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Inhoud

Veranderingen op komst
Er is besloten om na 30 jaar Bodem Breed in het najaar, het symposium te 
verplaatsen naar het voorjaar. In 2019 zal het symposium Bodem Breed in mei 
worden georganiseerd en vanaf 2020 in maart. Het is snel op de editie van dit jaar, 
maar we hopen dat het u er niet van weerhoudt enthousiast voorstellen in te dienen 
en niet in de laatste plaats ook naar het symposium te komen. 

Noteer alvast in uw agenda:
Symposium Bodem Breed 2019
16 mei 2019 te Nijmegen
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Amsterdam is dit jaar gastheer van het 
Symposium Bodem Breed. Amsterdam is een 
stad met een rijke geschiedenis maar ook met 
een grote opgaaf voor de toekomst. Zoals veel 
steden heeft Amsterdam te maken met zowel een 
transformatieopgave als een verdichtingsopgave. 
Tussen 2007 en 2017 werden er alleen al 47.000 
woningen gebouwd en tot 2025 is de ambitie van 
de gemeente om nog eens 7.500 woningen per 
jaar bij te laten bouwen. 

Deze opgave impliceert een toenemende vraag naar 
faciliteiten in de stad. Bovengronds moeten zodoende 
steeds meer functies gediend worden op een beperkte 
oppervlakte. Daarnaast moet rekening gehouden 
worden met klimaatbestendigheid, de energietransitie 
en een gezonde en duurzame leefomgeving. Dat vraagt 
niet alleen om een zorgvuldig ontwerp van al het boven-
grondse maar vooral om een efficiënte indeling van de 
ondergrond door hem te benutten én te beschermen. 
Verschillende gebiedseigenschappen spelen hierbij een 
rol. De grondwaterstand, bodemopbouw en zelfs de 
bommenkaart zijn belangrijke bronnen van informatie 
om rekening mee te houden. Er is in de stad een conti-
nue operatie gaande van bodemsanering, hergebruik en 
grondverbetering. In 2017 werd in Amsterdam e.o. meer 
dan een miljoen ton grond hergebruikt. Amsterdam 
geeft grond in erfpacht uit en heeft daardoor een actieve 
grondpolitiek en daarmee invloed op de ondergrond.

In Amsterdam hebben we geen waardevolle grondstof-
fen in de bodem zitten. We kunnen de ondergrond 
echter wel voor iets anders waardevols gebruiken, 
namelijk ruimte. Ruimte wordt in de toekomst - in het 
bijzonder in de stad - een alsmaar waardevoller ver-
schijnsel. Zorgvuldige ruimtelijke planning en ontwik-
keling van deze ruimte is ontzettend belangrijk voor de 
ondergrond. Dit vanwege de relatief hoge initiële kosten 
van ondergronds bouwen en voor het corrigeren van het 
ontwerp. Het is essentieel om bij de stadsontwikkeling 
op een efficiënte en robuuste manier te werk te gaan 
om duurzame ondergrondse faciliteiten te kunnen 
realiseren.

In deze zoektocht naar efficiëntie, innovatie en organi-
satie wil ik u daarom oproepen om naar Amsterdam te 
komen en ideeën met elkaar uit te wisselen die recht 
doen aan breed denken over bodem, ondergrond en 
stedelijke ontwikkeling. Met als uiteindelijk doel een 
inspirerende stad die plek biedt voor een ieder.

Pierre van Rossum 
Directeur Grond & Ontwikkeling
gemeente Amsterdam

Welkom in Amsterdam

Voorwoord
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Ook al laat de Omgevingswet nog even op zich 
wachten: discussies, pilots en andere aanzetten 
tot integraal werken zijn alom aanwezig. Daarmee 
bedoelen we een samenwerking en samenhang 
die leidt tot het betrekken van alle relevante 
aspecten bij voorbereiding, besluiten en uitvoe-
ring. Met bijdragen (participatie) van andere par-
tijen en burgers. Waarom ook alweer? We stellen 
steeds hogere eisen aan de diensten van markt 
en overheid. Om aan die hogere eisen te voldoen 
moeten we beter samenwerken. Dat is voor mij 
de kern van integraal werken: sectoren raken 
inhoudelijk zozeer met elkaar verweven, dat voor 
allen een beter resultaat ontstaat.

Zo’n manier van werken vergt andere vaardigheden van 
medewerkers en managers, bij bedrijven en overheden. 
Wat maakt iemand in de nabije toekomst tot een suc-
cesvol medewerker of manager? Een drietal factoren op 
een rij. 

Het deel dat iemand van zijn werkveld of organisatie 
overziet wordt eerder kleiner dan groter. Er valt zo veel 
te zien, te lezen en te weten dat je makkelijk de grote 
lijn over het hoofd ziet. De vaardigheid om efficiënt 
te zoeken in systemen en op internet en die gegevens 
vervolgens te analyseren en te combineren is essentieel 
geworden. Zonder die vaardigheid loop je altijd achter. 
Omdat de ontwikkelingen in de software elkaar in hoog 
tempo opvolgen, wordt dat gecombineerd met de 
vaardigheid om snel de hoofdlijnen van een systeem 
te doorgronden. Kortom: de moderne, integrale 
werkende medewerker heeft geleerd om de benodigde 
gegevens digitaal te zoeken en zich (zoek-) systemen 
snel eigen te maken. 

Samenwerken is mensenwerk, het veronderstelt ook 
dat je allianties aangaat met anderen. Daarvoor moet 
je interesse hebben in de professionele beweegredenen 
van die ander. Je vraagt je bijvoorbeeld af wat zijn of 
haar wensen zijn bij inhoud, motivering en planning. Je 
kruipt waar nodig als het ware in de huid van die ander, 
door te denken en te praten met zijn (haar) 

prioriteiten, zelfs in het jargon. Dat komt niet vanzelf, het 
is gebaseerd op kennis. De succesvolle medewerker van 
de toekomst kent niet alleen zijn eigen vakgebied, maar 
heeft ook een essentieel begrip van minstens één ander 
vakgebied en kan van daaruit de beweegredenen van de 
partner plaatsen in een bredere context. 

Uiteraard heb je - ook als case-manager of leidinggeven-
de - een basis in je eigen vakgebied. De medewerker die 
zijn eigen vakgebied niet beheerst, vervalt onherroepe-
lijk in een zinloze focus op procedures en cijfers, zonder 
doel. En zonder doel, geen bestemming. Dan resteert 
alleen zinloze beweging. En juist die zinloze beweging is 
het tegenovergestelde van integraal werken. 
Per 1 oktober 2018 heb ik de stap gezet naar een andere 
sector dan bodem. Dat doe ik met veel plezier, uiteraard 
zonder mijn kennis(-sen) in de bodemsector te verlie-
zen. Het is voor mij een van de manieren om integraal 
werken in te vullen en te werken aan de ambities van de 
Omgevingswet. 

Walter de Koning
Directeur SIKB

Integraal werken

Voorwoord
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De kans is te mooi om te laten liggen. We zijn in 
Amsterdam; Overhoeks. Tot ongeveer 2000 was 
dit de Shell in Amsterdam-Noord. Shell heeft 
toen echter aangegeven haar bedrijfsactiviteiten 
in Amsterdam anders te willen inrichten op een 
terrein van 7 ha en niet de eerdere 20 ha. Voor 
Amsterdam een unieke kans om het terrein te 
herontwikkelen. 

Het terrein heeft een rijke historie, van het Amsterdamse 
galgenveld tot opgeblazen olie opslag in 1940 om te 
voorkomen dat de olie in handen van de bezetter zou 
vallen. Voor de herinrichting komen tal van zaken die 
besproken worden op Bodem Breed bij elkaar. De gebied 
inrichting en bodemsanering, hergebruik van grond. 

In Amsterdam-Noord zijn verder nog tal van mooie 
projecten. Er is de Ceuvel waar een in-situ sanering 
wordt gecombineerd met tijdelijke huisvesting van 
kunstenaars en creatieve geesten. 

Helaas is het weer in november geen garantie, maar er 
valt genoeg te zien en één van de twee rondleiders in 
het gebied zal u meenemen op een speciale stadswande-
ling waarin u een andere blik op Amsterdam krijgt dan 
u wellicht eerder heeft gehad bij de beeldenroute in 
Amsterdam-Zuid of een wandeling over de wallen.

Tijdens Bodem Breed kunt u in de 
ochtend (10.30 - 12.00) en het eerste 
deel van de middag (13.00 - 14.30)  
'op excursie'. 

Excursie

Naar buiten

Gastheren Gaston Dolmans en 
Jacques de Jong leiden u rond.
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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 Pierre van Rossum (directeur Grond & Ontwikkeling
  gemeente Amsterdam)

 • Tijd voor koffie! door Prof. Dr. Ira Helsloot (hoogleraar Besturen van 
  Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen) en
   Jaap C. Hanekamp (Professor (associate) at University College 
  Roosevelt Middelburg)

10.00 - 10.30 uur Koffie- & theepauze

Thema's: Inrichting van 
de stad

Bodemdaling Stoffen en 
nazorg

Omgevingswet Trends en 
innovaties

Bodem-
sanering

Circulaire 
economie
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Sessie 3.3
Op weg naar 
afbouw van 
nazorg- en IBC 
locaties

Sessie 3.2
Aanpak van 
diffuus lood

Sessie 4.2
Ontwikkelingen 
bij gemeenten 
in voorberei-
ding op de 
Omgevingswet

Sessie 2.2
De indruk van 
de veenweiden
- oorzaak en
impact van 
bodemdaling
in het landelijk 
gebied

Sessie 1.2
Klimaat-
adaptatie 
maatregelen

Sessie 5.2
Databeheer 
(van BIS naar 
DSO)

Sessie 2.3
Gezamenlijk 
komen tot een 
strategie voor 
het omgaan 
met bodem-
daling

Sessie 4.3
Grondwater-
kwaliteit in de 
Omgevingswet

Sessie 4.1
Ontwikkelingen 
bodem in de 
Omgevingswet

Sessie 3.1
Omgaan met 
nieuwe
bedreigingen 
voor bodem
en ondergrond

Sessie 1.3
Rol van de 
ondergrond
in de energie-
transitie

Sessie 1.1
De houdbare 
stad

Sessie 2.1
Naar een 
duurzamer
beheer van 
de openbare
ruimte in 
stedelijk 
gebied

Sessie 5.3
Innovatieve 
technologieën
voor meer 
inzicht in onze
bodem

Sessie 6.2
Grondwater-
saneringen:
nu en in de 
toekomst

Sessie 7.2
Onze voet-
afdruk op de 
bodem

Sessie 6.3
Sanering in 
het kader van
locatieontwik-
keling

Sessie 6.1
Aanbesteden 
en contrac-
teren van 
bodem-
saneringen
in de praktijk

Sessie 7.1
Een robuuste 
bodem, ook 
voor circulaire 
economie de 
basis

Sessie 7.3
De betekenis 
van Circulaire 
Economie voor 
de grond- en 
baggerketen

Sessie 5.1
Krantenkoppen 
van de
toekomst

16.30 - 17.30 uur Borrel

13
.0

0 
- 

14
.3

0 
uu

r
15

.0
0 

- 
16

.3
0 

uu
r

Prof. Dr. Ira Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is oorspronkelijk 
gepromoveerd als wiskundige, maar houdt zich sinds 1994 
bezig met onderzoek naar rampenbestrijding, crisisbeheersing 
en fysieke veiligheid. Van 2006 tot en met 2011 was hij hoogleraar 
Crisisbeheersing en Fysieke veiligheid aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam.

Jaap C. Hanekamp is Professor (associate) at University College Roosevelt 
Middelburg. In 1992 promoveerde hij bij de faculteit scheikunde en 
geneeskunde van de universiteit van Utrecht. 
In 2015 promoveerde hij opnieuw aan de universiteit van Tilburg in de 
filosofie en de theologie. In 2011 werd hij adjunct faculty member van 
de University of Massachusetts Amherst en daarnaast heeft hij zijn eigen 
onderzoeksbureau HAN-Research.

12.00 - 13.00 uur Lunch

14.30 - 15.00 uur Koffie- & theepauze

Programma
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Tijd   10.30 - 12.00 Tijd   15.00 - 16.30Tijd   13.00 - 14.30

SESSIE 1.1

De houdbare stad

Aan klimaatverandering ontkomen we niet 
meer en dit heeft grote gevolgen voor de 
houdbaarheid van onze mooie historische ste-
den in het westen van Nederland. Maar hoe 
houden we onze steden overeind met de ver-
wachte klimaatveranderingen: meer en extre-
mere neerslag, hittestress, droogte en een 
stijgende zeespiegel. Hoe combineren we bin-
nen Amsterdam de klimaatopgave met andere 
opgaven, zoals aardgasvrij, datatransitie, circu-
laire economie en de vervanging van de kade-
muren? En wat betekent dit voor te ontwikke-
len transformatiegebieden, zoals Amstelstad? 
Hoe richten we de ondergrond van de Straat 
van de Toekomst daar in? Zijn alle opgaven om 
klimaatverandering het hoofd te bieden nog 
wel inpasbaar in de drukke ondergrond?

•  Mogelijke gevolgen van versnelde  
zeespiegelstijging voor Nederland

 Ferdinand Diermanse (Deltares)

•  Hoe pakt de klimaatverandering uit voor 
de stad Amsterdam

 Sacha Stolp (gemeente Amsterdam)

• De Straat van de Toekomst
 Joyce van den Berg (gemeente Amsterdam)

Afsluitende discussie over de houdbaarheid 
van onze steden.

SESSIE 1.2

Klimaatadaptatie 
maatregelen
Vanwege de klimaatverandering is het de 
hoogste tijd onze steden, met behulp van de 
ondergrond, klimaatbestendig in te richten. 
Dat kan op allerlei manieren, maar welke maat-
regelen zijn nu effectief en hoe ontwerpen we 
die, mede afhankelijk van de gebiedsspecifieke 
situatie? Hoe kunnen we in de aanpak van de 
problemen het natuurlijke systeem van de stad 
of regio optimaal benutten om zoveel mogelijk 
de gevolgen van wateroverlast, droogte, hitte-
stress en overstroming op te vangen. In deze 
sessie worden een aantal technische oplos-
singen gepresenteerd. De vraag is dan welke 
oplossingen effectief bijdragen aan klimaat-
bestendigheid.

•  Welke maatregelen zijn mogelijk om de 
stad klimaatbestendig in te richten?

 Hiltrud Pötz (Atelier GROENBLAUW)

Korte pitches:

• Aanpak Rainproof Amsterdam
 Daniël Goedbloed of Torben Tijms (Waternet)

•  Natuurvriendelijke oevers/ getijdenparken 
en drijvende objecten

 Edwin van Leeuwen (gemeente Rotterdam)

•  Urban Waterbuffer: hergebruik van  
stedelijk regenwater na opslag in de  
diepe ondergrond

 Bert de Doelder (gemeente Rotterdam)

•  Klimaatadaptatie Utrecht: maatregelen 
Zeeheldenbuurt 

 Michiel Rijsdijk (gemeente Utrecht)

•  Rivierenbuurt Amsterdam: maatregelen 
grondwaterpeil, droogte en vitaliseren 
bodem

 Jeroen Ponten (Waternet)

Afsluitende discussie over effectiviteit van 
klimaatadaptatie maatregelen: wat werkt wel 
en wat niet en waar?

SESSIE 1.3

Rol van de ondergrond 
in de energietransitie
 De gewenste energietransitie (o.a. aardgas-
loos) kan alleen worden gerealiseerd met opti-
male benutting van de ondergrond. Specifiek 
gaat het hierbij om de ondergrondse energie-
infrastructuur. De aanleg van warmtenetten en 
verzwaring van elektriciteitsnetwerken vraagt 
om extra ruimte in de nu al overvolle stedelijke 
ondergrond. Daarnaast kan de ondergrond 
worden gebruikt voor de buffering van warmte 
en koude (WKO) en levering van warmte (geo-
thermie als duurzame bron van warmte voor 
voeding van het warmtenet). Om de onder-
grond optimaal te benutten en in te richten is 
regie noodzakelijk.

•  De ondergrond als energiefabriek van de 
toekomst in Amsterdam 
Lidwien Besselink en Frans Dubbeldam 
(gemeente Amsterdam)

  
•  Hoe gaat Den Haag aardgasvrij worden en 

wat is de bijdrage van geothermie hierin?  
Johan Noordhoek (gemeente Den Haag)

 
•  Welke rol speelt bodemenergie in de 

energietransitie: welke kansen en welke 
valkuilen zijn er?

 Guido Bakema (IF Technology)
  
•  Eindelijk in het diepe
  Ignace van Campenhout (gemeente 

Rotterdam)
 
Afsluitende discussie over de rol van de 
ondergrond in de energietransitie.

Sessieleider:
Joke van Wensem 
(Ministerie van IenW)

Sessieleider:
Joke van Wensem 
(Ministerie van IenW)

Sessieleider:
Lidwien Besselink 
(gemeente Amsterdam)

Inrichting 
van de stad

Stoffen en 
nazorg

Omgevingswet Trends en
 innovaties

Bodem-
sanering

Circulaire 
economie

Bodemdaling

Thema 1:  Inrichting van de stad
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Sessieleider:
Tommy Bolleboom 
(Nationaal Kennis-
programma Bodem-
daling en RWS)

Sessieleiders:
Pui Mee Chan en 
Bernardien Tiehatten 
(beiden Nationaal 
Kennisprogramma 
Bodemdaling en Ambient)

Sessieleider:
Douwe Jonkers 
(Ministerie van IenW)

Tijd   15.00 - 16.30Tijd   13.00 - 14.30Tijd   10.30 - 12.00

SESSIE 2.3

Gezamenlijk komen tot een 
strategie voor het omgaan 
met bodemdaling

In het 3-luik bodemdaling gaan we in deze ses-
sie met de deelnemers aan de slag om voor de 
casus het Groene Hart, en als inspiratie voor de 
Groene Hart partijen, een gezamenlijke strate-
gie met bijbehorende handelingsperspectieven 
te ontwikkelen.

Als gevolg van bodemdaling in veengebieden 
staan diverse maatschappelijke functies onder 
druk en worden de grenzen van het bodem- 
en watersysteem bereikt. Het tegengaan van 
en omgaan met bodemdaling staat daarmee 
in veel gebieden hoog op de politieke en 
bestuurlijke agenda. Het komen tot breed 
gedragen toekomstvisies hangt sterk samen 
met het kunnen ontwikkelen van handelings-
perspectieven. In het kader van het Nationaal 
Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) is 
hiervoor door de Erasmus Governance Design 
Studio en Deltares een methodiek ontwikkeld 
waarbij het komen tot handelingsperspec-
tieven wordt gezien als een samenspel van 
bestuurlijk-juridische, technische en ruimtelijke 
maatregelen. Deze methodiek helpt betrok-
kenen om te bepalen wat er nodig is voor een 
toekomstbestendige inrichting in een gebied 
(bouwstenen, strategie, stakeholders, instru-
menten en middelen). Elk handelingsperspec-
tief beschrijft de rolverdeling, stijl van sturing 
en een set maatregelen, waarmee de hande-
lingsruimte voor het omgaan met - in dit geval 
- bodemdaling in beeld wordt gebracht.

Deze sessie wordt mede vormgegeven door:
•  Willem Voorberg (Erasmus Governance 

Design Studio)
•  Gerald Jan Ellen en Saskia Hommes  

(beiden Deltares)

SESSIE 2.2

De indruk van de veen-
weiden - oorzaak en 
impact van bodemdaling 
in het landelijk gebied

In het 3-luik bodemdaling gaan we in deze 
sessie met elkaar in gesprek over de uitdagin-
gen rondom bodemdaling in landelijk gebied. 
Centraal staan de effecten van bodemdaling en 
bodemdalingsmaatregelen op onder andere de 
functie die de buitengebied heeft voor de stad.

Om goede keuzes te kunnen maken is kennis 
nodig van bodemdaling in landelijk gebied, bij-
voorbeeld van de snelheid van bodemdaling en 
de CO2-uitstoot uit oxiderend veen. Ook ken-
nis over de maatregelen die genomen kunnen 
worden en de effecten van deze maatregelen 
op bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en land-
schappelijke kwaliteiten is van belang. 

Met de aanwezigen wordt de uitdaging aan-
gegaan om vanuit diverse invalshoeken actief 
kennis en visies te delen over maatschappelijke 
effecten van bodemdaling en de mogelijke 
maatregelen. De sessie biedt zo ruimte om 
kennis(sen) te maken en zelf een beeld te 
vormen van bodemdaling en mogelijke 
aanpakken. 

Deze sessie is met medewerking van:
•  Jan Oostdam (Hoogheemraadschap van 

Schieland en de Krimpenerwaard)
• Jan Strijker (provincie Zuid-Holland) 
• Truus Steenbruggen (provincie Friesland)
• Ronnie Hekkenberg (gemeente Zaanstad)
•  Roelof Westerhof (Veenweide 

Innovatiecentrum)
•  Erik Jansen (Veenweide Innovatiecentrum en 

Programmabureau Utrecht-West)

SESSIE 2.1

Naar een duurzamer 
beheer van de openbare 
ruimte in stedelijk gebied

In het 3-luik bodemdaling gaan we in deze sessie 
aan de hand van voorbeelden en de meest recen-
te technische, economische en juridische kennis 
met elkaar in gesprek over duurzamere circulaire 
en klimaat adaptieve oplossingen in stedelijk 
gebied. Voor duurzaam gebruik is het zoeken 
naar een balans tussen bescherming van bodem- 
en grondwater enerzijds en het oplossen van 
deze maatschappelijke opgave door het bieden 
van mogelijkheden voor circulaire toepassingen 
anderzijds. Doel is om met de aanwezigen samen 
een stap verder te zetten, ruimte te creëren om 
kennis(sen) te maken en zelf een beeld te vor-
men van mogelijke aanpakken en instrumenten 
hierbij voor bestaande situaties en nieuwbouw. 
Dit op basis van kennis(sen) uit het netwerk 
gevormd in de deelexpeditie ‘Innovatieve levens-
duur verlengende technieken’ van het Nationaal 
Kennisprogramma Bodemdaling, dat sinds kort 
technische, economische en juridische kennis 
ontwikkelt, verspreidt en wil laten doorwerken 
met inbegrip van kosten en MKBA-studies die 
recent zijn uitgevoerd. 

Deze sessie wordt vormgegeven met 
medewerking van:
•  Robert van Cleef (Nationaal 

Kennisprogramma Bodemdaling)
•  Bernd van den Berg (Omgevingsdienst 

Midden-Holland)
• Sien Kok (Deltares)
• Arend van Woerden (Sweco)
• Welmoed Visser (gemeente Woerden)
•  Jeroen Jansen (gemeente Alphen aan den 

Rijn)

Het stoppen of remmen van bodemdaling is een complexe uitdaging op het gebied van waterbeheer, ruimtelijke ordening, 
infrastructuur, economie, cultureel erfgoed, governance en de leefbaarheid van de stedelijke omgeving. Een groeiend aantal 
partijen zien de urgentie van de problematiek rondom bodemdaling, in zowel stedelijk als landelijk gebied. Het Nationaal 
Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) is sinds 2016 aan het werk om op een structurele en programmatische wijze kennis te 
verbinden, te versterken en te ontwikkelen.

Inrichting 
van de stad

Bodemdaling

Thema 2:  Bodemdaling

Stoffen en 
nazorg

Omgevingswet Trends en
 innovaties

Bodem-
sanering

Circulaire 
economie
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Tijd   10.30 - 12.00 Tijd   15.00 - 16.30Tijd   13.00 - 14.30

SESSIE 3.1

Omgaan met nieuwe 
bedreigingen voor bodem 
en ondergrond

Sinds de jaren ‘80 zijn we gewend bodem- en 
grondwaterverontreiniging te beoordelen aan 
de hand van een overzichtelijke lijst stoffen 
met bijbehorende normen zoals die centraal is 
opgenomen in de Circulaire Bodemsanering. 
Echter, de laatste jaren komen er steeds meer 
stoffen in het milieu voor waarvoor (nog) geen 
normen zijn afgeleid. Tegelijkertijd vindt er een 
decentralisatie van het bodembeleid plaats; 
bodembeheer gaat steeds meer een reguliere 
taak van lokale overheden worden en er wordt 
minder op landelijk niveau geregeld. Deze fac-
toren samen zorgen voor een grote uitdaging; 
hoe ga je als lokale/regionale overheid of als 
(water)bedrijf om met deze niet-genormeerde 
stoffen waar geen landelijk beleid voor is opge-
steld?

Na twee korte presentaties bespreekt u de 
verschillende aspecten van het omgaan met 
nieuwe bedreigingen in een drietal ronde tafel 
gesprekken: wat zijn uw ervaringen op dit 
gebied, waar heeft u behoefte aan en welke 
oplossingen ziet u zelf? Door het rouleren 
gaat de ene groep steeds verder waar de 
volgende groep ophield. Per aspect is er een 
gespreksleider die op het eind van de sessie de 
opbrengst plenair terugkoppelt. De opbreng-
sten van de sessie geven we mee aan het 
Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 
als input voor het landelijke project ‘Nieuwe 
bedreigingen voor bodem en ondergrond’.

•  Groningse handelingskader voor het 
omgaan met niet-genormeerde stoffen

  Alfred Huinder (provincie Groningen) en 
Marloes Luitwieler (Bioclear earth)

•  De totstandkoming van Amsterdams 
beleid voor het omgaan met PFAS

  Lenka de Graaf (gemeente Amsterdam) en 
Chris Overmars (Omgevingsdienst NZKG)

SESSIE 3.2

Aanpak van diffuus lood

Diffuse bodemverontreiniging met lood komt 
in veel plekken voor. Lang hebben we gewor-
steld met de juiste aanpak door de diffuse 
verspreiding, de relatief grote oppervlakte en 
onduidelijkheid over effecten op de gezond-
heid. Deze verontreinigingen hebben daarom 
vaak wat minder aandacht gekregen dan de 
aanpak van puntbronnen. De laatste jaren zijn 
diverse rapporten en adviezen gepubliceerd 
over de gezondheidseffecten van (bodem)
lood en mogelijke maatregelen. Hieruit blijkt 
duidelijk het potentiele schadelijke effect van 
hoge concentraties lood in de bodem en de 
maatregelen die daar tegen te nemen zijn. 
Veel bevoegde overheden zijn dan ook aan de 
slag gegaan om tot een aanpak te komen. In 
een werkgroep van het Uitvoeringsprogramma 
Bodem en Ondergrond worden de diverse 
aanpakken besproken en gezamenlijk acties 
gecoördineerd.

In deze sessie komen aanpakken en eerste 
resultaten van diverse bevoegde overheden 
aan bod: welke locaties worden aangepakt, 
welke keuzen worden hierbij gemaakt, hoe 
worden bewoners en gebruikers betrokken?

•  Het beleidsproces en implementatie van 
milieu- en gezondheidsmaatregelen, met 
betrekking tot lood in de bodem

  Frans-Bauke van der Meer (Erasmus 
Universiteit Rotterdam) en Daisy Broers 
(GGD Rotterdam-Rijnmond)

•  De Zaanse aanpak - twee jaar verder
  Alex Ooievaar en Adriaan Verduijn (beiden 

gemeente Zaanstad)

•  Aanpak van bodemlood gekoppeld aan 
andere maatschappelijke opgaven

 Bart Hoogendoorn (gemeente Rotterdam)

•  Je ken het lood wel uit de grachtengordel 
halen, maar de grachtengordel laat zich 
niet uit het lood slaan!

  Johan Sauer en Frank van Hage 
(Omgevingsdienst NZKG)

SESSIE 3.3

Op weg naar afbouw van 
nazorg- en IBC locaties

Hoe kunnen we op een verantwoorde en 
effectieve wijze de afbouw van de nazorg- en 
IBC locaties activeren? Onlangs zijn er twee 
landelijke eindadviezen verschenen namens 
het UP, de gezamenlijke overheden en een ken-
nisconsortium. Deze adviezen geven handvaten 
en perspectieven voor de afbouw van nazorg. 
Daarbij zijn bewustwording en kennisover-
dracht belangrijke pijlers om de afbouw moge-
lijk te maken. 

In deze sessie worden deelnemers gevraagd 
om te reflecteren op de conclusies en aan-
bevelingen van de adviezen, mede gericht op 
een gerichte activering van het werkveld in de 
nazorg. Het oprichten van een platform met 
een flexibel kennisnetwerk behoort tot de 
mogelijkheden waar iedere probleemhebber 
en kennispartner bij kan aanhaken. Bedoeling 
is om een vliegwiel te creëren voor de afbouw 
van nazorg. Wilt u bij dat netwerk aansluiten 
en heeft u waardvolle input voor de afbouw-
initiatieven van de nazorg, kom dan naar deze 
sessie en praat mee!

•  Eindadvies adviesgroep nazorg ‘nazorg 
nader bekeken’

 Ron Nap (UP Bodem en Ondergrond)

•   Kennisvraag handelingsperspectieven 
afbouw IBC locaties

 Peter Rood (Bodem Breed Forum)

•  Afsluitende discussie met o.a.  
Jacques de Jong (gemeente Amsterdam)  
en Tim Grotenhuis (WUR)

Sessieleider:
Marloes Luitwieler 
(Bioclear earth)

Sessieleider:
Geert Roovers 
(Antea Group)

Sessieleider: 
Martin van Gelderen 
(Ministerie van IenW)

Inrichting 
van de stad

Bodemdaling

Thema 3: Stoffen en nazorg

Stoffen en 
nazorg

Omgevingswet Trends en
 innovaties

Bodem-
sanering

Circulaire 
economie



Symposium Bodem Breed 2018    10

Sessieleider:
Geraldien Kok 
(RWS Bodem+)

Sessieleider: 
Henriette van Hoek 
(gemeente Amsterdam)

Sessieleider:
Peter de Putter 
(Sterk Consulting)

Tijd   15.00 - 16.30Tijd   13.00 - 14.30Tijd   10.30 - 12.00

SESSIE 4.3

Grondwaterkwaliteit 
in de Omgevingswet
Grondwater is van niemand en van iedereen 
en alle bestuursorganen moeten samen-
werken aan een goed beheer ervan. Door 
de Omgevingswet verandert het spel: de 
Wet bodembescherming verdwijnt en 
straks vormen de Kaderrichtlijn water en 
de Grondwaterrichtlijn hèt kader voor de 
bescherming en verbetering van de grond-
waterkwaliteit. Consequenties zijn er met 
name voor het omgaan met historische 
bodemverontreinigingen. 

De focus in deze sessie ligt op het beheer 
van bodemverontreinigingen in relatie tot de 
grondwaterkwaliteit en andere maatschap-
pelijke opgaven in de boven- en ondergrond. 
Wat brengt de Omgevingswet aan inhoudelijke 
veranderingen en wat betekent dit voor de 
regionale samenwerking op het gebied van 
bodem-/grondwaterkwaliteit? Hoe is hier de 
relatie tussen omgevingsvisie, programma’s, 
verordeningen en het omgevingsplan? 

Na een interactieve quiz (smartphone mee!) 
delen de provincies Limburg en Utrecht hun 
ervaringen. Samen gaan we op zoek naar hand-
vatten om ons voor te bereiden op het beheer 
van bodem- en grondwaterkwaliteit onder de 
Omgevingswet.

•  Test uw kennis van grondwater in de 
Omgevingswet (quiz)

 Marieke Prins (RWS Bodem+)

•  De beleidsverkenning bodem- en  
grondwaterkwaliteit

  Provincie Utrecht en Marco Vergeer  
(Royal HaskoningDHV) 

•  Van een verkenning gebiedsgerichte 
aanpak tot input voor transitie naar de 
Omgevingswet

  Thijs Warnier (provincie Limburg) en  
Maurice Henssen (Bioclear earth)

Samen in discussie: van vraagstuk naar 
concrete handvatten.

SESSIE 4.2

Ontwikkelingen bij ge-
meenten in voorbereiding 
op de Omgevingswet

In deze sessie wordt ingegaan op de uitdaging 
om de komende jaren te komen tot een even-
wichtige Omgevingsvisie en Omgevingsplan. 
Gemeenten gaan hun bodem en ondergrond-
ambities (nog beter) formuleren en hebben 
daarbij meer ruimte om keuzes te maken dan 
voorheen. Om dit goed te kunnen doen is 
kennis nodig over wat moet, kan en mag:
•  Welke ruimte bieden de rijksregels?
•  Waar passen de rijksregels niet en willen  

we maatwerkregels? 
•  Wat wordt er niet (meer) vanuit het rijk 

geregeld en wil je daarvoor toch decentrale 
regels gaan stellen?  Maar hoe dan? 

•  Zijn er al goede voorbeelden van  
samenwerking op dit vlak?

•  Welke keuzes zijn er te maken en hoe  
vertaal je de ambities op het vlak van 
bodem en ondergrond? 

•  Biedt het Omgevingsplan kansen en  
mogelijkheden die er eerder niet waren?

•  Welke onderwerpen, naast milieu hygiëni-
sche bodemkwaliteit, vragen absoluut om 
een plek in het omgevingsplan? 

Sprekers vanuit een aantal gemeenten en 
omgevingsdiensten zullen ingaan op hun eerste 
ervaringen met de nieuwe regels. Waar lopen 
ze tegenaan en wat zien zij als kansen? Zien 
ze ook valkuilen? Met de sprekers, de zaal en 
waar nodig voor de scherpte van het gesprek 
de inzet van hulplijn (Michiel Gadella RWS 
Bodem+) , wordt uitgediept wat de kansen  
zijn voor het Omgevingsplan. Zo wordt gewerkt 
aan ieders eigen to-do lijst voor de lokale  
afwegingen om verder te komen met de 
(eigen) opgave van de komende jaren.

Sessie met medewerking van:
• Fred Goedbloed (gemeente Leiden)
•  Wendy Klein Douwel-Ogink 

(Omgevingsdienst IJsselland)
• Joost Martens (gemeente Rotterdam)
•  Meike Breedveld (Omgevingsdienst  

Midden-Holland)

SESSIE 4.1

Ontwikkelingen bodem 
in de Omgevingswet
De Omgevingswet komt dichterbij. Bodem 
wordt per 1 januari 2021 onderdeel van de 
Omgevingswet, via de Aanvullingswet bodem 
en het Aanvullingsbesluit bodem. Nu ook het 
Aanvullingsbesluit via de internetconsultatie 
openbaar geworden is, krijgen we een steeds 
beter beeld van de toekomstige bodemregels 
als onderdeel van de Omgevingswet.
In deze sessie vertellen we over de huidige 
stand van zaken van de Aanvullingswet bodem. 
Wat is de grote lijn van het toekomstige 
bodembeleid en wat gebeurt er in het over-
gangsrecht. Ook veel gestelde vragen en veel-
voorkomende reacties op het besluit worden 
meegenomen. Indien mogelijk wordt tevens 
ingegaan op de parlementaire behandeling van 
het wetsvoorstel en bespreken we de high-
lights van de reacties op de internetconsultatie 
bij het Aanvullingsbesluit.
Vervolgens wordt ingegaan op de gemeentelijke 
bouwopgave en de bodemkwaliteit. Immers, 
met de komst van de Omgevingswet krijgen 
gemeenten meer ruimte om hun bouwopgave 
te realiseren en daarbij te kiezen welke kwa-
liteit daarbij past. RIVM werkt aan een nieuw 
afwegingsinstrument om lokale afwegingen 
te kunnen onderbouwen en mogelijke risico’s 
te duiden. Inbreng van de zaal over welke 
behoefte er is m.b.t. tot de ontwikkeling van 
dit instrumentarium is zeer welkom.

•  Aanvullingswet- en aanvullingsbesluit 
bodem Omgevingswet: wat verandert er 
en wat blijft?

 Martin van Gelderen (Ministerie van IenW)

•  Milieubelastende activiteiten bodem en 
veel gestelde vragen

 Michiel Gadella (RWS Bodem+)

•  Gemeentelijke bouwopgave in tijden van 
de Omgevingswet en ontwikkeling lokaal 
afwegingsinstrumentarium

  Piet Otte en Arjen Wintersen (beiden RIVM) 
en Dik Welkers (Ministerie van IenW)
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Tijd   10.30 - 12.00 Tijd   15.00 - 16.30Tijd   13.00 - 14.30

SESSIE 5.1

Krantenkoppen van de 
toekomst

Bodemnieuws bestaat 15 jaar! 15 jaar heeft 
12.000 berichten en 650 columns aan inspiratie 
opgeleverd. In deze sessie kijken we met een 
korte interactieve quiz terug op de geschiede-
nis van het bodemwerkveld, want om een prik-
kelende toekomstvisie op de bodem te kunnen 
geven heeft men kennis van het verleden 
nodig. Daaruit volgen de prikkelende vragen 
die we verderop uitgebreid in de sessie behan-
delen: Wat kunnen we hier nu van leren? Hoe 
hadden we met de kennis van nu projecten uit 
het verleden anders kunnen aanpakken? Hoe 
gaat het werkveld zich in de toekomst verder 
ontwikkelen? 

Deze toekomst is er één waarin bodem niet 
meer een zelfstandige problematiek is, maar 
onderdeel is van veel grotere maatschappelijk 
opgaven. Voorbeelden hiervan zijn de ener-
gietransitie, het klimaat en de circulaire eco-
nomie. Enkele columnisten van Bodemnieuws 
en de jonge professionals laten hun licht 
schijnen op deze onderwerpen. Aan de hand 
van hun prikkelende stellingen gaan we een 
beeld vormen van het nieuws van de toekomst. 
Welke krantenkoppen zien we over 15 jaar op 
Bodemnieuws en wat is er nodig om dat te 
realiseren? Deze krantenkoppen worden als 
afsluiting op symbolische wijze vastgelegd!

Deze sessie is tot stand gekomen als samen-
werking tussen Bodemnieuws, Jong Strong en 
Jong Leefomgeving. Aan de sessie zullen de 
volgende personen een bijdrage leveren:
•  Theo Edelman (Bodemkundig Adviesbureau 

Edelman)
• Jan Klein Kranenburg (RWS)
•  Geert Roovers (Saxion Universiteit en Antea 

Group)
•  Daan Henkens (JongSTRONG en Unie van 

Waterschappen)

SESSIE 5.2

Databeheer (van BIS naar 
DSO)

De Omgevingswet komt nu toch wel echt dich-
terbij. Deze wordt ondersteund door een heel 
ICT-stelsel, het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
(DSO) in opbouw. Dat zou heel mooi kun-
nen worden. Er zijn veel ideeën gelanceerd 
maar veel is inmiddels al weer in schoonheid 
gestorven. Zo zijn de informatiehuizen uit de 
oorspronkelijke plannen al weer grotendeels 
afgeschaft. Maar wat komt er dan het eigenlijk 
wel? En wat moeten we daar als bodemwereld 
mee? 

Het DSO project heeft het concept 'klantreizen' 
omarmd om te bepalen wat nuttig is en wat 
niet. In deze workshop gaan we met enkele 
klantreizen aan de slag om te kijken welke plek 
bodemdata inneemt in het grotere geheel van 
de Omgevingswet. Aan welke data (informa-
tie?) hebben de persona behoefte? En hoe zit 
het met de benodigde kwaliteit en beschik-
baarheid van data? Zijn we er al helemaal klaar 
voor of….

Sessie met medewerking van:
Edo Roldan Sanchez (gemeente Rotterdam) en 
Bart van Impelen (Omgevingsdienst NZKG)

SESSIE 5.3

Innovatieve technologieën 
voor meer inzicht in onze 
bodem

De mogelijkheden van nieuwe technologieën 
gaan steeds verder. Er zijn steeds meer data, 
snellere hardware en slimmere tools die ons 
op allerlei manieren kunnen helpen. Sommige 
technologieën doen denken aan een science-
fiction film: heeft u Google Assistant al een 
reservering bij een restaurant voor u laten 
maken? Of heeft u al een concert van uw favo-
riete band in virtual reality bijgewoond? Er zijn 
zo veel technologische ontwikkelingen die ons 
leven veranderen, verbeteren en vergemak-
kelijken.

En dat gebeurt natuurlijk ook in ons werk! 
We hebben steeds meer informatie tot onze 
beschikking en kunnen daardoor steeds betere 
afwegingen maken en betere kwaliteit werk 
leveren. Er gebeurt van alles onder onze voe-
ten, wat we met innovatieve technologieën 
beter kunnen visualiseren dan ooit tevoren. 
Naast deze mogelijkheden van data en tech-
nologie, is er ook een digitale sociale innovatie 
nodig: mensen en veranderprocessen zijn 
anders in dit digitale tijdperk.

Tijdens deze sessie komt u in aanraking met 
verschillende innovatieve technologieën en 
wordt u meegenomen hoe we kunnen zorgen 
dat deze technieken ons meer grip geven op 
(de kwaliteit van) onze bodem.

•  De Nieuwe Realiteit: een beter inzicht met 
virtual - en augmented reailty

 Morrisson Kramer (Tauw)
 
•  Interpretatie van bodemverontreinigingen 

in 3, 4 en 5 dimensies
 Willem Havermans (Stantec)
 
•  De toegevoegde waarde van open BRO 

data: het maken van een dynamisch 3D 
model van de ondergrond

 Rubio Vaughan (Geodan)
 
•  Hoe boeren 't goed doen en weldoen in 't 

digitale tijdperk
 Josien Kapma (Farmhack)

Sessieleider:
Katja Buijs 
(TTE)

Sessieleider:
Jane Rose (Tauw)

Sessieleider:
Marie-Claire Eichhorn 
(Nazca IT Solutions) en 
Remco Koenders (Roxit)
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Sessieleider:
Rogier Cornelissen 
(Strukton)

Sessieleider:
Jan Jacob Stolte 
(Witteveen+Bos)

Sessieleider:
Jessica Thomas 
(Bodemzorg)

Tijd   15.00 - 16.30Tijd   13.00 - 14.30Tijd   10.30 - 12.00

SESSIE 6.3

Sanering in het kader van 
locatieontwikkeling

De vraag naar woningen is de afgelopen jaren, 
nadat Nederland uit de crisis is gekropen, 
explosief gestegen. Om aan de behoefte te 
kunnen voldoen, komen ook weer veel bin-
nenstedelijke locaties, waar veelal sprake is 
van bodemverontreiniging, voor locatieont-
wikkeling in aanmerking. In de presentaties 
binnen dit thema schenken we onder andere 
aandacht aan de relatie tussen het herontwik-
kelingsproces en de verontreinigingen en de 
bijbehorende procedures. Ook de afstemming 
van de saneringswerkzaamheden met de ove-
rige werkzaamheden en de saneringsaanpak 
en -doelstelling in relatie tot het toekomstig 
gebruik en het huidige beleid komen aan bod. 
We tonen voorbeelden uit de praktijk hoe het 
bodemwerkveld kan bijdragen aan locatieont-
wikkeling. We bespreken met de aanwezigen 
de mogelijkheden die er nu zijn en de mogelijk-
heden die er nog liggen voor de toekomst.

•  Binnenstedelijke herontwikkeling en 
bodemsanering Cruquiuswerf Amsterdam: 
van industriegebied naar woningbouw 

 Andries Makkinga en Cees Maurits (Sweco)

•  ’t Gijmink, de omvangrijkste asbest 
bodemsanering van Nederland -  
toelichting op de aanpak en de impact van 
de Omgevingswet op een dergelijk geval

 Harold Rorink (ARCADIS)

•  Het stimuleren van de ontwikkeling van 
brownfields in Nederland

 Willem Hendriks (Witteveen+Bos)

SESSIE 6.2

Grondwatersaneringen: 
nu en in de toekomst 

Schoon grondwater is nog steeds van groot 
belang voor de drinkwaterwinning, maar ook 
bij beregening, duurzame energie en bema-
ling ten behoeve van bouwwerkzaamheden. 
Nieuwe verontreinigingen spelen hierbij ook 
een rol. Daarom blijft het aanpakken van bron-
nen en pluimen belangrijk om te voorkomen 
dat we op lange termijn grondwater niet 
meer of alleen tegen hoge kosten nog kunnen 
gebruiken. Binnen deze sessie is er ruimte voor 
presentaties over de praktische aanpak van 
grondwatersaneringen. Wat hebben we de 
afgelopen jaren geleerd en zijn er nog nieuwe 
ontwikkelingen te verwachten? Daarbij komen 
niet alleen de geslaagde saneringen aan bod, 
maar ook de tegenslagen en mislukkingen. De 
oorzaken daarvan zijn immers de sleutel voor 
verbetering!
 
•  Engineering with nature: Constructed 

Wetlands voor kosteneffectieve en  
energieneutrale sanering van pluimen

  Nanne Hoekstra (Deltares) en  
Frank Pels (HMVT)

•  Een kijkje bij de zuiderburen:  
onderzoek en aanpak verontreiniging  
met gechloreerde solventen in bronnen-
dorp Dikkelvenne 

  Pieter Buffel (EnISSA) en  
Jonas Wittocx (Verhoeve Milieu & Water)

•  Gestimuleerde biologische afbraak:  
ervaringen uit het verleden en garanties 
voor de toekomst

 Niels van Ras (Bioclear earth)

SESSIE 6.1

Aanbesteden en 
contracteren van bodem-
saneringen in de praktijk

Een goede afstemming tussen de saneringsdoel-
stelling, -termijn, contract en het uiteindelijke 
resultaat blijft één van de belangrijkste aspecten 
bij het aanbesteden, aanbieden, contracteren 
en realiseren van bodemsaneringen. Dit 
onderwerp speelt bij (in situ) saneringen, maar 
tegenwoordig ook weer steeds meer bij locatie-
ontwikkelingen, evenals bij saneringswerkzaam-
heden als onderdeel van grotere civieltechni-
sche werkzaamheden.
 
Hoe zijn de doelstellingen, eisen, verwachtingen 
en resultaten van de saneringswerkzaamheden 
geborgd in het totale contract en wat zijn de 
gevolgen voor het totale werk wanneer er afwij-
kingen rond de sanering zijn? Hoe kunnen we 
risico’s en afwijkingen op een goede manier bor-
gen bij de aanbesteding en contractering? Zijn 
de verwachtingen en doelstellingen realistisch?

Op deze zaken wordt aan de hand ervaringen 
bij diverse praktijkcasussen ingegaan, gezien 
vanuit drie invalshoeken: aannemer, adviseur 
en opdrachtgever.

•  Bodemsanering: Doet de contractvorm er 
wel toe?

 Marco van den Brand (HMVT)

•  Aanbesteding van een in situ thermische 
bodemsanering - specifieke aspecten

 Emile Marnette (Tauw)

•  Best value, DE oplossing voor aanbeste-
den van bodemsaneringen?

 Edwin Zeeman (RPR Stakeholdermanagers)
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Tijd   10.30 - 12.00 Tijd   15.00 - 16.30Tijd   13.00 - 14.30

SESSIE 7.1

Een robuuste bodem, ook 
voor circulaire economie 
de basis

De bodem/ondergrond is een ontmoetings-
plaats van maatschappelijke opgaven die 
graag gebruik maken van de functies van deze 
ruimte en het daaronder liggende natuurlijk 
systeem. Logisch dat bij de totstandkoming van 
internationale duurzaamheidsdoelen (SDGs), 
de wereld (ruim 190 lidstaten) het belang van 
goed functionerende bodems heeft erkend. 
SDG 15 pleit voor een omslag van bodem-
degradatie naar bodemherstel om te komen 
tot een balans in benutten en beheren. 
Tegelijk werken we in Nederland aan circulaire 
economie. Het is een zoektocht naar logische 
verbanden en ketens, waardoor de ene de 
ander helpt. Het ecosysteem bodem met al 
haar omzettings- en herstelprocessen speelt 
een cruciale rol, niet alleen in de laatste fase 
“van afvalstof naar grondstof,” maar ook aan 
het begin van de cyclus, als leverancier van 
grond- en voedingsstoffen.

In deze sessie bespreken we de bodem als 
verbinder van belangen: in een circulaire eco-
nomie spelen particuliere en collectieve belan-
gen door elkaar heen. Dat leidt niet tot solitair 
gedrag, maar tot samenspel. Bodem(diensten) 
als grondstof (en deze zo inzetten dat herstel 
optreedt, als tegenhanger van bodemdegra-
datie) zou een uitgangspunt moeten zijn van 
circulaire economie. Bent u het daarmee eens? 
Zo ja, wat zijn de volgende stappen?

Margot de Cleen (RWS Bodem+), Hans 
Slenders (ARCADIS), Jip Welkers (Vitens) en 
Marco Vergeer (Royal HaskoningDHV) gaan 
het gesprek met u aan. Na korte presentaties 
over hun werk in het afgelopen jaar gaan ze in 
gesprek over de toekomst en over bovenstaan-
de. Wat is uw en ons aandeel in het samenspel 
naar een duurzame wereld?

SESSIE 7.2

Onze voetafdruk op de 
bodem

De toenemende groei van de wereldbevolking 
betekent dat er een toenemende vraag ont-
staat naar voedsel, grondstoffen, energie en 
bruikbaar water. Dit vraagt steeds meer van 
onze natuurlijke hulpbronnen. De regering wil 
dan ook dat Nederland in 2050 Een Circulaire 
Economie heeft. De Circulaire Economie is 
een economisch en industrieel systeem dat de 
herbruikbaarheid van producten en grondstof-
fen en het herstellend vermogen van natuur-
lijke hulpbronnen als uitgangpunt neemt. De 
bodem is een belangrijke hulpbron. De bodem 
levert ecosysteemdiensten die productie van 
gewassen en materialen mogelijk maken of die 
helpen bij het filteren van water. Ook kunnen 
er uit de bodem materialen onttrokken wor-
den, zoals ertsen, zonder dat daarbij herstel 
plaats vindt.

De relatie van activiteiten zoals voedselproduc-
tie, de bouw of energiewinning en de belasting 
of uitputting van natuurlijke hulpbronnen, 
ruimte of ecosysteemdiensten is vaak niet 
zichtbaar. In deze sessie leggen we de link 
tussen wat wij doen, en de hoe dit invloed 
heeft op de ruimte en de bodem elders. 
Naast twee inleidende presentaties gaan 
we met de aanwezigen ook zelf aan de slag 
om hen inzicht te geven in de relatie tussen 
activiteiten en belasting of uitputting van het 
natuurlijk systeem. Ga zelf aan de slag met je 
eigen voetafdruk.

•  Natuurlijk Kapitaal Rekeningen Nederland 
‘terrestrisch’

 Rixt de Jong (CBS)

• Embodied land: hoeveel land is nodig 
  (ha/jaar) om (stedelijke) grondstoffen en 

materiaalstromen bruikbaar te maken én 
terug te krijgen in de voorraad?

  Marco Vergeer en Jos Verheul (Initiatief 
Bewust Bodemgebruik)

SESSIE 7.3

De betekenis van 
Circulaire Economie voor 
de grond- en baggerketen

Grond is een van de grootste materiaalstromen 
in de bouw en GWW in Nederland. Van ouds-
her wordt in grote delen van Nederland bag-
gerspecie op de kant gezet voor het ophogen 
van het land en toegepast in ('natte') werken. 
Bij het realiseren van de ambitie om te komen 
tot een Circulaire Economie (CE), zal dus ook 
naar de grond- en baggerketen moeten wor-
den gekeken.
Rijkswaterstaat heeft als onderdeel van haar 
Impulsprogramma Circulaire Economie een 
verkenning uitgevoerd naar de betekenis van 
CE voor de grondketen. Eén van de bevindin-
gen uit de verkenning is dat de grondketen 
in de praktijk al vrijwel gesloten is en dat de 
uitdagingen vanuit CE vooral liggen bij het zo 
hoogwaardig mogelijk toepassen van grond en 
bagger.
Met hoogwaardige toepassingen heeft een 
aantal waterschappen al ervaring. Nu is de 
tijd om van pilots te kijken naar een vervolg, 
inclusief bijbehorende onderzoeksvragen.
Er zijn ook bedreigingen voor het sluiten van 
de keten. Nieuwe (niet genormeerde) che-
mische verontreinigingen, medicijnresten en 
antibiotica blijken in de praktijk voor stagnatie 
van hergebruik te kunnen zorgen, terecht dan 
wel onterecht. Hoe voorkomen we ongewenste 
verspreiding in het milieu en zorgen we er 
tegelijkertijd voor dat we de kringlopen zoveel 
mogelijk sluiten en de materialen zo hoogwaar-
dig mogelijk toepassen?

•  De betekenis van CE voor de grondketen; 
presentatie van de RWS verkenning

 Mark in ’t Veld (Tauw)

•  Van pilots naar verdere opschaling bij de 
waterschappen; een onderzoeksopzet

  Fred de Haan (Waternet) en Gerrit Meijerink 
(Waterschap Vechtstromen)

•  Toepassing van baggerspecie uit de omge-
ving van riooloverstorten; de do’s en don’ts

  Marc Bethlehem (Waterschap Noorder-
zijlvest) en Kim Dieleman (Bioclear earth)

Sessieleider:
Marco Vergeer (Royal 
HaskoningDHV)

Sessieleider:
Sonja Kooiman 
(Ambient en SIKB/
Platform Baggernet)

Sessieleider: 
Anja Verschoor en 
Jos Theeuwen 
(beiden RIVM)

Inrichting 
van de stad

Bodemdaling

Thema 7: Circulaire economie

Stoffen en 
nazorg

Omgevingswet Trends en
 innovaties

Bodem-
sanering

Circulaire 
economie
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Aanmelden
Iedereen die aan Symposium Bodem Breed 
2018 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 inlog-
gen 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 (als betalende 
deelnemer) graag de mogelijkheid bieden om 
een tweede persoon (mits 35 jaar of jonger 
op de dag van het symposium) van uw eigen 
organisatie gratis mee te nemen. 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. U dient 
zich tegelijkertijd op te geven.

Studenten
Om te kunnen deelnemen als student dient u 
op het aanmeldingsformulier het studenten-
nummer van een geldige collegekaart te worden 
ingevuld. Studenten zijn vrijgesteld van kosten 
voor deelname.

Zelfstandig Professional
Om in aanmerking te komen voor het tarief 
van Zelfstandig Professional dient op het aan-
meldingsformulier 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).

Overige bepalingen
Op dinsdag 13 november 2018 kunt u voor 
registratie en vragen de hele dag terecht bij 
de congresbalie. De congresbalie is in de hal 
bij de Tolhuistuin (begane grond). Aan iedere 
deelnemer wordt bij aankomst een actueel 
programmaoverzicht en naambadge verstrekt. 
Uw speciale wensen ten aanzien van de lunch 
(bijv. glutenvrij) en eventueel verdere nood-
zakelijke informatie kunt u kenbaar maken 
bij uw aanmelding.

Annulering/ verhindering
Bij annulering van uw aanmelding vóór 
6 november 2018 zal het betaalde bedrag 
worden gerestitueerd minus € 30,- administra-
tiekosten (exclusief 21% BTW). Bij annulering op 
of na 6 november 2018 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 organi-
satie te worden bericht per e-mail.

De kosten voor deelname aan Symposium Bodem Breed 2018 zijn:

• Toegangspas, inclusief lunch   € 250,- 

• Toegangspas ZP'er, inclusief lunch  € 120,-

• Toegangspas studenten en AIO's, inclusief lunch      Gratis

• Stand in de foyer, inclusief 1 toegangsbewijs/ lunch € 750,-

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. 

Wij begroeten u graag op 
dinsdag 13 november a.s. 
tijdens Symposium Bodem 
Breed! Dit jaar bij de 
Tolhuistuin te Amsterdam.

Aanmelden voor Symposium Bodem Breed: 

www.bodembreed.nl

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

Algemene informatie
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Cleen, Margot de 
RWS

Fokkens, Jan 
VNO-NCW

Groof, Arthur de 
SIKB

Hendriks, Willem 
NLingenieurs

Henkens, Daan 
Jong STRONG

Jong, Jacques de 
Gemeente Amsterdam

Keulen, Flip van 
Gemeente Rotterdam

Maring, Linda 
Deltares

Oostra, Auke 
Ministerie IenM

Osinga, Juul 
Jong Leefomgeving

Otte, Piet 
RIVM

Slagmolen, Arie 
BodemBreed Forum

Slegers, Astrid 
IPO

Vergeer, Marco 
 Initiatief Bewust 
Bodemgebruik 

Wensem, Joke van 
Ministerie IenM

Wilde, Paul de 
RWS + VNG

Vragen?

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

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

Voor alle overige vragen over deelname aan het symposium 
kunt u contact opnemen met:

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

Programmacommissie 2018

Locatie

Tolhuistuin
IJpromenade 2
1031 KT Amsterdam

Bereikbaarheid: 
U wordt geadviseerd per OV naar het symposium te komen.
De Tolhuistuin ligt recht tegenover het Centraal Station van
Amsterdam. Bij de uitgang aan de Noordzijde neemt u de
gratis pont ‘Buiksloterwegveer’ om het IJ over te steken. Het
hoofdgebouw van de Tolhuistuin ziet u direct na het aanmeren
van de pont linksvoor liggen. Indien u toch per auto komt kunt
u de auto parkeren in de parkeergarage van de A’DAM Toren
(Overhoeksplein 3, 1031KS Amsterdam). Vanaf hier is het
ongeveer 150m lopen naar de hoofdingang van de Tolhuistuin.

Algemene informatie


