leveren en opslaan van energie
in de ondergrond. Anderzijds het gebruik van
energienetten in de ondergrond. Er zijn echter
ook aandachtspunten. Zo heeft NS Stations in
het centrum van Utrecht te maken gehad met
verminderde putopbrengsten van hun WKO.
Na onderzoek blijkt dat waterglas hiervan
de oorzaak kan zijn. Het blijkt dat er andere
ondergrondse activiteiten in het stedelijke
gebied met hoge ontwikkelingsdruk zijn die
de groei van WKO kunnen belemmeren. Ook
verontreinigingen kunnen een belemmering
zijn maar dit hoeft niet. Combinatie van een
WKO met het toevoegen van specifieke bacteriën kan een win-win situatie creëren waarbij
zowel duurzame energie wordt geleverd als de
bodemkwaliteit wordt verbeterd.
•	De rol van de ondergrond in de
energietransitie
Alex Scheper (provincie Drenthe)
•	Hoe houden we WKO systemen in de
drukke stad duurzaam?
Björn Kouwenhoven (NS Stations)
•	WKO-systemen gebruiken voor grondwaterkwaliteitsverbetering en
vermindering van toekomstige nazorg!
Maurice Henssen (Bioclear Earth)
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THEMA 5
Tijd

Knelpunten met stoffen

10.30 - 12.00

Tijd

13.00 - 14.30

Tijd

15.00 - 16.30

Sessieleider:

Sessieleider:

Sessieleider:

SESSIE 5.1

SESSIE 5.2

SESSIE 5.3

Het loodprobleem:
saneren of gedrag
aanleren?

Onderzoek naar asbest,
weet waar je naar zoekt

Lood komt door jarenlang menselijk handelen op veel plaatsen in de bodem als diffuse
bodemverontreiniging voor. Kinderen krijgen
tijdens het spelen deze vervuilde gronddeeltjes
binnen. Uit recente analyses van het RIVM en
de European Food Safety Authority blijkt dat
lood, ook bij lagere gehalten, schadelijke effecten heeft op de gezondheid van jonge kinderen
in de vorm van intelligentieverlies.

Asbest is een vervelende stof en niet alleen als
risico voor de mens bij inademing van asbest
vezels. Een hoogleraar van een universiteit zei
onlangs nog dat 'we moeten normaal doen
over asbest en dat die stof helemaal niet zo
gevaarlijk als de overheid beweert'. Andere
wetenschappers beweren echter het tegendeel. Bij het doen van bodemonderzoek speelt
een vergelijkbare discussie. Diverse partijen
zijn van mening dat je bij het vinden van puin
de bodem niet per definitie verdacht is op
asbest. Maar we weten eigenlijk nog steeds
niet goed wanneer we bij bodemonderzoek
ook naar asbest moeten kijken. We hebben
daar wel een NEN voor maar die leidt volgens
sommigen tot onnodig veel asbestonderzoek.
Diverse partijen hebben zich daarom verenigd
om (dit mede naar aanleiding van de uitspraak
van de Raad van State) eens goed onderzoek
te doen naar de relatie tussen het voorkomen
van puin in de bodem en het oordeel of daarmee de bodem automatisch asbestverdacht
is. Maar er zijn natuurlijk meer aanleidingen
om op asbest te onderzoeken. De vraag is of je
met goed vooronderzoek aan kunt tonen dat er
geen of juist wel (zonder voorkomen van puin)
aanleiding is om de bodem als asbest verdacht
te bestempelen. De vraag is ook of je met
grootschalig vooronderzoek op basis van
activiteiten in het verleden betrouwbare
asbestkansenkaarten kunt maken waarmee
je een uitspraak kunt doen of een locatie
asbestverdacht is. In deze sessie komen al deze
aspecten aan de orde en is er volop ruimte
voor discussie.

Nieuwe verontreinigingen,
de uitdaging voor een
nieuwe generatie bodemdeskundigen

Nienke van de Waal (GGD
Rotterdam-Rijnmond)

Sinds de aanpassing van de GGDadvieswaarden zijn gemeenten, omgevingsdiensten en provincies bezig om beter zicht te
krijgen op de omvang van de loodproblematiek
en beleid te maken voor de aanpak van diffuse
loodverontreiniging in de bodem. Omdat de
interventiewaarde niet meer geldt als gezondheidskundige risicogrenswaarde, vraagt dit een
andere aanpak dan gebruikelijk. Hoe minder
blootstelling aan lood, hoe beter. Dit kan op
verschillende manieren bereikt worden.
In deze sessie wordt met vier korte pitches het
kader geschetst: het gezondheidsbelang en
de risicocommunicatie, de maatschappelijke
kosten-baten analyse, de gemeentelijke aanpak
en de rol van de provincie. Vervolgens zullen
we aan de hand van een of meer casussen uit
de praktijk, de verschillende mogelijkheden
van aanpak tegen elkaar afwegen. Het aanwezige publiek zal actief betrokken worden om
inzichten en ideeën uit te wisselen.
Met medewerking van:
•	Mohamed El Massoudi en
Manouk Los (gemeente Rotterdam)
• Else Niesing (gemeente Zaanstad)
• Carola Hegger (GGD Rotterdam- Rijnmond)
•	Martijn Mekkink (Tauw) en
Robert Vergeer (CE Delft)
•	Michiel Eijndhoven (OD NZKG) en
Carlo van den Berg (ARCADIS)

Alex Koenders
(Koenders & Partners)

• De relatie tussen puin en asbest
Marcel Cassee (RWS Bodem+)
•	Veilig omgaan met asbest:
de Rotterdamse aanpak
Desiree Gotink (gemeente Rotterdam)
•	Historisch Onderzoek Waalhavengebied:
nieuw inzicht in asbest in bodem
Teun Nijenkamp (Tauw)
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Martijn van Houten
(Witteveen+Bos)

In toenemende mate worden we ons bewust
dat ‘opkomende stoffen’ ons drinkwater en
onze leefomgeving beïnvloeden. Een bekend
voorbeeld is het vrijkomen van PFOS als gevolg
van een calamiteit met blusschuim in NoordHolland. Ruim 10 jaar na dato heeft dit nog
grote gevolgen voor ruimtelijke ontwikkelingen
en het waterbeheer in de regio. Concreet
betekent dit dat grondverzet problematisch en
kostbaar is, grondwater gezuiverd moet worden en dat het onderhoud van watergangen
veel weg heeft van een waterbodemsanering.
Van een andere orde is de emissie en lozing
van PFOA en GenX in Dordrecht. De uitstoot en
lozing waren vergund. Met de mogelijke effecten hiervan was geen rekening gehouden. Dit
leidde het afgelopen jaar tot maatschappelijke
onrust. Grondwater en drinkwater zijn verontreinigd en bewoners hebben grote zorgen
over de veiligheid van het drinkwater en over
de gezondheidsrisico’s door het eten uit moestuinen of het zwemmen in oppervlaktewater.
Deze stoffen zijn slechts een voorbeeld van de
vermoedelijk duizenden stoffen waar we in ons
werkveld niet standaard naar kijken. Wat doen
de toekomstige bodemdeskundigen hier aan?
De politiek vraagt om een structurele aanpak
in plaats van een incident-gestuurde aanpak.
De maatschappelijke vraag is eenvoudiger:
voorkom dat dit soort stoffen in ons milieu
en in ons drinkwater komen!
•	Luchtdepositie van PFOA en GenX op
de grond en grondwaterkwaliteit
rondom Dordrecht
Elisabeth van Bentum (ARCADIS)
•	Onderzoek naar de toeslagstoffen
1,4-dioxaan en 1,3-dioxolaan in het
grondwater in Vlaanderen
	Roeland Van Muylder (Witteveen+Bos)
•	Het opstellen van een handelingskader
voor PFAS - een roadmap voor alle
nieuwe verontreinigingen
Katja Buijs (TTE Consultants)

THEMA 6
Tijd

Bodembeleid in de praktijk

10.30 - 12.00

Tijd

13.00 - 14.30

Tijd

15.00 - 16.30

Sessieleider:

Sessieleider:

Sessieleider:

SESSIE 6.1

SESSIE 6.2

SESSIE 6.3

De toekomst van humane
risicobeoordeling van
verontreinigingen in het
bodem- en watersysteem

Het Vlaamse bodembeleid:
wat leerden we uit het
verleden?

Welke kansen biedt de
Omgevingswet aan toezicht
en handhaving?

Vlaanderen maakt zich, net als Nederland, op
voor een volgende fase in haar bodembeleid:
een moment dat uitnodigt om even stil te
staan bij het verleden en een blik te werpen op
de toekomst. Daarom zetten we de krachtlijnen
en belangrijkste instrumenten van ons bodembeleid op een rijtje en evalueren we op welke
vlakken we al goed op weg zijn en waar we nog
kunnen bijsturen om verder te groeien.

De Omgevingswet komt eraan. Een mega-wetgevingsoperatie die de gehele fysieke omgeving beoogt te reguleren. Er wordt gesproken
over een stelselherziening. En dat heeft grote
gevolgen voor iedereen die betrokken is bij de
uitvoering ervan. De Omgevingswet reguleert
steeds minder aan de voorkant - via gedetailleerde regels in de vorm van algemene regels,
vergunningen en meldingen - en gaat uit van
vertrouwen in bedrijven en burgers. Van hen
wordt verwacht dat men de regels gaat naleven. Hoe ga je als toezichthouder/handhaver
om met deze nieuwe relatie tussen overheid,
bedrijf en burger? Welke rollen en taken horen
daarbij? Welke instrumenten blijven er over
om te kunnen handhaven? Wat gebeurt er als
er iets mis gaat? In deze deelsessie zullen we
samen met jullie ervaringen delen die richting
geven aan bovengenoemde vragen.

John van Tol
(Tauw)

Risico’s van contaminanten in onze leefomgeving zijn actueel en veelvuldig in het nieuws. Of
het nu gaat om ons voedsel, drinkwater, omgevingslucht, zwemwater of de bodem van onze
tuin, humane risico’s van bekende contaminanten en nieuwe opkomende stoffen houden ons
dagelijks bezig. Met de berichtgeving rondom
fipronil in eieren en perfluorverbindingen in
water nog vers in ons geheugen staan we in
deze sessie stil bij de laatste ontwikkelingen op
het gebied van humane risicobeoordeling van
bodem en water. Aan de orde komt de reeds
opgebouwde kennis van risicobeoordeling van
contaminanten in ons bodem- en watersysteem.
We demonstreren ook dat er veel bruikbare
kennis is ontwikkeld in andere werkvelden
zoals de voedselveiligheid. Daarnaast vinden
er in hoog tempo relevante technologische
en wetenschappelijk ontwikkelingen plaats en
staan we voor een grote transitie van sectoraal
bodemkwaliteitsbeleid naar een integraal stelsel voor het bewaken van de kwaliteit van onze
leefomgeving.
In deze sessie gaan we nadrukkelijk in op de
humane risicobeoordeling van de toekomst. Het
bodem- en watersysteem vormt immers een
belangrijk onderdeel van onze leefomgeving en
is essentieel voor o.a. voedselvoorziening en
drinkwater. We laten aan de hand van cases zien
wat de mogelijkheden zijn van nieuwe technieken en beoordelingsconcepten. Daarnaast zijn
we ook benieuwd naar de uitdagingen en opgaven die jullie voor de toekomst zien zodat deze
geagendeerd kunnen worden.
•	Bodemkwaliteit en voedselveiligheid,
raakvlakken en parallellen
Ron Hoogenboom (RIKILT Wageningen UR)
•	Welke risicotools voor bodem- en waterkwaliteit zijn nodig in de Omgevingswet?
Arjen Wintersen (RIVM)
•	Mogelijkheden van geavanceerde
bioassay screeningstechnieken voor
humane risicobeoordeling
Harrie Besselink (BioDetection Systems)
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Johan Ceenaeme
(OVAM)

Daarnaast vindt de OVAM het belangrijk en
waardevol om deze inzichten te delen met
onze buur uit de Lage Landen. En om te peilen
naar parallellen of verschillen met het beleid
in Nederland. Waar hebben we een gemeenschappelijke manier van aanpakken en waar
hebben we een verschillend inzicht in beleid en
uitvoering van beleid? Wat is de achtergrond
van deze verschillen en welke goede en minder
goede ervaringen leven er?
Vlaanderen legt met zijn project '2036' een
focus op het versnellen van een centraal
gestuurde aanpak van historische verontreiniging, waar Nederland met de Omgevingswet
evolueert naar een meer en meer gedecentraliseerde aanpak van bodemverontreiniging.
Vanwaar de keuze voor deze verschillende
aanpak en hoe kijken Nederland en Vlaanderen
naar de toekomstige implementatie? Daarnaast
is er bij beide landen een bewustwording
dat bepaalde bodemthema’s (o.a. emerging
contaminants ('nieuwe' verontreinigingen) en
brede maatschappelijke bewustmaking van de
rol van bodem (bijvoorbeeld koppeling aan de
Sustainable Development Goals)) gezamenlijk
over de grenzen heen en transversaal moeten
aangepakt worden.
Na een inleidende presentatie van de krachtlijnen en de belangrijkste instrumenten van het
Vlaamse beleid willen we met het Nederlandse
publiek in discussie gaan over de parallellen en
verschillen en hoe we van elkaar kunnen leren
en elkaar inspireren.
Sessie met medewerking van Nele Bal (OVAM).

Annemiek Tubbing en
Ans van Wijk (Odin
Kennismanagement)

•	Voorlopige resultaten van inventarisatie
van de behoeften van T&H Ow
	Marco Rams (RWS - Programma Aan de slag
met de Omgevingswet)
•	Vertrouwen, hoe organiseer je dat?
Rik de Visser (MWH now part of Stantec)
•	Toezicht in de toekomst, nu toegepast:
Leefbaarheid in een probleemwijk
Aaldrik Hulshof (RUD Utrecht)
Afsluitend:
Paneldiscussie met de drie sprekers

THEMA 7
Tijd

Bodem en Circulaire Economie

10.30 - 12.00

Tijd

13.00 - 14.30

Tijd

15.00 - 16.30

Sessieleider:

Sessieleider: Lani Kok en

Sessieleider:

SESSIE 7.1

SESSIE 7.2

SESSIE 7.3

Circulaire landbouw
en klimaat

Circulair Groen Samen ketens bouwen

Slib en bagger naar een
hogere trede in onze
circulaire economie

'Boeren hebben de oplossing'. Met deze stelling positioneert de landbouw zich in de
klimaat discussie. Zij worden daarin gesterkt
door bedrijven die biomassa weten om te zetten in een bodem voedende compost. Samen
dienden zij een manifest hierover in bij de
Tweede Kamer. De bodem is een regulerend
mechanisme voor de netto uitstoot van broeikasgassen. We beperken ons tot de dynamiek
van koolstof en op welke wijze de bodem netto
koolstof kan vastleggen. Dat vastleggen kan
een voordeel hebben voor de landbouw en
speciaal de akkerbouw op zandgronden. Toch
zijn de ondernemers daarin belemmerd. Dat
laten de trekkers van het programma Circulaire
landbouw Sint Tunnis - Boxmeer deze middag
zien. Zij zetten een beweging in gang binnen
de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer
waarin boeren gaan investeren in de koolstof
in de bodem. De BVOR schiet hen te hulp. De
Branchevereniging Organische Reststoffen
beoogt een markt te ontwikkelen voor de netto
opslag van koolstof in de bodem dankzij compost en laat zien wat er nodig is om die markt
te ontwikkelen.
De sprekers willen met het publiek in discussie
over drie onderwerpen: (a) het bouwplan en
koolstof in de bodem, (b) regionale biomassa
stromen als voeding voor koolstof in de bodem
en (c) de markt voor CO2 credits voor koolstof
in de bodem.

Een land vol weilanden, stadsparken, wegbermen, dijken en oevers. Een groen land, waar
veel biomassa in de vorm van bijvoorbeeld
maaisel, takken en bladeren vrijkomt. Maar
wat kunnen we met deze groenstromen? Waar
komen deze stromen vrij, om hoeveel gaat het
eigenlijk en wat voor producten kunnen we
maken? En de belangrijkste vraag: hoe kunnen
we deze groenstromen inzetten voor een duurzaam en toekomstbestendig Nederland?

Wim Dijkman
(CLM)

•	Bouwplan en koolstof voorraad in de
bodem
	Marcel Derks (melkveehouder en trekker
Circulaire landbouw Sint Tunnis Boxmeer)
• Regionale groenstromen en koolstof
voorraad van de bodem
	Jos Verstraten (melkveehouder en trekker
Circulaire landbouw Sint Tunnis Boxmeer)
•	Hoe organiseren wij een markt voor
koolstof in de bodem?
Arjen Brinkmann (BVOR)
Sessie met medewerking van:
Gijs Kuneman en Ingrid Lubbers (CLM)
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Suzanne van der Velde
(MWH Stantec)

De gemeente Rotterdam wil antwoorden vinden op deze vragen en heeft als eerste stap
een tool ontwikkeld om zo haar groenstromen
in kaart te brengen. Een mogelijke toepassing
van deze groenstromen is bijvoorbeeld de productie van duurzame teelaarde.
Ook Self Supporting River Systems (SSRS) zet
vol in op circulair terreinbeheer waar niet
alleen aspecten als circulair groen- en bodembeheer, maar ook oplossingen voor bodemdegradatie en klimaatadaptatie samen komen.
Maar deze twee spelers kunnen dit niet alleen;
duurzame ketens bouw je samen, met partijen
die elkaar durven te vertrouwen in een dynamisch speelveld.
Waar sta jij in deze keten? En wil jij jouw
bodemkennis, netwerk of bijvoorbeeld ervaring
delen? Tijdens deze interactieve sessie bouwen
we samen aan nieuwe circulaire ketens en
brengen we vraag en aanbod samen.
•	In kaart brengen van gemeentelijke
groenstromen
	Faysal el Massoudi en Manouk Los
(gemeente Rotterdam)
• Circulair terreinbeheer
Joyce Zuijdam (RWS SSRS)

Ruud van Uffelen
(Royal HaskoningDHV)

Jaarlijks verplaatsen we in dit land ongeveer
50 miljoen m3 grond [MWH, 2014]. Van dat
totaal komt 6 à 8 miljoen m3 grond uit het
water, dat noemen we dan slib of bagger.
Vroeger werd een deel van dat slib gestort en
na enige tijd kreeg dat een nuttige toepassing.
Tegenwoordig wordt slib over het algemeen
direct 'toegepast'. In de afgelopen jaren is daar
veel ervaring mee opgedaan. We stellen vast
dat het zo nuttig en hoogwaardig mogelijk
toepassen van slib niet altijd eenvoudig is.
Hier spelen kosten en transportafstanden een
belangrijke rol. Ook het Besluit bodemkwaliteit
waarin alle toepassingen gelijkwaardig zijn,
draagt daar niet aan bij. Wordt slib weer een
gewaardeerde grondstof van algemeen belang
zoals dat vroeger was na de jaarlijkse overstroming van de Rijn en IJssel voor de tijd van de
dijken? In deze sessie praten we over de ervaringen en mogelijkheden om het toepassen
van slib op een hoger plan te krijgen.
•	Duurzame ophoging van het landelijk
gebied door aanleg van weilanddepots
Thomas Nusselein (K3Delta)
•	Innovatieprogramma Nuttig Toepassen
Slib (NTS)
Wim Sterk (RWS Bodem+)
•	Menukaart voor landbouwkundig
toepassen van slib/baggerstromen
Rob Dijcker (Witteveen+Bos),
Laura van Schöll (NMI)

A L G E M E N E I N F O R M AT I E
Wij begroeten u graag op
woensdag 8 november
a.s. tijdens Symposium
Bodem Breed! Dit jaar
bij HAS en ZLTO aan de
Onderwijsboulevard te
Den Bosch.

Aanmelden

Iedereen die aan Symposium Bodem Breed
2017 deelneemt dient zich aan te melden. De
door u ingevoerde velden worden zichtbaar op
uw badge en de deelnemerslijst. Controleer
uw gegevens daarom goed bij inschrijving om
fouten te voorkomen. Bent u een terugkerende
klant? Tijdens het aanmeldproces kunt u inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord
(het wachtwoord kunt u aanpassen indien u
dit niet meer heeft). Na aanmelding ontvangt
u de digitale factuur per e-mail die u binnen 14
dagen dient te voldoen. Bij uw factuur ontvangt
u ook uw toegangspas.
Dit is uw bewijs van deelname, neem dit
bewijs mee naar het symposium.

Tweede persoon gratis

Symposium Bodem Breed wil u graag de mogelijkheid bieden om een tweede persoon (mits
35 jaar of jonger op de dag van het symposium)
gratis mee te nemen. Uitsluitend degenen
die het volle tarief betalen (€ 250,00) kunnen
gebruik maken van deze regeling. Kies voor de
toegangspas ‘tweede persoon gratis’ en vul uw
gegevens en die van de tweede persoon in om
van deze korting gebruik te maken. Deze tweede
persoon ontvangt ook een toegangspas.

Wilt u extra exposure
voor uw bedrijf of
organisatie?
Check de website voor de mogelijkheden
of heeft u zelf een briljant idee?
Neem contact met ons op!
symposium@bodembreed.nl /
06 11 07 45 25

Overige bepalingen

Op woensdag 8 november 2017 kunt u voor
registratie en vragen de hele dag terecht bij
de congresbalie. De congresbalie is in de hal
bij ZLTO en niet bij de HAS. Bij aankomst dient
u van de ingang bij ZLTO gebruik te maken;
deze ingang is met een bord voor Bodem Breed
deelnemers aangegeven. Aan iedere deelnemer wordt bij aankomst een actueel programmaoverzicht, naambadge en een deelnemerslijst
verstrekt. Uw speciale wensen ten aanzien van
de lunch (bijv. glutenvrij) en eventueel verdere
noodzakelijke informatie kunt u kenbaar maken
bij uw aanmelding.

Annulering/ verhindering

Bij annulering van uw aanmelding vóór
1 november 2017 zal het betaalde bedrag
worden gerestitueerd minus € 30,- administratiekosten (exclusief 21% BTW). Bij annulering op of na 1 november 2017 vindt er geen
restitutie meer plaats. Wanneer u niet komt,
maar u heeft zich wel aangemeld en nog niet
betaald, dient u alsnog het verschuldigde
bedrag te voldoen. Bij verhindering mag een
collega als vervanger deelnemen, dit dient wel
vooraf aan de organisatie te worden bericht
per e-mail.

Studenten en Zelfstandig Professional

Om in aanmerking te komen voor het studententarief, dient op het aanmeldingsformulier
het studentennummer van een geldige collegekaart te worden ingevuld. Om in aanmerking
te komen voor het tarief van Zelfstandig
Professional dient op het aanmeldingsformulier
uw KvK-nummer te worden ingevuld. Let op:
het tarief geldt uitsluitend voor de Zelfstandig
Professional (niet als u daarnaast nog bij een
andere organisatie in loondienst bent).

De kosten voor deelname aan Symposium Bodem Breed 2017 zijn:
• Toegangspas, inclusief lunch

€ 250,-

• Toegangspas ZP'er, inclusief lunch		

€ 120,-

• Toegangspas studenten en AIO's, inclusief lunch

€

• Stand in de foyer, inclusief 1 toegangsbewijs/ lunch

€ 750,-

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Aanmelden voor Symposium Bodem Breed:

www.bodembreed.nl
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20,-

A L G E M E N E I N F O R M AT I E
Vragen?

Programmacommissie 2017

Voor informatie en vragen over het programma van het
symposium kunt u contact opnemen met:

Naam

Organisatie

Cleen, Margot de

RWS

Fokkens, Jan

VNO-NCW

Groof, Arthur de

SIKB

Heijer, Rob

KNW

Hendriks, Willem

NLingenieurs BodemBreed Forum

Henkens, Daan

Jong STRONG

Hinsenveld, Merten

COB

Keulen, Flip van

Gemeente Rotterdam

Mank, Rob

VNG

Maring, Linda

Platform Bodembeheer Deltares

Oostra, Auke

Ministerie IenM

Osinga, Juul

Jong Leefomgeving

Otte, Piet

RIVM

Scheppingen, Maaike van

Jong STRONG

Schijndel, Joost van

KNW

Slegers, Astrid

IPO

Veenis, Yvo

BB-UB

Vergeer, Marco

Initiatief Bewust
Bodemgebruik Platform Bodembeheer

Wensem, Joke van

Ministerie IenM

Wilde, Paul de

RWS

Peter van Mullekom
(samenstelling programma)
T 06 - 22 74 90 82
E peter.vanmullekom@sikb.nl

Voor vragen over deelname, interesse voor sponsoring en
het aanmelden van stands kunt u contact opnemen met:

Diane Zijderlaan
T 06 - 11 07 45 25
E symposium@bodembreed.nl

Locatie
ZLTO
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch
Bereikbaarheid:
U wordt geadviseerd per OV naar het symposium te komen.
De gebouwen van ZLTO en de HAS liggen slechts op 10 minuten
lopen vanaf CS van Den Bosch. Indien u toch per auto komt
kunt u de auto parkeren in P-garage Paleiskwartier.
Bij de gebouwen van HAS en ZLTO is voor Bodem Breed
deelnemers geen gelegenheid tot parkeren.
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