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Welkomstwoord

Continue belangenafweging
voor de volle (onder)grond
Het wordt steeds drukker in de ondergrond.
Een dichtbevolkt land vraagt veel van de
bodem, zoals ruimte voor de belangrijke
stedelijke ontwikkelingen, duurzame energiewinning, leidingen, biodiversiteit en natuurlijk
veilige winning van drinkwater. Het gebeurt
allemaal in de bodem en is onmisbaar. De
verdeling van de ondergrondse ruimte is een
continue belangenafweging. Welke ontwikkelingen kunnen we doen zonder concessies
te doen in bescherming en behoud van de
bodemkwaliteit?
Verschillende uitdagingen

Het is mooi om u in de provincie Utrecht te mogen
ontvangen voor het symposium Bodem Breed. Een
goed moment om ervaringen en kennis te delen.
Elke provincie of gemeente kent verschillende
uitdagingen, maar we streven allemaal naar goed
gebruik van onze bodem- en watersystemen. In
de provincie Utrecht ligt een belangrijke focus op
veilig en schoon drinkwater. We gebruiken daarvoor grondwater. Om de kwaliteit hoog te houden,
is het belangrijk dat we continu oog houden voor
bescherming van de bodem. Aan de andere kant
moeten ontwikkelingen ook mogelijk blijven in een
provincie die ook wel de draaischijf van Nederland
wordt genoemd. Met name door de energietransitie
wordt het nog drukker in de ondergrond. Een goed
voorbeeld is de winning van aardwarmte. Enerzijds
stimuleren wij deze ontwikkeling, omdat dit een
kans voor de energietransitie is. Aan de andere kant
vraagt deze mijnbouwactiviteit om zorgvuldigheid.
Een veilige ontwikkeling moet in afstemming met
andere functies veilig en verantwoord in de ondergrond plaatsvinden.

Brede blik

De strijd om de ondergrondse ruimte in combinatie
met het beschermen gaat een nieuw tijdperk in.
Binnenkort wordt de Omgevingswet van kracht.
Gemeenten, provincies en waterschappen blijven
aan de lat staan om de kwaliteit van de bodem en

het grondwatersysteem te verbeteren, maar de
taken en rollen verschuiven. De provincies dragen
de rol van bevoegd gezag voor de ‘vaste bodem’
over aan gemeenten. De nieuwe wetgeving vraagt
om intensieve samenwerking tussen overheden in
gebieden. Door vaker gebiedsgericht te werken,
kunnen we per gebied een heldere afweging maken
tussen bescherming en benutting van het bodemen watersysteem. Het 3D inzichtelijk maken van de
ondergrond helpt bij deze afweging. Binnen de
provincie Utrecht vinden pilots plaats.

Goede voorbeelden

De provincie kent al een aantal goede voorbeelden
van gebieden waar met succes gewerkt wordt met
een gebiedsgerichte aanpak. De binnenstad van
Zeist kent van oudsher vervuilende industrie. Door
gebiedsgericht maatregelen te nemen in overleg
met de gemeente, is drinkwaterwinning veilig
mogelijk. In Woerden kijken we samen met partners
hoe we omgaan met winning van duurzame energie, het saneren van een grote verontreiniging en
hoe we tegelijkertijd voorkomen dat verontreiniging
de drinkwaterwinning instroomt.

Samenwerking en innovaties

De nieuwe fase vraagt om nog meer samenwerking
tussen de overheden. Zo kunnen we de uitdagingen
die grond- en waterbeleid met zich meebrengen
adequaat aanpakken. Nieuwe kennis en innovaties
spelen daarbij een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen
(ZZS) en diffuse verontreinigingen die om meer
kennis en ontwikkeling van innovatieve
saneringsmethoden vragen.
Ik hoop dat u op Bodem Breed
elkaar kan inspireren hoe met
deze nieuwe ontwikkelingen
om te gaan.
Hanke Bruins Slot,
Gedeputeerde provincie Utrecht
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Voorwoord

Graag heet ik je harte welkom bij de 32ste
editie van Bodem Breed. Na een succesvolle bijeenkomst in 2019 onder de
paraplu van de Sustainable Development
Goals, staat ook in 2020 de bodem in relatie tot de grote maatschappelijke opgaven
centraal. We zijn te gast bij de provincie Utrecht, de Omgevingsdienst Regio
Utrecht en de Regionale Uitvoeringsdienst
Utrecht. Deze organisaties gaan de komende jaren intensief met elkaar samenwerken en invulling geven aan de uitdagingen
die de invoering van de Omgevingswet
met zich meebrengt.
De locatie van dit jaar - Zeist - associeert met
duurzaamheid; hier zijn onder andere het Wereld
Natuur Fonds en de Triodosbank gevestigd. En
natuurlijk met sport en bondscoaches. Een prachtige plek om met de bondscoaches van de bodem
bijeen te komen.
Sinds november 2019 heb ik de eer om voorzitter
te zijn van het symposium Bodem Breed. Han de
Wit heeft deze rol 12,5 jaar vervuld en tijdens deze
aflevering Bodem Breed gaan we hem op gepaste
wijze bedanken voor zijn inzet voor het symposium.
Graag stel ik mezelf even voor. Mijn betrokkenheid bij het symposium Bodem Breed, als spreker,
deelnemer, sessieleider en lid van de programmacommissie, gaat ver terug, toen het symposium
nog een bijeenkomst was van deelnemers aan
het Speerpuntenprogramma Bodemonderzoek.
Inmiddels werk ik als kennismanager bij de directie
Kennis, Innovatie en Strategie van het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat, met speciale
aandacht voor klimaatadaptatie, bodem en ondergrond. Het motto van deze directie is ‘KIS verbindt’,

en dat is precies wat ik voor ogen heb in mijn rol
als voorzitter van het symposium.
‘Bodem’ is een thema met een lange, soms roerige geschiedenis, is in de loop van de jaren ‘10
een beetje uit beeld geraakt en nu weer helemaal
terug op de agenda’s. Enerzijds omdat er heel
veel van de bodem gevraagd wordt door alle
maatschappelijke opgaven, anderzijds door ‘oude
problemen’ zoals diffuse verontreiniging met PFAS.
Voor de ontwikkeling van beleid en voor de uitvoering en handhaving daarvan is betrouwbare,
bruikbare en toegankelijke kennis nodig. Omdat er
van de bodem, kwantitatief (ruimte) en kwalitatief,
zoveel gevraagd wordt en ingrepen vaak niet terug
te draaien zijn, is het nodig dat we goed weten wat
we doen, ten einde de bodem duurzaam te benutten. Kennis uit wetenschappelijk (internationaal)
onderzoek, toegepast onderzoek, de praktijk, ervaringen, data, van verschillende disciplines, is nodig
om ons werk goed te kunnen doen. Ik zie het als
mijn rol om erop toe te zien dat deze verschillende
kennisdomeinen - en alle partijen die zich daarmee
bezighouden - aan bod blijven komen op Bodem
Breed. Mocht je daar ideeën over hebben, dan ben
je van harte welkom om daarover het gesprek aan
te gaan.

Ik wens je een nuttige en leerzame
netwerkdag toe!

Joke van Wensem,
Voorzitter Symposium Bodem Breed
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Programma
08.30 - 09.15 uur

Ontvangst

09.15 - 10.00 uur

Plenaire opening (Hendrik Marsmanzaal en Willem Pijperzaal):
Opening door Joke van Wensem
Voorzitter Bodem Breed

10.30 - 12.00

10.00 - 10.30 uur

13.00 - 14.30

De stad van de toekomst wortelt in een gezonde
bodem door Fransje Hooimeijer
Associate Professor Environmental Technology
and Design at TU Delft / Faculty of Architecture
and the Built Environment / Department
Urbanism

en Hugo Jungen
Directeur RUD Utrecht

Koffie- & theepauze

Thema 1

Thema 2

Thema 3

Omgaan met verontreinigingen

Zorgwekkende stoffen in de bodem

Beleid en technieken voor grondwater

Johan de Meesterzaal

Willem Pijperzaal

Anne de Vrieszaal

Sessie 1.1

Sessie 2.1

Sessie 3.1

Schone grond: geen vuiltje aan de lucht?

Omgaan met ZZS, vanaf preventie
tot sanering

Samenwerken aan de kwaliteit van ons
grondwater onder de Omgevingswet

Sessie 1.2

Sessie 2.2

Sessie 3.2

Risicobeoordelingen en de Omgevingswet,
hoe werkt dat nu eigenlijk?

Leven met PFAS - naar een werkbaar en
veilig beleid voor de aanpak van PFAS

Uitdagingen in de huidige saneringspraktijk
van verontreinigd grondwater

Sessie 1.3

Sessie 2.3

Sessie 3.3

Diffuse loodverontreinigingen binnen de
Omgevingswet - wie wordt het kind van de
rekening

Leven met PFAS - de praktijk van meten
en interpreteren

De techniek staat niet stil

12.00 - 13.00 uur

14.30 - 15.00 uur
15.00 - 16.30

Welkom door Arnold van Vuuren
Directeur Omgevingsdienst regio
Utrecht (ODRU)

Lunch

Koffie- & theepauze

THEMA 1

THEMA 2

THEMA 3

Thema 1 • Johan de Meesterzaal

Omgaan met verontreinigingen
SESSIE 1.1 | 10.30 - 12.00 uur

SESSIE 1.2 | 13.00 - 14.30 uur

SESSIE 1.3 | 15.00 - 16.30 uur

Sessieleider:

Sessieleider:

Sessieleider:

Schone grond: geen vuiltje
aan de lucht?

Risicobeoordelingen en de
Omgevingswet, hoe werkt
dat nu eigenlijk?

Diffuse loodverontreinigingen binnen de
Omgevingswet - wie wordt
het kind van de rekening

Baukje Nauta
(Haagse Hogeschool)

Grond reinigen kan op verschillende manieren
plaatsvinden. Elk van deze manieren is gericht
op het aanpakken van een bepaald type verontreiniging. Maar naast het weghalen van een
verontreiniging verandert een reinigingsproces
vaak meer aan de grond dan we ons beseffen.
Welke invloed hebben verschillende typen
reiniging precies op een partij grond? Wat
betekent dit op de toepassingsmogelijkheden
van de gereinigde grond? En wat te doen met
het reinigingsresidu?
Deze sessie bestaat uit twee onderdelen:
1.	Vier sprekers werken met u toe naar een
interactieve discussie. De sprekers belichten
hun ervaring met thermische reiniging, het
verwijderen van de Japanse Duizendknoop
en de (biologische) aanpak van PFAS, en
bespreken de invloed van reiniging op de
kwaliteit van de grond en op de toepassingsmogelijkheden ervan.
2.	In de interactieve discussie komt u aan het
woord! Aan de hand van prikkelende stellingen gaan we een beeld vormen van de
ideeën, ervaringen en vragen die op dit
moment rondzingen. Wat kunnen we leren
van ervaringen die al zijn opgedaan?
Wat kunnen we in de toekomst verwachten?
En welke knelpunten verdienen dan eerst
de aandacht?
Aan de sessie zullen de volgende personen
een bijdrage leveren:
• Ellen Brand (RIVM)
• Marco van den Brand (HMVT)
• Christian Soeter (Stantec)
• Paul Appeldoorn (Orvion)

Nog onbekend

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet
en het Aanvullingsbesluit bodem moet de
risicobeoordeling op een andere wijze uitgevoerd gaan worden dan voorheen, zowel
voor grond als grondwater. De vraag is hoe
dat nu eigenlijk gaat werken. Door het RIVM
wordt de Risicotoolbox voor grondwater ontwikkeld. Met deze module kunnen er keuzes
worden gemaakt welke vormen van gebruik
van het grondwater door het bevoegd gezag
van belang worden geacht. Daarnaast is er de
module ConCrit voor bepaling van de risico’s
bij gevoelig gebruik van de bodem zoals wonen
met tuin. Het Ab bodem stelt namelijk dat niet
gebouwd mag worden op verontreinigde grond
indien de MTR-waarde wordt overschreden.
Met ConCrit kunnen indien noodzakelijk ook
de ecologische risico’s worden bepaald. In deze
sessie wordt je uitgebreid geïnformeerd over
de nieuwe ontwikkelingen. Als je meer wilt
weten over de nieuwe wijze van risicobeoordeling en op welke wijze de Risicotoolbox voor de
bodemtoets kan worden gebruikt, dan nodigen
wij je van harte uit voor deze sessie. De sessie biedt uitgebreid ruimte voor discussie en
vragen.
• Risicotoolbox grondwater
Frank Swartjes (RIVM)
• Gebruik de RTB voor de bodemtoets
Jan Hijzelendoorn (ODRU)
• Bouwen op verontreinigde grond
Peter van Breemen (RIVM)

David van den Burg
(Ambient)

Uit onderzoek van het RIVM (2015) is gebleken
dat de risico’s van blootstelling aan diffuus
lood voor jonge kinderen (0-6 jaar) groter zijn
dan tot dan toe werd gedacht. Gevolg hiervan
is dat ook na de afronding van het Convenant
Bodem en Ondergrond (eind 2020) er een
opgave ligt inzake de aanpak van diffuus lood.
In het verlengde daarvan verandert met de
inwerkingtreding van de Omgevingswet (2021)
de rol van de provincies en de gemeenten op
het gebied van bodem en grondwater, ook in
het kader van de aanpak van diffuse verontreinigingen. De rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn voor de deelnemers op onderdelen
echter nog onduidelijk. Dit heeft invloed op de
aanpak van de diffuus loodproblematiek en de
(gezamenlijke) aanpak gaat dan ook vaker met
horten en stoten.
De vraag die op basis daarvan gesteld kan worden is hoe die rollen eruit zien en wat partijen
van elkaar mogen en kunnen verwachten, hoe
optimalisatie in samenwerking gerealiseerd kan
worden en welke concrete voorbeelden van
een adequate aanpak er al liggen. En ook wat
je niet moet doen en vooral wel moet doen op
inhoudelijk, juridisch, financieel en organisatorisch niveau. Wat is er bereikt, wat ging fout
en waar is men trots op. Daarnaast is er een
brede discussie met de zaal (in interactie met
de inleiders).
•	De rol van de provincie (nu en) in de
toekomst
Harry van den Oever (provincie Utrecht)
•	De rol van de rechtstreekse gemeente
(nu en) in de toekomst
Peter Wijn (DCMR)
•	De rol van de niet rechtstreekse
gemeente (nu en) in de toekomst
Han de Rijk (ODRU)
•	De Rotterdamse aanpak van de
diffuus lood problematiek
Glenn Keijzer (gemeente Rotterdam)
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THEMA 1

THEMA 2

THEMA 3

Thema 2 • Willem Pijperzaal

Zorgwekkende stoffen in de bodem
SESSIE 2.1 | 10.30 - 12.00 uur

SESSIE 2.2 | 13.00 - 14.30 uur

SESSIE 2.3 | 15.00 - 16.30 uur

Sessieleider:

Sessieleider:

Sessieleider:

Omgaan met ZZS, vanaf
preventie tot sanering

Leven met PFAS - naar een
werkbaar en veilig beleid
voor de aanpak van PFAS

Leven met PFAS de praktijk van meten
en interpreteren

Het afgelopen jaar is Nederland met de neus
op het feit gedrukt dat PFAS (Poly en perfluorAlkyl Stoffen) overal om ons heen aanwezig
zijn, en dat het verbindingen betreft die ons
zorgen moeten baren. In twee sessies geven
we een zo compleet mogelijk overzicht van de
spannende ontwikkelingen op het gebied van
PFAS in de ondergrond.

In deze tweede sessie in het PFAS spoor gaan
we in op de ontwikkelingen rondom betrouwbaar bemonsteren, analyseren én interpreteren van PFAS. Het PFAS dossier wordt immers
in belangrijke mate bepaald door de extreem
lage normen voor grond- en grondwater. Een
extra complicatie is dat PFAS overal om ons
heen aanwezig zijn, in voedsel, zeewater,
regen, bloed, etc; Niet alleen vraagt dit om
extra aandacht tijdens monstername en analyse, de resultaten moeten ook goed op hun
waarde worden geschat. Door de toegenomen
aandacht voor PFAS heeft onze kennis ook op
dit gebied een vlucht genomen. We geven een
update van het aangepaste bemonsteringsprotocol en de invloed van externe factoren. Ook
de laboratoria hebben grote stappen gezet
met ringonderzoeken en het meten in lastige
media. Als laatste nemen we de toehoorder
mee in een case die inzicht geeft in de complexiteit van praktijkkeuzes.

Nog onbekend

Emissies van zorgstoffen naar de lucht kunnen
leiden tot ongewenste depositie en verspreiding in de bodem. Zeer zorgwekkende stoffen
(ZZS) krijgen binnen het landelijke emissiebeleid prioriteit, met als doel deze te weren
uit de leefomgeving. In deze workshop krijgt
u zowel inzage in het hoe en wat van het ZZS
emissiebeleid als ook de handelingskaders voor
ZZS en zorgstoffen in bodem.
Centraal in de uitvoeringspraktijk van de
omgevingsvergunning voor milieu is het minimaliseren van de emissies naar de lucht o.b.v.
het vermijdings- en reductieprogramma. Stil
gestaan zal worden bij de elementen uit dit
onderzoek: toetsing aan emissie- en immissienormen, onderzoek naar het vermijden dan
wel minimaliseren van de ZZS-emissies en het
vaststellen en implementeren van de maatregelen. Tenslotte is er ook aandacht voor de
potentieel ZZS. Deze groep van stoffen kan op
dezelfde werkwijze worden benaderd.
In deze interactieve sessie zullen we verkennen hoe beide aanpakken (lucht en bodem)
op elkaar inwerken en daar waar dit beter
zou kunnen. Hierbij wordt ook ingegaan op de
meer curatieve aspecten van ZZS en potentieel
ZZS in bodem en hoe preventie te verbeteren.
Hierbij worden de volgende vragen besproken:
-	Wat is er nodig op het gebied van beleid van
ZZS?
-	Kan er meer gedaan worden op het gebied
van preventie?
-	Wat zijn momenteel bronnen van ZZS in
Nederland?
-	Hoe kan het beter in de vergunningsverlening?
-	Zijn er signaleringssystemen die opgezet
kunnen worden?
• Emissies ZZS
Nicole Janssen (RIVM)
•	Minimaliseren van de emissies naar
de lucht o.b.v. het vermijdings- en
reductieprogramma
Ronald van Ieperen (DCMR)
• Handelingskaders en beleid
(POP-UP project)
Ilse Vermeij (ARCADIS)

Arne Alphenaar
(Expertisecentrum PFAS
en TTE Consultants)

In deze eerste sessie gaan we in op de meest
recente beleidsontwikkelingen en de aanpak
van de nog resterende knelpunten, zowel
op centraal, als op decentraal niveau. Met
het aangepaste Tijdelijk Handelingskader is
het grondverzet weer grotendeels op gang
gebracht en zijn er zijn diverse initiatieven
ontplooid om ook de laatste hobbels weg te
nemen. In deze sessie laten we zien dat ook
de uitdagingen rondom deze laatste hobbels proactief zijn opgepakt. Wat hebben we
geleerd van het werken met een Taskforce
PFAS en de werkconferenties met de decentrale overheden. En hoe zijn die ervaringen
inmiddels vertaald naar de (centrale en decentrale) praktijk. En tenslotte geeft het RIVM een
update van de vele onderzoeken naar risicogrenzen en de toepassing van grond en bagger
onder water. Door deze initiatieven zijn de
afgelopen maanden veel vragen beantwoord.
Anderzijds zal PFAS vanwege de vele verschillende verbindingen en bijzonder eigenschappen lang een veelkoppig monster blijven en zal
‘effectief omgaan met onzekerheden’ ook een
sleutel zijn tot een werkbaar beleid.
•	Met (decentraal) beleid naar een
gecoördineerde aanpak (introductie)
	Arne Alphenaar (Expertisecentrum PFAS
en TTE)
•	Van inventarisatie naar aanpak knelpunten, van taskforce naar regulier beleid
Marinette Mul (ministerie van IenW)
•	PFAS-beleid in de gedecentraliseerde
praktijk, Kansen en uitdagingen
	Manja Holst-Touber (provincie Noord
Holland)
•	Actuele ontwikkelingen in de
risicobeoordeling
Arjen Wintersen (RIVM)

Hans Slenders
(Expertisecentrum
PFAS en ARCADIS)

•	PFAS in perspectief, wat meten we al in
mens en regen?
	Hans Slenders (Expertisecentrum PFAS en
ARCADIS)
•	Bemonsteringsprotocol en de invloed van
depositie en bodemtype op onze getallen
	Elisabeth van Bentum (Expertisecentrum
PFAS en ARCADIS)
•	Reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid van analyses: wat moet je er van
weten, wat moet je er voor doen
Jaap-Willem Hutter (Synlab)
•	Praktijkcase zandwinning, aan de slag
met verdacht zand
Jochem Bloemendaal (Deme group)
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THEMA 1

THEMA 2

THEMA 3

Thema 3 • Anne de Vrieszaal

Beleid en technieken voor grondwater
SESSIE 3.1 | 10.30 - 12.00 uur

SESSIE 3.2 | 13.00 - 14.30 uur

SESSIE 3.3 | 15.00 - 16.30 uur

Sessieleider:

Sessieleider:

Sessieleider:

Samenwerken aan de
kwaliteit van ons
grondwater onder de
Omgevingswet

Uitdagingen in de huidige
saneringspraktijk van
verontreinigd grondwater

De techniek staat niet stil

Het is inmiddels duidelijk dat, net als onder het
huidig recht, het beheer van grondwater complex en versnipperd is. Alle bestuurslagen zijn
nodig om het grondwaterbeheer toekomstbestendig uit te voeren. Zo bepaalt de provincie
hoe er om gegaan wordt met het vervallen
van de Wet bodembescherming in relatie tot
de doelen die de kaderrichtlijn water stelt aan
grondwater. Maar ook gemeenten en waterschappen hebben taken en bevoegdheden die
van belang zijn om de grondwaterkwaliteit te
beschermen.

Schoon grondwater is nog steeds van groot
belang voor de drinkwaterwinning, maar ook
bij beregening, duurzame energie en bemaling ten behoeve van bouwwerkzaamheden.
Nieuwe verontreinigingen spelen hierbij ook
een rol. Daarom blijft het aanpakken van bronnen 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
grondwaterverontreinigingen. Wat hebben
we de afgelopen jaren geleerd en zijn er nog
nieuwe ontwikkelingen te verwachten? Aan
de hand van innovatieve praktijkvoorbeelden
gaan we hier op in. Bronaanpak en met name
verwijdering van puur product is eveneens nog
altijd actueel en bittere noodzaak.

Marieke Prins
(Ambient)

Deze sessie gaat niet in op de juridische
aspecten van het grondwaterkwaliteitsbeheer
maar aan praktijkervaringen om gezamenlijk
met overige bestuursorganen vorm te geven
aan het beheer van grondwater. Zij geven
aan welke aanpak zij gekozen hebben om
grondwater in het instrumentarium van de
Omgevingswet te borgen. Denk daarbij aan
de omgevingsverordening, het omgevingsplan
en programma’s.Net zo belangrijk zijn hun
ervaringen in de samenwerking met de overige
bestuursorganen en partners. Wat ging er goed
en wat was een worsteling? Zo kunt u hiervan
leren! Of helpt u ons juist met uw ervaringen?
Op basis van de pitches gaan we over tot een
brede paneldiscussie met deelnemers van
zowel Rijk, provincie, gemeente, waterschap
en een drinkwaterbedrijf. Bent u de sidekick
die ons gaat helpen de discussie op scherp te
voeren?

Ronny van der Heijden
(Groundwater
Technology)

•	Bronaanpak van chloorkoolwaterstoffen
met Electrical Resistance Heating (ERH)
Marco van den Brand (HMVT)
•	Onderzoek en sanering van met PFAS
verontreinigde locaties
Robert-Jan Stuut (Aecom)
•	Contractueel en saneringstechnisch
maatwerk als oplossing voor een
geblokkeerde overdracht van een
VOCL geïmpacteerd terrein
Jan van den Ouwelant (Greensoil)

Marloes Luitwieler
(Bioclear earth) en
Bert Baan (TTE
Consultants)

Welke onderzoekstechnieken gebruikt u om
uw vragen over de bodem te beantwoorden?
En waarom die? Bent u benieuwd of het
ook anders kan? Beter? Sneller? Efficiënter?
Slimmer? In deze sessie laten we hier wat
voorbeelden van zien: we presenteren een
Conceptueel Site Model waarbij de verontreiniging in beeld wordt gebracht door diverse,
(nog) niet dagelijks toegepaste onderzoekstechnieken. We laten zien waarom effectmetingen onmisbaar zijn als je onderzoek doet naar
(mengsels van) opkomende stoffen. En we presenteren een idee van SIKB om het gebruik van
‘nieuwe’ onderzoekstechnieken makkelijker
geaccepteerd te krijgen. Over dit laatste gaan
we graag met u en met ons panel in gesprek:
wat houdt u tegen om innovatieve onderzoekstechnieken in te zetten?
• Conceptual Site Model
Bert Baan (TTE Consultants)
• Effectmetingen
	Alie Talen en Marloes Luitwieler
(Bioclear earth)
•	Protocol voor nieuwe
onderzoekstechnieken
Arthur de Groof (SIKB)
Discussieronde 'Gemiste kansen, gemixte
kansen of gefikste kansen?' met panelleden
Luuk Wallinga (RUD Drenthe), Thom Maas
(RWS Bodem+) iemand uit de waterschapswereld en Arthur de Groof (SIKB)

•	Samenwerken aan bescherming van het
grondwater
Mieke de Jong (provincie Utrecht)
•	Gebiedsgericht grondwaterbeheer in de
gemeente Woerden
Peter Rood (gemeente Woerden)
•	Beleidskader grondwater in ontwikkeling
bij de provincie Noord-Brabant
	Eric Kessels en Karin van Mil (provincie
Noord-Brabant)
Paneldiscussie m.m.v. Douwe Jonkers (ministerie van IenW), Meinie Naus (provincie
Flevoland), Harrie Timmer (VEWIN) en
Jeannette van Eck (Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden).
Symposium Bodem Breed 2020
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Algemene informatie
Wij begroeten u graag op
woensdag 28 oktober a.s.
tijdens Symposium Bodem
Breed! Dit jaar bij Hotel
Theater Figi in Zeist.

Aanmelden

Iedereen die aan Symposium Bodem Breed
2020 deelneemt dient zich vooraf aan te
melden, met uitzondering van degenen die
als spreker gevraagd zijn door of namens de
organisatie of sessieleider zijn. Het symposium
wordt gesplitst in een deel dat zich meer richt
op bodemsanering (blauw) en een deel waar
het accent meer ligt op bodembeheer (groen).
Bij de aanmelding dient u aan te geven aan welk
symposium van Bodem Breed u wilt deelnemen.
Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging via e-mail met:
•	De digitale factuur (graag binnen 14 dagen
voldoen).
•	Het bewijs van deelname voor het symposium met uw naam en uw keuze (blauw of
groen).
•	Nadere uitleg en instructies over de logistiek
van de dag.
•	Een gezondheidsverklaring die u ingevuld
meeneemt naar het symposium. Bij binnenkomst levert u deze bij de registratiebalie in.

Zelfstandig Professional

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).

Overige bepalingen

Op woensdag 28 oktober 2020 kunt u voor vragen terecht bij de congresbalie. U kunt ons ook
bellen op 06 - 1107 4525 (Diane Zijderlaan) of
06 - 2274 9082 (Peter van Mullekom). Dit laatste
heeft de voorkeur om het ‘verkeer’ op de locatie van deelnemers te beperken. De congresbalie is in de foyer van Figi. In de plenaire zaal en
sessiezalen liggen overzichten van het actuele
programma voor u klaar. Uw speciale dieetwensen ten aanzien van de lunch en eventueel
verdere noodzakelijke informatie kunt u kenbaar
maken bij uw aanmelding.

Annulering / verhindering

Bij annulering van uw aanmelding vóór
14 oktober 2020 zal het betaalde bedrag
worden gerestitueerd minus € 30,- administratiekosten (exclusief 21% BTW). Bij annulering
op of na 14 oktober 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
(symposium@bodembreed.nl).

De kosten voor deelname aan Symposium Bodem Breed 2020 zijn:
• Toegangspas, inclusief lunch

€ 250,-

• Toegangspas ZP'er, inclusief lunch		

€ 120,-

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Aanmelden voor Symposium Bodem Breed:

www.bodembreed.nl
Symposium Bodem Breed 2020
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Algemene informatie
Vragen?

Programmacommissie 2020

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

Balk-Pijper, Ingrid
ODRU

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

Cleen, Margot de
RWS Bodem+
Fokkens, Jan
VNO-NCW
Groof, Arthur de
SIKB
Hendriks, Willem
NLlingenieurs
Hulshof, Aaldrik
RUD Utrecht
Keesstra, Saskia
WUR
Keulen, Flip van
Gemeente Rotterdam
Maring, Linda
Deltares
Mullekom, Peter van
Bodem Breed

Locatie
Hotel Theater Figi
Het Rond 2
3701 HS Zeist
Bereikbaarheid:
Figi is per openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Bij het
NS-station ‘Driebergen-Zeist’ (op ±3 kilometer van Figi) staan
zowel bussen als taxi’s die vlak voor Figi stoppen (lijn 50 richting
Utrecht, halte ‘Het Rond’).

Otte, Piet
RIVM
Rijck, Arvid de
Jong STRONG
Sant, Karin
SIKB
Simhoffer, Marleen
Provincie Utrecht
Slagmolen, Arie
BodemBreed Forum
Slegers, Astrid
IPO
Vergeer, Marco
Initiatief Bewust
Bodemgebruik
Wensem, Joke van
Bodem Breed
Wilde, Paul de
RWS Bodem+
Wit, Han de
Bodem Breed
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