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Bodem Breed is voor én door de bodemprofessionals. 
Het programma wordt samengesteld met jullie input. 
We hopen dat jullie ook weer veel zin hebben in een 
live symposium en ook met voorstellen komen om er 
een interessant programma van te maken.

Het centrale thema van dit jaar is: 
Veiligheid en gezondheid
Een goede bodemkwaliteit is van groot belang voor 
de gezondheid van mens en milieu. Door onze leef-
omgeving en dus ook bodem en ondergrond beter te 
beschermen en duurzaam te benutten kunnen ook  
toekomstige generaties gebruik maken van de eco- 
systeemdiensten die het bodem- en watersysteem 
biedt. De bodem kan ons gezond voedsel leveren,  
bijdragen aan een veilige en gezonde leefomgeving, 

Symposium Bodem Breed heeft als doel kennis te delen, nieuwe inzichten te bespreken 
en te netwerken. Het netwerken was niet eenvoudig de afgelopen twee jaar, maar 
we verwachten dat in 2022 weer volop te kunnen doen tijdens Bodem Breed op locatie 
in de Kinepolis te Dordrecht. We zijn daar te gast bij de gemeente Dordrecht.

overvloedig hemelwater als gevolg van klimaat- 
verandering opvangen, de drinkwatervoorziening  
veilig stellen en ons voorzien van duurzame energie.
 
We vragen jullie voorstellen in te dienen voor een  
presentatie of een sessie over hoe de bodem kan bij- 
dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving en  
wat er voor nodig is om dit op een duurzame manier  
te realiseren. Het kan gaan over de resultaten van 
(onderzoeks)projecten, belangrijke internationale ont-
wikkelingen, praktijkvoorbeelden, beleidsontwikkelin-
gen (op rijksniveau of decentraal), tot en met regels in 
omgevingsplannen of technieken om het bodem- en 
watersysteem zelf veilig en gezond te maken of te  
houden.

Doelgroep Bodem Breed
Het Symposium Bodem Breed is hét symposium 
voor iedereen die betrokken is bij activiteiten in 
het bodem-watersysteem voor de inrichting, de 
verbetering en het beheer van de fysieke leefom-
geving. Daarmee is het symposium bedoeld voor 
medewerkers van overheden (ministeries, provincies, 
gemeenten, omgevingsdiensten, uitvoeringsdiensten, 
waterschappen en Rijkswaterstaat), de gebruikers 
van locaties en terreinen (bedrijven, agrariërs en 
terreinbeheerders), het uitvoerend en adviserend 
bedrijfsleven (laboratoria, grondbanken, stichtingen, 
aannemers en adviesbureaus) en kennisinstellingen 
(universiteiten, opleidings- en kennisinstituten). 
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Indienen van voorstellen
Indienen van voorstellen voor presentaties, sessies of 
andere bijdragen kan tot en met vrijdag 26 november 
2021. Mail je voorstel naar de secretaris van Bodem 
Breed, peter.vanmullekom@sikb.nl. Het voorstel moet 
voldoen aan de volgende eisen:

•  Maak duidelijk of het om een sessie-voorstel gaat  
of een voorstel voor een presentatie;

•  Omschrijf kort de inhoud en indien van toepassing 
de opzet van de sessie;

•  Het voorstel mag uitsluitend als Word-document 
ingediend worden, met een omvang van maximaal  
1 A4

•  Voorstellen die na het verstrijken van de indienings-
termijn worden ontvangen, worden alleen bekeken 
als er open plekken ontstaan in het programma.

Selectie van voorstellen
De voorstellen worden besproken met de programma-
commissie. Deze selectie vindt plaats in december 2021 
en januari 2022. In principe ontvang je in februari 2022 
bericht of je voorstel is geselecteerd. Je kunt het ver-
zoek krijgen het plan aan te passen en eventueel samen 
te werken met een ander voorstel voor een sessie. We 
streven er naar het definitieve programma uiterlijk de 
eerste week van maart 2022 gereed te hebben voor 
publicatie.
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