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leefbaar te houden. Juist nu, nu we echt stappen 
moeten en willen zetten om de opgaven rondom 
energie, klimaat, woningbouw, landbouw en natuur, 
deugdelijk en toekomstbestendig aan te pakken.

Daar is nog wel wat werk aan de winkel! Voor bodem 
is in de genoemde Kamerbrief de nodige aandacht: 
het gaat om behoud en versterking van de spons-
werking, zo min mogelijk afdekken en vergraven van 
de bodem en tegengaan verontreiniging. De brief is 
natuurlijk nog maar een begin, er moet veel meer 
naar de bodem en ondergrond worden gekeken als 
een van de (belangrijkste) randvoorwaarden voor de 
ruimtelijke opgaven. De kwetsbaarheid van een locatie 
en de daaruit voortkomende grenzen aan duurzaam 
gebruik hangen in belangrijke mate af van de vitaliteit 
van de bodem ter plekke.

“Water en bodem sturend” moet vanaf nu worden 
toegepast in de regionale uitvoeringspraktijk: de 
ingrepen van vandaag zijn de dragers voor de toe-
komst. Niet alleen bij herstel van de natuur, ook bij 
de nieuw te bouwen woningen en bij een goed per-
spectief voor de landbouw. De “proof of the pudding”, 
de echte uitvoering in de regio, ligt op het bord van 
de provincies en hun regionale partners die al die 
verschillende brieven, startpakketten en beleids-
programma’s van het rijk moeten bundelen en 
vertalen naar concrete zichtbare maatregelen. 
Zeker niet onmogelijk, maar wel een grote opgave.
Mijn oproep aan de bodemcommunity is simpel: 
Bemoei je er mee! Laat je horen!

Echt, mijn stelling: Jullie als bodemprofessionals 
hebben de kennis over wat wel/niet kan met de 
bodem als natuurlijke onderlegger, jullie kunnen 
aangeven waar een duurzaam gebruik en beheer 
van een gezonde bodem ruimte voor oplossingen 
biedt. Er zijn nu in ieder geval voldoende instrumen-
ten om er mee te beginnen. Meng je in de discussie 
met al je kennis en ervaring om samen met andere 
partners over de grenzen van de eigen 
domeinen tot duurzame plannen 
te komen! Vanuit het besef dat 
alleen een gezonde bodem 
goed op haar toekomst is 
voorbereid! 

Lilian van den Aarsen 
Directeur staf Deltacommissaris

De stapeling van problemen in onze fysieke leef-
omgeving neemt ongekende vormen aan. Mooi 
dat ook Bodem Breed zich over de vraag buigt: 
wat kunnen wij doen, kan goed bodembeheer 
en beleid ons uit deze crises helpen en - de vraag 
die ik de laatste jaren het meest stel - #hoedan?

Er is momentum: “water en bodem sturend” is als 
leidend principe voor de ruimtelijke inrichting van 
Nederland opgenomen in het Regeerakkoord. Er is 
een Kamerbrief Water en Bodem sturend van het 
Ministerie IenW (november 2022) waarin eerder 
geformuleerde hoofdlijnen verder worden geconcre-
tiseerd voor woningbouw, zandgronden, veenweide-
gebieden en ook specifiek voor bodem en ondergrond. 
En Europa zet ook de bodem op de agenda met de 
Europese Bodemstrategie, gericht op gezonde bodems 
voor biodiversiteit, klimaat, gezondheid en voedsel-
zekerheid.

Het goede nieuws is dat het dan eindelijk rijksbeleid 
is geworden. Daar kan je een beetje narrig over doen, 
als je - net als ik -landschapsecoloog bent- of - net als 
jullie - bodemprofessional. Wij zijn opgevoed met de 
lagenbenadering waarin water en bodem het onder-
liggende fundament vormen voor ruimtelijke ontwik-
kelingen. Hoewel niet nieuw staan er hele goede zaken 
in de brief als het leidend principe van niet afwentelen, 
“functie volgt peil”, zuiniger omgaan met water en 
bodemvitaliteit, hoogwaardig hergebruik van vrij-
komende grond en natuurlijk zoveel mogelijk water 
vasthouden in de bodem.

Voor het Deltaprogramma zijn dit bekende maar niet 
minder belangrijke uitgangspunten. De grenzen aan 
het omgaan met ons water- en bodemsysteem zijn/ 
komen in zicht; ook droogte wordt een steeds groter 
probleem in onze delta. Wij zien “water en bodem 
sturend” dan ook niet alleen als een implementatie van 
33 structurerende keuzen maar als een noodzakelijke, 
fundamentele transitie, een omslag van faciliteren naar 
grenzen stellen. Goed is ook dat de brief de verbin-
ding maakt met de actuele ruimtelijke ontwikkelingen 
door bijvoorbeeld een maatlat voor klimaatadaptieve 
woningbouw.

Daarom wil ik er liever blij mee zijn: water en bodem 
sturend als basisprincipe is keihard nodig, juist waar 
het gaat om Nederland op de lange termijn veilig en 
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Water en bodem als 
oplossingsruimte!

Voorwoord



mijn nog uit de voeten kunnen met allerlei normen 
per stof. Of dat we veel breder moeten kijken naar 
de vitaliteit van het hele systeem. In het stedelijk 
gebied werken gemeenten op diverse plaatsen aan 
3D-ordening van de ondergrond. Om bodemenergie 
goed met andere functies in te passen is samenwer-
king met de provincie van belang. 

Dat we samen met de gemeente Arnhem dit sym-
posium huisvesten is niet alleen uit praktische over-
wegingen, maar staat symbool voor de intensieve 
samenwerking die nu nodig is. Een samenwerking 
die in Gelderland een lange geschiedenis heeft én 
die we nu zeker moeten verstevigen. Hierbij betrek-
ken wij ook de partners in de gebieden en delen we 
kennis over het water- en bodemsysteem.  

De editie Symposium Bodem Breed 2023 barst uit 
zijn voegen van informatie over nieuwe ontwikkelin-
gen en opgedane ervaringen. Ik wens je veel plezier 
en inspiratie. Ik zie graag de resultaten terug in de 
praktijk.  

Jan van der Meer
Gedeputeerde Klimaat en Energie, Gezondheid en 
Milieu en Openbaar Vervoer Gelderland

Welkom bij de provincie 
Gelderland
Als er één jaar is waarin we graag u ontvangen 
tijdens het Symposium Bodem Breed dán is het 
wel 2023. Al decennialang is dit symposium het 
jaarlijkse ankerpunt voor ieder die kennis wil 
brengen én wil halen. Voor bodemprofessionals 
én voor professionals in andere werkvelden. Ook 
zij ontdekken steeds meer dat zonder een vitale 
bodem en ondergrond andere beleidsdoelen niet 
meer te realiseren zijn. 

Het werkveld ‘bodem en ondergrond’ was al niet 
saai maar in 2023 komen wel heel veel ontwikke-
lingen samen. Het stof van de brief van de Minister 
‘water en bodem sturend’ daalt langzaam neer. Het 
bodem- en watersysteem is een essentiële pijler 
voor het bepalen waar in onze provincie ruimte is 
voor wat en voor het Nationaal Programma Landelijk 
Gebied. We verwachten vlak voor de zomer de 
concept Europese Bodemgezondheidswet en onder-
tussen verwachten we dat dit het laatste voorberei-
dingsjaar op de Omgevingswet is.

Niet alleen op beleidsmatig niveau zijn er ontwik-
kelingen. In het dagelijks werk zien we veel nieuwe 
ontwikkelingen die moeten helpen om de bodem 
te verbeteren en te benutten. Ik bezocht vorig jaar 
een mooi voorbeeld daarvan. Boeren die werden 
voorgelicht over ons Europese project LIFE CO2SAND 
om klei in zand te brengen. Hiermee dragen we ook 
bij aan de klimaatdoelen én we verbeteren het per-
spectief van de boeren. In Gelderland hebben we 
veel grote saneringen afgerond, maar zijn we nog 
steeds bezig met nieuwe saneringen en nazorgmaat-
regelen. Tegelijkertijd leren we steeds meer over 
nieuwe stoffen die de bodem en ons milieu bedrei-
gen. Dat roept de vraag op of we op de langere ter-

Symposium Bodem Breed 2023  4



We staan als samenleving voor belangrijke keuzes in 
ruimtelijke ordening, de economie en onze natuur. 
Ons bodembeleid is het fundament waarop we 
onze keuzes maken. Ik wens dat de inhoud van dit 
symposium en de omgeving jullie zullen inspireren 
in jullie dagelijks werk. En mocht een dag te kort 
zijn om de Arnhemse bodem te ervaren: weet dat 
jullie ook na Bodem Breed altijd welkom zijn!

Dank u wel!

Marco van der Wel 
Wethouder Natuur, Milieu en Zorg 
gemeente Arnhem

Welkom bij de gemeente 
Arnhem
Wij vinden het bijzonder om gastorganisatie te 
mogen zijn voor het Symposium Bodem Breed!

Geweldig dat er deelnemers zijn vanuit alle hoeken 
en windrichtingen van Nederland. Op de Arnhemse 
bodem zal iedereen zich thuis kunnen voelen want 
binnen de gemeentegrenzen Arnhem zijn alle grond-
soorten aanwezig. Van zware rivierklei en zanderige 
oeverwallen in het zuiden tot hoge zandgronden en 
stuwwallen in het noorden. Alle kansen en beper-
kingen van verschillende bodemsoorten zijn ons 
bekend. Sommige bodems moeten we beschermen, 
die zijn kwetsbaar. Bijvoorbeeld leemlagen die we 
willen sparen vanwege het kwetsbare watersysteem. 
Andere bodemsoorten bieden juist ongekende 
mogelijkheden voor het bieden van warmte, om 
Arnhem te helpen bij de noodzakelijke energie-
transitie.

We zijn verheugd dat we de gastorganisatie mogen 
delen met de provincie Gelderland. Letterlijk een 
goede buur en een belangrijke partner in ons 
bodembeheer. Onze lange, gezamenlijke geschiede-
nis daarin koesteren we zoals dat ook geldt voor 
onze samenwerking in het Gelders Ondergronds 
Overleg. We werken daarin niet alleen samen, 
we versterken elkaar.

Mocht de agenda en het weer zich ervoor lenen dan 
kan ik u van harte aanbevelen om langs de Jansbeek 
naar de Rijn te lopen. De Jansbeek waar Arnhem 
ooit aan gebouwd is en die letterlijk onder de grond 
vandaan gehaald is om weer in volle glorie door de 
stad te stromen. Voor het mooiste uitzicht over de 
stad en onze rijke natuurlijke omgeving kunt u op de 
Eusebiustoren terecht.

Symposium Bodem Breed 2023  5



We hebben dit jaar een aantal bijzondere en interessante extraatjes 
op het programma staan:

Ondergrond van Rotterdam 
Laat u de hele dag verrassen door Hieke Pars (Visual artist at Atelier Pars). 
Zij zal de ondergrond van Rotterdam schilderen in de burgerzaal op het stadhuis.

Rondleiding
In de pauze bestaat de mogelijkheid om geïnspireerd te worden door nog 
meer kunst. Henk Driessen neemt u mee in een rondleiding van ongeveer 
een half uur, langs kunstwerken uit de collectie van de provincie Gelderland. 
We staan daarbij stil bij werken die aansluiten bij het thema van het symposium: 
bodem. Over onze relatie daarmee, de schoonheid van de aarde, over aardsheid 
en over loskomen van de grond.

BodemLEVEN 
Katrien de Graaf van BodemLEVEN is tijdens het symposium Bodem 
Breed aanwezig om ter plekke het bodemleven zichtbaar te maken. 
Met behulp van een camera die op een microscoop is aangesloten laat 
zij zien wat er voor het blote oog verborgen blijft, een compleet ecosys-
teem met als vier belangrijkste micro-organismen schimmels, bacteriën, 
protozoa en nematoden.

Katrien de Graaf is gecertificeerd bodemanalist en in opleiding tot consultant voor 
bodemregeneratie bij de Soil Food Web school van Elaine Ingham. Het is mogelijk 
om u vooraf aan te melden voor het aanleveren van een bodemmonster. De eerste 
acht aanmeldingen zullen tijdens de pauzetijd van het symposium samen met de 
analist en bezoekers bekeken worden. Er is onvoldoende tijd om een complete analy-
se uit te voeren, de intentie van deze demonstratie is om indruk te krijgen van wat er in 
uw bodem leeft, of ontbreekt en om de bezoekers de kans te geven om door de microscoop 
naar dit ‘verborgen’ leven te kijken. Het is een kennismaking met dit prachtige ecosysteem en 
de bijzondere organismen die hier deel van uit maken. 

Wilt u in aanmerking komen voor het aanleveren van een bodemmonster? 
Stuur dan een mailtje naar katrien@bodem-leven.nl. U ontvangt een persoonlijk bericht met 
instructies voor het nemen van het bodemmonster. 
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Extraatjes: Bodemkunst en 
Bodemleven
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08.30 - 09.15 uur Ontvangst en registratie

09.15 - 10.00 uur Plenaire opening:

 

 

10.00 - 10.30 uur Koffie- & theepauze

Programma

Welkom door Marco van der Wel 
Wethouder Natuur, Milieu en Zorg
bij de gemeente Arnhem

Dichter bij zee Welkom door Jan van der Meer
Gedeputeerde Klimaat en 
Energie, Gezondheid en Milieu en 
Openbaar Vervoer Gelderland

Opening door Joke van Wensem
Voorzitter Bodem Breed

Sessie 4.1
Een gezonde 
bodem in beeld

Sessie 3.1
De waarde van een 
vitale bodem: 
afval = grondstof

Sessie 1.1
Water en Bodem 
sturend

Sessie 1.2
Water, Bodem en
Sediment sturend

Sessie 1.3
Ontwerpend 
onderzoek
naar bodemlabels -
serious game

Sessie 3.2
Circulair terrein-
beheer voor een 
beter klimaat?

Sessie 3.3
Toepassen grond 
en bagger in 
oppervlaktewater; 
wanneer wel en 
wanneer niet

Sessie 4.2
Vitale bodem; 
verbinding tussen 
kennis, beleid en 
uitvoering

Sessie 4.3
Met Europa op 
weg naar gezonde 
bodems

Sessie 2.2
Gemeenten sturend 
op bodem en 
ondergrond,
#hoedan?

Sessie 2.3
Water en 
bodem sturend, 
samenwerking 
bij de provincies

Sessie 5.2
Vergrijzing van 
grondwater: 
probleem en 
oplossingen

Sessie 7.2
Afspraken over 
bodem en grond-
water in de 
Omgevingswet en 
nu?

Sessie 8.2
Duurzaam 
bodembeheer 
in landelijk 
gebied

Sessie 9.2
De speurtocht 
naar risicovolle 
PFAS locaties

Sessie 6.2
De (over)volle 
stedelijke ondiepe 
ondergrond: 
Praktische
handvatten voor 
een integrale 
aanpak

Sessie 6.1
Klimaatneutraal 
en circulair 
baggeren in 2030

Sessie 2.1
Het historisch 
perspectief als 
gids voor de 
toekomst

Sessie 5.3
Kennis als motor
van regionale 
opgaven

Sessie 7.3
De lange toekomst 
van bodemherstel

Sessie 8.3
Vitale landbouw-
bodem: goed voor 
water en bodem

Sessie 9.3
Hoe saneer ik een
PFAS-locatie?

Sessie 6.3
Governance van de
diepe ondergrond - 
tussen versnippering 
en succes

Sessie 5.1
De rol van 
grondwater in 
klimaatadaptatie

Sessie 7.1
Een goed begin
vraagt een waardig
afscheid

Sessie 8.1
Ontwikkelingen in 
het bodeminfor-
matiebeheer door 
Omgevingswet en
BRO

Sessie 9.1
Loodleuk! De 
bodemloodpraktijk
in drie gemeenten

Thema 1
Bodem en Water 
sturend (1)

Thema 2
Bodem en Water 
sturend (2)

Thema 3
Hoogwaardig 
hergebruik

Thema 4
De vitale 
bodem (1)

Thema 7
De toekomst van 
bodembeheer

Thema 5
Grondwater en 
Klimaat

Thema 8
Bodeminformatie-
beheer

Thema 6
Duurzaam 
baggeren

Thema 9
Vervelende stoffen 
in het milieu

16.30 - 17.45 uur Borrel

12.00 - 13.00 uur Lunch

14.30 - 15.00 uur Koffie- & theepauze

10
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2.
00
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- 1

4.
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15
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0 
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6.
30

Spanningen in de 
ondergrond

De vitale 
bodem (2)

Kennis-
infrastructuur
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SESSIE 1.1 | 10.30 - 12.00 uur SESSIE 1.2 | 13.00 - 14.30 uur SESSIE 1.3 | 15.00 - 16.30 uur

Water en Bodem sturend

Met ‘Water en Bodem sturend’ is een nieuwe 
koers aangekondigd voor de inrichting van 
ons land. Waar voor water de problematiek 
al langer veel aandacht kreeg, door verdro-
ging en overstromingen, is deze benadering 
voor bodem in een Kamerbrief nieuw. Waar 
bodemdeskundigen al langer weten dat de 
bodem bepalend is, bleef de bredere aandacht 
beperkt. Dit terwijl de bodem letterlijk de basis 
is voor ons voedsel, ons water filtert en zuivert 
en een enorme biodiversiteit bevat. Ook in de 
strijd tegen klimaatverandering is de bodem 
een onmisbare partner. Maar: hoe doe je dat 
dan? Hoe zorg je ervoor dat je gebied wordt 
ingericht volgens dit principe van ‘de bodem 
als basis’?
 
In deze sessie ga je na een korte toelich-
ting aan de slag om dit zelf vorm te geven. 
Begeleid door het Ministerie van IenW en 
Wageningen UR gebruik je de bodem als basis 
voor de inrichting van een gebied. Hiervoor 
wordt de ‘Landschappelijke Bodem Kaart’ 
gebruikt, die bodem en landschap beschrijft 
op basis van genese, geomorfologie, bode-
meigenschappen en hydrologie. Deze aanpak 
is bij uitstek geschikt om praktisch vorm te 
geven aan de inrichtingsbepalende bodem- en 
ondergrondaspecten voor bijvoorbeeld een 
Omgevingsvisie. De mouwen opstropen en aan 
de slag met de bodem en ondergrond dus!
 
•  Water en Bodem sturend -  

bodem en ondergrondaspecten
 Piet de Nijs (ministerie van IenW)

•  Werkwijze landschapsvormende basis
 Hessel Woolderink (Wageningen UR)

•  Werksessie 'Bodem als basis voor  
ontwikkeling'

  Begeleiding Meinte de Hoogh, Hessel 
Woolderink en Piet de Nijs

Water, Bodem en
Sediment sturend

In de Kamerbrief van 25 november 2022 wordt 
gesproken over het opnieuw inrichten van 
grote delen van Nederland. Daarvoor zijn vele 
miljarden euro’s beschikbaar. Het opnieuw 
inrichten van gebieden is ingegeven door 
de stikstofcrisis, de biodiversiteitscrisis, de 
wooncrisis, de grondstoffencrisis en de water-
kwaliteitscrisis. Water en bodem moeten weer 
sturend gaan worden. Zonder sediment geen 
Nederland! Dus volgens ons moet sediment 
daaraan worden toegevoegd.

Hydrologen en bodemkundigen zullen een 
grote rol gaan spelen bij het sturend maken 
van water, bodem en sediment. Wij denken dat 
Nederland over voldoende kennis beschikt om 
de veranderingen succesvol in gang te zetten. 
De vraag is natuurlijk wel hoe dat dan precies 
zou moeten, waarbij een maatregel voor de 
ene crisis ook helpt om de andere crises te 
bezweren.

Tijdens deze sessie willen we in drie groepen 
integrale oplossingen gaan verkennen. We zijn 
ambitieus: we willen het resultaat aanbieden 
aan relevante departementen, zoals Wonen 
(minister Hugo de Jonge), Landbouw (minister 
Piet Adema) en Natuur en Stikstof (minister 
Christianne van der Wal). Wij vragen je vooraf 
na te denken over oplossingen vanuit je 
vakgebied met het oog op de crises wonen, 
landbouw en natuur.

Ontwerpend onderzoek 
naar bodemlabels - 
serious game

Het stroomgebied van de Barneveldse Beek 
staat voor grote opgaves als verstedelijking, 
landbouwtransitie en natuurontwikkeling. 
Hierbij is het belangrijk om de ondergrondse 
situatie in het licht van de bovengrondse 
ruimtelijke druk te begrijpen en de vitaliteit 
van de bodem te behouden en te verbeteren. 
Het Waterschap Vallei en Veluwe, samen met 
ingenieursbureau Witteveen+Bos, H+N+S 
Landschapsarchitecten en Wing partner in 
ruimte en ontwikkeling, doet ontwerpend 
onderzoek naar de samenhang tussen boven- 
en ondergrond en kwalificeert deze met 
bodemlabels. Hieruit is een serious game 
ontwikkeld voor gebiedsontwikkeling waarbij 
bewustwording en kennisdeling centraal staan.

Het interdisciplinaire team zal eerst kort de 
onderzoeksresultaten van de bodemlabels 
presenteren. Daarna wordt in groepjes de seri-
ous game gespeeld onder begeleiding van een 
stedenbouwkundig- of landschapsontwerper 
uit het onderzoeksteam. Vervolgens reflecteren 
we op de bodemlabels en serious game als 
tools voor inzicht, bewustzijn en betrokkenheid 
in de wisselwerking tussen boven- en onder-
grond in gebiedsontwikkeling, bij een breed 
palet aan stakeholders.

Het Ruimtelijk traineeship midden Nederland 
bestaat uit de trainees Jurrienne Heijnen, 
Juliette Groenendaal en Timon Verstoep met 
als werkgevers H+N+S Landschapsarchitecten, 
Wing partner in ruimtelijke ontwikkeling,  
Waterschap Vallei en Veluwe en Witteveen+ 
Bos.

Sessieleider:
Meinte de Hoogh 
(ministerie van IenW)

Sessieleiders:
Theo Edelman (BAE), 
Martin Doeswijk (TAUW) 
en Jos Brils (Deltares) 

Sessieleiders: Jurrienne 
Heijnen (H+N+S 
Landschapsarchitecten), 
Andrea Swenne (Waterschap 
Vallei en Veluwe), Lotte 
Mathu (Witteveen+Bos),  
Timon Verstoep (Wing)

Bodem en Water sturend (1)
Thema 1
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SESSIE 2.1 | 10.30 - 12.00 uur SESSIE 2.2 | 13.00 - 14.30 uur SESSIE 2.3 | 15.00 - 16.30 uur

Gemeenten sturend op 
bodem en ondergrond, 
#hoedan?

‘Water en bodem sturend.’ Wat kun je hier 
concreet mee in de gemeentelijke praktijk? 
Wat heb je nodig op het gebied van organisatie 
en bestuur, inhoudelijke kennis, financiën en 
samenwerking? Wat is de eerste stap om regie 
te kunnen nemen? In een interview-setting 
bevragen we drie ervaringsdeskundigen van 
gemeenten over hun visie en ervaring met het 
sturing geven aan duurzaam bodembeheer. 

Drie regio’s, drie trekkers, drie verschillende 
verhalen met soms verrassende overeenkom-
sten en verschillen. De nadruk ligt op het delen 
van sprekende voorbeelden ter inspiratie voor 
andere overheden. Samen met input uit de 
zaal wordt dit een waardevolle kennissessie 
met concrete acties die je kunt toepassen in 
jouw praktijk.

Over de sprekers:
•  Rob Heijer (gemeente Utrecht) maakt de 

cruciale rol van bodem en ondergrond in 
gebiedsontwikkelingen zichtbaar, o.a. via 
een 3D-model, een integrale visie op de 
ondergrond en pilotprojecten.

•  Joris Rooiman (gemeente Hengelo en kern-
teamlid netwerkorganisatie Onder Twente) 
deelt hoe het is gelukt om in gezamenlijk-
heid met alle Twentse gemeenten bodem en 
ondergrond op de kaart te zetten.

•  Jos van Wersch (gemeente Leiden) vertelt 
hoe je binnen de gemeentelijke organisatie 
de aandacht voor bodem en ondergrond 
kunt borgen en daar alle geledingen in de 
organisatie bij kunt betrekken.

Welke vraag heb jij als gemeente (of voor een 
gemeente) over dit onderwerp? 
Mail deze uiterlijk 7 april naar Karin Sant 
(karin.sant@sweco.nl). Jouw input gebruiken 
we voor de sessie.

Sessieleider:
Karin Sant
(Sweco)

Bodem en Water sturend (2)
Thema 2

Water en bodem sturend, 
samenwerking bij de 
provincies

Water en bodem sturend, mooie woorden met 
veel betekenis en impact! Het bodemwater-
systeem moet onderdeel worden van integrale 
afwegingen. Hoe pakt de provincie dit op? Hoe 
is de interactie met andere overheden? Welke 
rol kunnen bedrijven en kennisinstellingen ver-
vullen? Data en informatie, kennis, capaciteit 
en vooral de onderlinge samenwerking moet 
op orde zijn. Dit samenwerken is cruciaal, en 
moet anders zijn dan voorheen!

Anders werken, waarbij wij elkaars capaciteit, 
kennis en vaardigheden zo goed mogelijk 
benutten. Dat anders werken zouden we onder 
de Omgevingswet toch al moeten doen, maar 
dat komt nu in een stroomversnelling. Gezien 
de urgentie in de processen zullen wij nu snel 
stappen moeten zetten om slim, creatief en 
vooral op het juiste moment onze kennis in te 
zetten. We moeten in deze transitie niet steeds 
allemaal het wiel opnieuw uitvinden, daar is 
simpelweg geen tijd voor. Via samenwerken 
en netwerken komen we tot nieuwe inzichten, 
wordt opgedane kennis beter verspreid én 
beter toegepast. 

In de provincies is men ondertussen druk met 
de ruimtelijke puzzel en het NPLG. Hoe past 
water en bodem sturend hierin? In de pro-
vincies Gelderland, Zuid-Holland en Flevoland 
worden stappen gezet om hier met een nieuwe 
manier van samenwerken vorm aan te geven. 
In deze sessie delen de provincies hun aanpak 
en inzichten, en vragen wij jullie om te reflec-
teren op de ideeën en plannen. Wat gaat goed, 
wat kan beter? Wat kunnen partijen elkaar nog 
meer bieden? Deze sessie levert inspiratie én 
concrete tips voor eenieder die mee wil 
werken aan dit belangrijke vraagstuk! 

Sessie met medewerking van: 
•  Henk Driessen (provincie Gelderland), 
•  Christine Boschman (provincie Flevoland
•  Werncke Husslage (provincie Zuid-Holland)

Sessieleider:
Corinne Koot (Witteveen+
Bos, Samen de diepte in)

Het historisch perspectief 
als gids voor de toekomst

Het deltaland van Rijn en Maas zoals we dat 
om ons heen ervaren, is in een eeuwen durend 
samenspel van de mens en omgeving gevormd. 
Van oudsher hebben mensen de beste plekken 
gekozen om zich te vestigen: op strategische 
plaatsen aan rivieren en in de nabijheid van 
hoge vruchtbare gronden. Met beperkter tech-
nische en financiële middelen moesten bewo-
ners meer rekening houden met de natuurlijke 
omgeving van landschap, water en bodem. In 
deze relatie van de historische ontwikkeling 
van een streek of stad met haar onderliggende 
natuurlijke landschap, ligt de sleutel voor actu-
ele opgaven op het gebied van woningbouw, 
energietransitie en klimaatadaptatie. Vanuit 
het begrip voor deze samenhang kunnen 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen slimmer en 
identiteitsvoller tot stand komen.

In deze sessie bespreken we aan de hand van 
een voorbeeld hoe we dit historisch perspec-
tief goed in beeld kunnen brengen en hoe het 
begrip voor deze samenhang. waarin water en 
bodem vanzelfsprekend leidend zijn, als gids 
kan dienen voor integrale gebiedsontwikkeling. 
In het gesprek gaan we in op het proces om 
dit tot stand te brengen, hoe dit een plek kan 
krijgen in omgevingsvisie en ruimtelijke plan-
nen en ervaringen met de toepassing hiervan 
in de praktijk.

Sessie met medewerking van:
•  Ellen Vreenegoor (Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed) 
•  Kees Broks (Stichting Toegepast Onderzoek 

Waterbeheer)

Sessieleider:
Michelle Talsma 
(STOWA)

mailto:karin.sant%40sweco.nl?subject=
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De waarde van een vitale 
bodem: afval = grondstof

Nederland werkt aan een circulaire economie. 
Daarvoor is het van belang om de grondstof-
fenkringloop te sluiten. Materialen zoals 
sediment, blad en slib bieden hiervoor goede 
kansen. Door deze materialen toe te passen op 
de bodem, dragen ze bij aan een gezonde en 
vitale bodem en daarmee aan biodiversiteit, 
waterberging en gezonde bomen en planten. 
Maar het gebruik van deze materialen als nut-
tige en vooral waardevolle toepassing gaat 
niet altijd vanzelf. Hierbij speelt ook de wet- en 
regelgeving een belangrijk rol. De gemeente 
Rotterdam is een van de koplopers, met een 
pilot met bladbokashi. Circulair Terreinbeheer 
coördineert een programma voor het herge-
bruik van maaisel en blad. Hoe kunnen we 
deze kennis en ervaring benutten om een 
tijdlijn uit te zetten naar 2050. Wat is er nodig 
om de circulaire doelstellingen te halen? Hoe 
kunnen we de kringloop van organische grond-
stoffen sluiten en welke innovaties liggen er in 
het verschiet? Wilt u zich laten inspireren en 
meedenken over oplossingen? Neem dan deel 
aan deze sessie!

Sessie met medewerking van:
•  Carolien van Eykelen en Benjamin Mensinga 

(beiden gemeente Rotterdam)
•  Amar Sjauw En Wa en Shakti Lieten (beiden 

Circulair Terreinbeheer)

Circulair terreinbeheer 
voor een beter klimaat?

Het programma Circulair terreinbeheer heeft 
de ambitie om vruchtbare grond en sediment 
zo hoogwaardig mogelijk toe te passen. Zo 
behouden we waarden voor de toekomst en 
kan de bodem beter bijdragen aan bijvoor-
beeld klimaatdoelen of waterkwaliteitsdoelen. 
Een voorbeeld van hoogwaardig gebruik is de 
toepassing van klei als bodemverbeteraar in 
zandige landbouwbodems. 

Hoewel deze toepassing in potentie veel 
positieve effecten heeft voor het bodem-
watersysteem (denk aan verbetering structuur, 
vergroten watervasthoudend vermogen, 
verhoging organisch stof gehalte, minder 
uitspoeling, meer bodemleven), wordt het in 
de praktijk nog weinig toegepast. Het huidige 
beleid is er niet op ingesteld, en er blijken nog 
veel kennisvragen te zijn. Waar lopen we in 
de praktijk tegenaan en hoe kunnen we de 
bezwaren en belemmeringen oplossen? En, 
hoe kun je afwegen wat nu het meest hoog-
waardige gebruik is? 

In een aantal mooie pilotprojecten wordt reeds 
geëxperimenteerd met de toepassing van klei 
op zand als bodemverbeteraar, bijvoorbeeld in 
het programma EU LIFE CO2SAND. Hier wordt 
relevante kennis en ervaring opgedaan aan 
de hand van concrete proeven. In deze sessie 
delen we de voortgang van het programma 
EU LIFE CO2SAND, en wat we tot op heden 

ervaren en leren. Ook laten we een metho-
diek zien die kan helpen om hoogwaardig 
gebruik te beoordelen/berekenen. Samen 
met u scherpen we graag de kennisvragen 
aan die opgelost moeten worden voor 

opschaling: van pilot naar het nieuwe nor-
maal.  

Sessie met medewerking van:
•  Ruud van Uffelen (provincie Gelderland)
•  Joyce Zuijdam (RWS)
•  Corinne Koot (Witteveen+Bos)
•  Arjan Koomen (Wageningen UR)

Toepassen grond en 
bagger in oppervlakte-
water; wanneer wel en 
wanneer niet

Het beleid rondom de diepe plassen is aan ver-
andering onderhevig de laatste jaren. We zijn 
tot het besef gekomen dat het misschien niet 
altijd verstandig toepassing van grond en bag-
ger in alle diepe plassen toe te staan of sterker 
nog via de ontgrondingsvergunning verondie-
pen verplicht te stellen. Sinds de invoering 
van het Beluit bodemkwaliteit (Bbk) is er een 
enorme capaciteit ontstaan voor hergebruik 
van grond en bagger. Dat heeft een aanzuigen-
de werking van grond en bagger vanuit het 
buitenland als gevolg gehad en tevens een 
kwaliteit materiaal die wellicht een hoogwaar-
diger toepassing verdient. Door geen andere 
eisen te stellen dan alleen de genormeerde 
stoffen uit het Bbk zijn een aantal vrij liggende 
plassen eutroof geworden. De ecologische 
meerwaarde van verondieping staat dan ook 
ter discussie. In samenhang met de maatschap-
pelijke onrust vanwege overlast en ongewenst 
bodemvreemd materiaal in de toe te passen 
grond en bagger, heeft dit geleid tot een 
herijking van het beleid rondom diepe plassen.

In deze sessie presenteren we jullie de laatste 
inzichten en gaan we met jullie de discussie 
aan over nut en noodzaak van verondiepen 
met grond en bagger. Kunnen deze materiaal-
stromen niet veel beter op een andere manier 
worden ingezet?

Sessie met medewerking van:
• Harm Warris (Antea Group)
• Laura Seelen (waterschap Brabantse Delta)

Sessieleider:
Jillian Sant-Barendregt
(gemeente Rotterdam)

Sessieleider:
Shakti Lieten (Circulair 
terreinbeheer)

Sessieleider:
Frank van Berkum
(Consultancy & 
Initiatives)

Hoogwaardig hergebruik
Thema 3
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Een gezonde bodem 
in beeld

In deze sessie gaan we visualiseren wat een 
vitale bodem inhoudt, hoe je dit visualiseert 
en hoe je hier in de praktijk handen en voeten 
aan kunt geven. De bodem onder onze voeten 
vormt letterlijk de basis van ons bestaan. De 
bodem speelt een belangrijke rol in de pro-
ductie van ons voedsel, natuur(herstel), water-
berging, herstelvermogen tegen (hitte)stress, 
bodemdaling en koolstofvastlegging. Het 
belang van het behouden van gezonde bodems 
en het verbeteren van de bodemgezondheid 
wordt door zowel de politiek als wetenschap 
steeds meer onderkent. Echter voor het opstel-
len van beleid, advies en het nemen van maat-
regelen is het belangrijk te weten wat gezonde 
bodems precies zijn. Daarnaast kunnen ver-
schillende factoren relevant zijn afhankelijk van 
het (voorgenomen) bodemgebruik.

•  Definities en indicatoren voor een vitale 
bodem: biologisch, fysisch en chemisch.

 Gerard Korthals (Wageningen UR)

•  Korte en inspirerende clip van de nieuwe 
film 'Onder het Maaiveld'. 

  De filmmakers van De Nieuwe Wildernis en 
De Wilde Stad (MN-group)

•  De verschuivingen in het bodemwerkveld, 
de visie en aanpak van TAUW, en een 
interactief onderdeel waarin we klant- 
vragen bespreken. 

  Emma van Popta en Jostijn van der Velde 
(beiden TAUW)

Vitale bodem; verbinding 
tussen kennis, beleid en 
uitvoering

Sinds de publicatie van Silent Spring van Rachel 
Carson (1962) zijn we al bezig onze leefomge-
ving duurzaam gezonder te maken. De milieu-
druk op de bodem en water blijft echter hoog 
door intensief gebruik, landbouw, klimaatver-
andering en de daardoor noodzakelijke ener-
gietransitie. We zijn niet alleen meer bezig met 
het wegnemen van deze druk, we kijken ook 
nadrukkelijker naar het duurzaam benutten 
van het natuurlijk kapitaal en de ecosysteem-
diensten die bodem en water ons bieden.

In de sessie vertalen we wetenschappelijk 
inzichten naar handelingskaders waarin benut-
ten van natuurlijk kapitaal en ecosysteemdien-
sten die een vitale bodem ons kan bieden, 
centraal staat. Voorwaarde is dat we blijven 
werken aan de randvoorwaarden om dit moge-
lijk te maken: duurzaam omgevingsbeheer. 

De benodigde stappen worden in drie delen 
geïllustreerd:

•  Met de vitale bodem de kennisladder op, 
van data naar begrip en inzicht

 Michiel Rutgers (RIVM)

•  Het water- en bodemsysteem in het 
Nationale milieuprogramma (NMP)

 Dik Welkers (ministerie van IenW)

•  Bouwstenen voor een duurzame visie 
 op het water- en bodemsysteem: anders 
kijken, anders denken, anders doen

 Piet Otte (RIVM)

Met Europa op weg naar 
gezonde bodems

Met de presentatie van de Europese 
Bodemstrategie in 2021 zette de Europese 
Commissie een grote stap richting gezonde 
bodems in 2050. Ook in Nederland zijn we ons 
steeds meer bewust dat een gezonde samen-
leving haar basis heeft in gezonde bodems. In 
deze sessie nemen we je mee op weg langs 
de belangrijke ontwikkelingen die er op dit 
moment in Europa plaatsvinden: de ontwikke-
ling van de Europese Bodemgezondheidswet 
en de EU Bodemmissie. Tegelijkertijd stippen 
we belangrijke Nederlandse initiatieven aan die 
raken aan de doelen uit de EU Bodemstrategie 
en belichten we beleidsontwikkelingen en acti-
viteiten waarop de EU Bodemgezondheidswet 
een impact kan hebben. In deze sessie krijg 
je inzicht in de rol die jij kan spelen en spre-
ken gaan we in op zowel de Nederlandse 
standpuntbepaling als de implementatie van 
Europese voorstellen. Wil jij meepraten over 
de gewenste impact van de Europese initia-
tieven? Wil je meer weten over de kansen en 
risico’s van Europees beleid? Heb je ideeën om 
met Europa ervaring en kennis uit te wisselen? 
Dan ben je welkom in deze sessie.

•   Beleidsontwikkelingen en discussies 
rondom de EU Bodemstrategie en de 
Bodemgezondheidswet

 Mariska van Hintum (ministerie van IenW)

•  De relatie tussen Europese landbouw-
beleid en het Nationaal Programma 
Landelijk Gebied

 Arjen Grent (ministerie van LNV)

•  Kansen van een “Soil Deal for Europe” 
voor Nederland

 Jan Willem Erisman (Universiteit Leiden)

•  The urgent necessity of healthy soils
  Martin Doeswijk (TAUW) en Margot de Cleen 

(RWS)

Sessieleider:
Emma van Popta en 
Jostijn van der Velde
(beiden TAUW)

Sessieleider:
Michiel Rutgers 
(RIVM)

Sessieleider:
Co Molenaar 
(RWS)

De vitale bodem (1)
Thema 4

Miriam Brunke fotografie
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Sessieleider:
Frank Swartjes
(RIVM) en 
Nanne Hoekstra
(Deltares)

Grondwater en Klimaat Kennisinfrastructuur
Thema 5

De rol van grondwater in 
klimaatadaptatie

Door klimaatverandering krijgen we vaker te 
maken met tropische temperaturen en hevige 
regenbuien met wateroverlast tot gevolg. 
Stedelijke gebieden hebben ook steeds vaker 
te maken met perioden van droogte. We kun-
nen het veranderende klimaat beter aan met 
meer groen en water in de stad. Daarom is 
het voor steden van belang om het water voor 
langere tijd goed vast te houden voor later her-
gebruik. De twee grote steden Antwerpen en 
Rotterdam investeren in onderzoek om er ach-
ter te komen op welke wijze de stad optimaal 
klimaat adaptief kan zijn. In deze sessie maken 
we daar kennis mee.

•  Grondwatermeetnet ter ondersteuning 
van klimaatadaptatie maatregelen en 
waterbeleid in de gemeente Antwerpen

 Marjan Joris (iFLUX)

•  Onderzoek in Rotterdam naar het verband 
tussen daling grondwaterstanden en neer-
slagtekort

 Ella van der Hout (gemeente Rotterdam)

•  Hoe een Urban Waterbuffer kan bijdragen 
aan oplossingen in het klimaatdossier

 Bert de Doelder (gemeente Rotterdam)

Vergrijzing van grondwater: 
probleem en oplossingen

Reden om ons zorgen te maken: in het grond-
water worden steeds meer stoffen gemeten, 
die zich tot op steeds grotere diepten verplaat-
sen. Hieronder bevinden zich stoffen waarvan 
we de risico’s niet kennen en waarvoor geen 
normen bestaan. In deze sessie wordt ingegaan 
op deze zogenaamde opkomende stoffen.

Vervolgens wordt de RTBgrondwater gedemon-
streerd; een beslissingsondersteunend systeem 
waarmee inzicht in de gebruiksmogelijkheden 
van grondwater en risico’s tgv de aanwezigheid 
van stoffen in grondwater gegeven wordt. Als 
laatste deel van de presentaties geven we aan 
wat er kan worden gedaan om de belasting van 
grondwater en de druk op beschermdoelen te 
verminderen (handelingsperspectieven). Dat 
gaat om handelingen aan de bron (preventie), 
maar ook zijn er mogelijkheden om ingrepen in 
het pad te verrichten. Tenslotte gaan we in een 
interactieve versie in op de vraag: hebben we 
voldoende mogelijkheden om vergrijzing voor 
de toekomst te voorkomen of te verminderen 
en aan welke aanvullende instrumenten voor 
dit doel is behoefte?

•  Wat weten we van opkomende stoffen  
in grondwater?

  Matthijs ten Harkel (provincie Noord-
Brabant)

•  Hoe het gebruik en risico’s van grond- 
water te beoordelen; de RTBgrondwater

  Peter van Breemen en Frank Swartjes  
(beiden RIVM)

•  Handelingsperspectieven ter voorkoming 
van vergrijzing van grondwater

 Nanne Hoekstra (Deltares)

Interactie met het publiek over de mogelijk-
heden om vergrijzing voor de toekomst te 
voorkomen of te verminderen o.l.v. 
Hilde Passier (Deltares).

Sessieleider:
Laura Timmermans
(gemeente Zwolle)

Kennis als motor 
van regionale opgaven

Veel maatschappelijke opgaven hebben onder-
grondse ruimte nodig en hebben invloed op of 
baat bij bodem- en grondwaterkwaliteit. Denk 
aan energietransitie, klimaatadaptatie, land-
bouwtransitie en digitale infrastructuur. Veel 
minder bekend zijn de kennisvraagstukken die 
daardoor in de regio ontstaan. De juiste kennis 
op het juiste moment op de juiste plek krijgen 
is essentieel. Vanuit regionaal perspectief 
verkennen we de behoefte aan kennis(deling) 
voor het bodem-, ondergrond- en grondwater 
werkveld en wat dat vraagt van een nationale 
structuur. En natuurlijk kijken we naar de rol 
van de kennisinstellingen en het onderwijs, 
voor kennisontwikkeling en aanstormend 
talent. We gaan met elkaar verkennen wat 
nodig is om te komen tot een kennislandschap 
dat - in het verlengde van de ‘Bestuurlijke 
afspraken bodem en ondergrond 2023-2030’ 
en het huidige regionale schakelprogramma - 
de doorwerking van beleidsambities als Water 
& Bodem Sturend en de implementatie van het 
Nationaal Programma Landelijk Gebied in de 
regio zal moeten gaan ondersteunen.

• Kennis en regionale opgaven
 Diana van Dorresteijn (VNG)

•  RSP netwerken Flevoland en  
Noord-Holland

 Petra Mesken (Stantec)

• Kennis, talent en onderwijs in de regio
 Geert Roovers (Saxion Hogeschool)

Sessieleider:
Sonja Kooiman 
(IPO-BOOG)
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Klimaatneutraal en 
circulair baggeren in 2030

De baggersector staat de komende 7 jaar 
voor een grote uitdaging. De ambitie is dat 
vanaf 2030 de gehele sector de omslag heeft 
gemaakt naar duurzaam en circulair baggeren. 
Steeds meer materieel moet werken met de 
schoonste motoren of zelfs emissieloos zijn. 
Bovendien worden duurzame energiebronnen 
de norm. 

Dit ambitieuze doel kan alleen gehaald worden 
als de sector de handen ineenslaat. Alleen 
samen kan deze doelstelling behaald worden. 

In een drietal inspirerende presentaties nemen 
wij u mee in de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van duurzaam baggeren. Want wat 
betekent deze omslag nu voor de markt, wat is 
de impact en wat gaat het kosten? Het gehele 
traject - vanaf de inkoop tot en met de voor-
bereiding en de uitvoering van een duurzaam 
baggerwerk - komt in deze presentaties aan 
bod! 

•  De Buyer Group duurzaam baggeren,  
vertaalt de landelijke transitiepaden  
naar inkoopstrategie

 Meinke Schouten (Buyer Group en UvW)

•  Duurzame voorbereiding van bagger- 
werken - meer dan alleen klimaatneutraal 
en circulair

 Paul Bakker (Tijhuis Ingenieurs)

•  Langeraarse plassen: de primeur in  
elektrisch baggeren & De hele vloot 
ombouwen voor 2030: wat is de impact 
op het bedrijf? 

 Caroline Schilder (JP Schilder)

De (over)volle stede-
lijke ondiepe ondergrond: 
Praktische handvatten voor 
een integrale aanpak

Nederland gaat de komende jaren op de schop. 
Klimaatadaptatie, energietransitie, de biodiver-
siteitsopgave, de gezonde bodem en circulaire 
economie vragen om een andere, toekomst-
bestendige inrichting van de leefomgeving. 
Inzet op digitalisering leidt tot versnelde uitrol 
van het 5G-netwerk. Er is een omvangrijke 
woningbouwopgave die mikt op een uitbrei-
ding van het woningbouwareaal met circa 
900.000 woningen tot aan 2030. Het succesvol 
realiseren van deze uitdagingen is ondoenlijk 
als dit per organisatie of zelfs per project wordt 
opgepakt. Dan ontstaan hooguit suboptimale 
(deel)oplossingen, die niet bijdragen aan het 
gewenste toekomstbeeld.

Gezien deze opgaven is er dringend behoefte 
aan samenwerking in een integraal proces bij 
planning, ontwerp, realisatie en beheer van 
bodem en ondergrond. Dit geheel moet boven-
dien ingebed worden in een duidelijk, wettelijk 
ingebed, contractueel en procedureel kader, en 
dan ook nog uitvoerbaar zijn. 

•  Praktische handvatten voor een integrale 
aanpak en de nieuwe Omgevingswet als 
hulpmiddel

 Petra Mesken (Stantec)

•  Ervaren werkt beter dan luisteren alleen: 
Spelen van het Samenwerkingsspel  
(waarbij de gemeente Leeuwardenhout 
voorzien wordt van waterstof en een 
nieuwe hoogwaardige openbare ruimte)

  Begeleiding van het spel door: 
 • Edith Boonsma (COB)
 •  Robbert Ephraim (Mijn Aansluiting &  

De Bouwcampus)
 • Petra Mesken (Stantec)

Governance van de diepe 
ondergrond - tussen 
versnippering en succes

De ondergrond wordt steeds belangrijker. 
Urgente opgaven zoals klimaatverandering, 
energietransitie en verstedelijking vragen om 
duurzaam gebruik ervan. Echter, dit gebruik 
is complex en omstreden. De bevoegdheden 
zijn versnipperd, de ondergrond heeft vele 
onzekerheden en de belangen van betrokke-
nen lopen uiteen. Daarbij is het gebruik van de 
ondergrond gepolitiseerd. Vele ingrepen in de 
ondergrond leiden tot problemen, weerstand, 
uitstel of afstel. In deze sessie presenteren 
en bediscussiëren we de huidige dilemma’s, 
inzichten en succes voor duurzame governance 
van de ondergrond.

•  Essentie van governance van ondergrond 
en grondwater – en de spanning tussen 
centrale sturing, mijnbouw en lokale 
belangen

  Mike Duijn (GovernEUR, Erasmus 
Universiteit) en Geert Roovers (Saxion  
hogeschool en Antea Group)

•  Spanning tussen energiewinning en 
grondwater: hoe kan goed beheer van de 
ondergrond en specifiek beleid bijdragen 
aan een efficiënter en veiliger gebruik van 
de ondergrond

 Nick Buik (IF Technology)

•  Samenhangende governance-strategie 
om met deze spanningen om te gaan, de 
introductie van Studio-Ondergrond ter 
ondersteuning daarvan, en een reflectie 
daarop 

 Mike Duijn en Geert Roovers

Met medewerking van Nicole Hardon 
(ministerie EZK).

Sessieleider:
Hans Tijhuis
(Tijhuis Ingenieurs)

Sessieleider:
Han de Wit (De 
Bouwcampus & TAUW)

Sessieleider:
Geert Roovers 
(Saxion Hogeschool 
en Antea Group)

Duurzaam baggeren Spanningen in de ondergrond
Thema 6
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SESSIE 7.1 | 10.30 - 12.00 uur SESSIE 7.2 | 13.00 - 14.30 uur SESSIE 7.3 | 15.00 - 16.30 uur

Een goed begin 
vraagt een waardig 
afscheid

Velen van ons zien de grote transities die op 
dit moment gaande zijn als een nieuw begin. 
Om onze toekomst veilig te stellen, moeten 
we dingen echt anders gaan doen, en dat geldt 
zeker ook voor onze omgang met de bodem. 
Bij transities gaan we nieuwe dingen doen, 
innovaties de ruimte geven en ingrijpende 
keuzes maken. Net zo belangrijk is dat we de 
bestaande manier van doen achter ons gaan 
laten door bepaalde dingen NIET meer te 
doen. Dat roept vaak heftige reacties op van 
ontkenning, woede, verlies en soms ook van 
verlossing. In deze sessie kijken we naar zaken 
in het bodembrede werkveld waar we zeker 
afscheid van moeten nemen en wat dat met 
ons doet. Waarom waren ze in de eerste plaats 
bedacht, wat heeft het ons gebracht en waar-
om is het goed om het nu los te laten? Om ze 
daarna waardig uit ons werkveld te dragen.  
En de toekomst met open armen tegemoet te  
treden. Ben jij geïnteresseerd in van wat en 
hoe we afscheid nemen in het bodemwerk-
veld, en heb je daar zelf ook ideeën over, dan 
ben je van harte welkom.

Sessie met medewerking van:
• Linda Maring (Deltares)
• Henk van den Berg (VNG)
• Peter van Mullekom (Stantec)
• Gemma van Eijsden (RWS)

Afspraken over bodem 
en grondwater in de 
Omgevingswet en nu? 

Decentrale regels voor het bodem- en grond-
waterbeheer, bodemenergie, de aanpak van 
grondwaterverontreiniging en de resterende 
verontreinigde locaties moeten landen in de 
instrumenten van de Omgevingswet. De werk-
processen van de overheden moeten hier op 
worden aangepast. De praktijk leert dat dit niet 
vanzelf gaat. De samenwerking tussen provin-
cies en gemeenten is cruciaal om tot werkbare 
afspraken te komen en draagvlak te creëren. 
Dat vraagt een constructieve overlegstruc-
tuur en voldoende kennis bij alle partijen. De 
afspraken moeten worden vertaald in concrete 
regels en op tijd worden opgenomen in het 
omgevingsplan. Vraag is hoe je dit als bodem-
ambtenaar van een gemeente voor elkaar 
krijgt en je plek vindt in het proces voor het 
omgevingsplan.

In deze sessie presenteren we vanuit vier 
praktijksituaties de ervaring met dit proces en 
geven we een doorkijk naar de inhoudelijke 
resultaten. In de discussie staan we stil bij de 
lessen die daaruit kunnen worden getrokken.

•  Goede afspraken kunnen niet zonder een 
goede kennisinfrastructuur

  Gijsbert Schuur (Antea Group, namens 
Provincie Noord-Brabant) en  
Margot Bressers (OD ZOB)

•  Het realiseren van concrete afspraken 
over grondwater

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

•  Inpassing van het Gronings Bodembeleid 
in de Omgevingswet

  Lisette Grolle (provincie Groningen) en  
Mark in ’t Veld (TAUW)

•  Bodem: een onderdeeltje van het grote 
geheel

  Judith Brunink (Stantec, namens Gemeente 
Delft)

De lange toekomst 
van bodemherstel

Bodemmensen denken op de lange termijn. 
Verontreiniging of aantasting van de bodem 
kan snel ontstaan, maar bodemherstel is een 
kwestie van de lange adem. Ondertussen wer-
ken we in een wereld waarin veranderingen 
snel gaan en vaak lastig te voorspellen zijn.
De maatschappelijke opgave is blijvend urgent. 
We willen verontreinigde of aangetaste 
bodems herstellen en vitale bodems realiseren 
en beschermen. Dit is het grote achterliggende 
doel van het bodembeleid en een hoeksteen 
van de Europese bodemstrategie. We moeten 
dus op zoek naar strategieën om te zorgen dat 
er gestaag en structureel gewerkt wordt aan 
bodemherstel in een snel veranderende en bij 
tijd en wijle chaotische wereld.
Het ministerie van IenW is daarom bezig met 
visievorming over bodemherstel op lange 
termijn. Deze visie zal input leveren voor het 
nieuwe Nationaal MilieubeleidsPlan en is nodig 
om delen van de opgaven uit ‘water en bodem 
sturend’ uit te werken. We denken op dit 
moment aan thema’s als:

•  Versterken natuurlijk herstel bodem en 
bevorderen minder intrusief bodemgebruik

•  Voorkomen van aantasting van de bodem 
en daarbij rekening houden dat het tóch mis 
kan gaan

•  Oplossing voor stoffen waar je echt nooit 
van af komt

•  Borgen kennis en informatie bodem op 
lange termijn

Deze visie heeft natuurlijk een stevige basis in 
de praktijk nodig. Met deze interactieve sessie 
willen we ervaren bodemmensen uitnodigen 
om vraagstukken en mogelijke oplossingen te 
identificeren.

Sessie met medewerking van:
•  Walter Hoogerbeets, Tim Porada-Zierfuss 

en Marinka Wildeman (allen ministerie van 
IenW). 

Als bonus bij deze sessie zit een korte 
update over de Algemene Methodiek Niet-
genormeerde Stoffen (AMNS). We willen een 
nieuwe PFAS-crisis voorkomen en daarom zet 
IenW in samenwerking met RIVM een monito-
ringsprogramma op voor diffuse verspreidin-
gen van dergelijke stoffen. Symke Haverkamp 
zal kort vertellen over de onderzoeksopzet.

Sessieleider:
Margot de Cleen en 
Joke van Wensem 
(beiden RWS)

Sessieleider:
Corinne Heins 
(RWS/Bodem+)

Sessieleider:
Symke Haverkamp en 
Machtelt Meijer (beiden 
ministerie van IenW)

De toekomst van bodembeheer
Thema 7
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SESSIE 8.1 | 10.30 - 12.00 uur SESSIE 8.2 | 13.00 - 14.30 uur SESSIE 8.3 | 15.00 - 16.30 uur

Duurzaam bodembeheer 
in landelijk gebied

In deze sessie een impressie van de Nationale 
bodemtop van februari dit jaar, met een twee-
tal onderwerpen:

1. Bodem als kans voor waterbeheer
2. Sturen op (bodem)doelen met KPI’s

Door de directe en indirecte relatie tussen 
bodemkwaliteit en waterkwaliteit liggen er 
kansen in bodembeheer. In deze sessie wordt 
bodemkwaliteit belicht op basis van actuele 
ontwikkelingen in beleid en techniek. 

De Nederlandse landbouw staat voor de 
opgave om een transitie door te maken naar 
kringlooplandbouw ten behoeve van de 
bescherming van het klimaat, milieu, biodi-
versiteit en dierenwelzijn. Kritische Prestatie 
Indicatoren, ofwel KPI’s, zouden het mogelijk 
kunnen maken om prestaties van boeren ten 
aanzien van de duurzaamheidsdoelstellingen 
van de kringlooplandbouw te meten. Op basis 
daarvan zouden zulke prestaties ook kunnen 
worden gewaardeerd en beloond. Op 
dit moment wordt een integrale 
set aan KPI’s voor kringloop-
landbouw ontwikkeld. In 
deze sessie zal de metho-
diek van werken met- en 
ontwikkelen van KPI’s 
verder uitgelegd worden, 
en zoemen we in op de 
ontwikkeling van de speci-
fieke bodem KPI’s.

Sessie met medewerking van:
•  Klaas Willem van den Berg 

(Aequator)
•  Anne Wim Vonk (waterschap Aa en Maas)
• Marianne Hoogmoed (Louis Bolk Instituut)
• Anne van Doorn (Wageningen UR)

Bodeminformatiebeheer

Thema 8

Vitale landbouwbodem: 
goed voor water en bodem

Bodem en water zijn innig met elkaar verbon-
den. Verbeteren en optimaliseren van kwaliteit 
van de bodem betekent dan ook vaak positieve 
impact op de waterkwaliteit. Maar welke 
maatregelen zijn functioneel in welke situatie 
én ook nog haalbaar voor agrariërs? Wat voor 
effect creëren die maatregelen? Een vitale en 
dus gezonde landbouwbodem kan niet alleen 
de waterkwaliteit in een gebied verbeteren, 
maar ook leiden tot verminderd gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest.

In de provincie Noord-Brabant worden via 
keukentafel-gesprekken de komende vijf jaar 
ruim 2.000 Brabantse boeren begeleid door 
bodemcoaches bij het nemen van bodemmaat-
regelen. Wat beweegt een agrariër voor het 
wel of niet nemen van maatregelen, wat vormt 
de doorslaggevende factor en welk effect is 
tot nu toe bereikt? Het programma Gouden 
Gronden (provincie Groningen en waterschap 
Noorderzijlvest) stimuleert maatregelen die tot 
een verbeterde vitale bodem en betere water-

kwaliteit leiden. Doorrekening van de 
effecten op provinciale schaal 

geeft daarbij sturing aan welke 
maatregelen en acties wor-

den gestimuleerd. Wat voor 
effect op provincieschaal 
kunnen we bereiken? Dit 
gecombineerd met een 
beter inzicht in de bodem-
microbiologie (project 

bodemgezondheid pro-
vincies Drenthe, Groningen 

en Fryslân) zal ons helpen in 
het verder verduurzamen van de 

landbouwsector. 

•  'Bottom-up' met BodemUP-1.0 en 2.0 
 Helga Post (provincie Noord-Brabant) en 
 Fauve Henst (ZLTO)
•  'Topdown' met Onderweg naar Gouden 

Gronden
  Alfred Huinder en Marloes Luitwieler  

(provincie Groningen)
•  Bodembiologie en bodemfuncties: 

bodembiodiversiteit en hoe gezond is 
onze bodem

  Marcel van Vulpen (provincie Drenthe), 
Minko Rooks (provinsje Fryslân) en Eline 
Keuning (earth)

Sessieleider:
Maurice Henssen 
(Bioclear earth)

De vitale bodem (2)

Ontwikkelingen in het 
bodeminformatiebeheer 
door Omgevingswet en 
BRO

Twee belangrijke ontwikkelingen gaan het 
bodeminformatiebeheer zoals we dat gewend 
zijn in Nederland veranderen. Allereerst moet 
de komst en de Omgevingswet en het DSO 
ervoor zorgen dat burgers en bedrijven beter 
toegang krijgen tot bodeminformatie wanneer 
er plannen zijn voor activiteiten in de leefom-
geving. En ten tweede moet de Basisregistratie 
voor de Ondergrond (BRO) er voor zorgen dat 
er veel meer hergebruik van bodemdata moge-
lijk is dat tot nu toe. Beide ontwikkelingen 
vragen een professioneler bodeminformatiebe-
heer en een betere data-uitwisseling. In deze 
sessie wordt u geïnformeerd over de laatste 
ontwikkelingen.

•  De nieuwe rol van het bodeminformatie-
systeem onder de Omgevingswet

  Mariëlle de Kok (DCMR) en Michiel 
Eijndhoven (OD NZKG)

•  Ontwikkelingen en vraagstukken rond de 
opname van milieukwaliteit in de BRO

 Roeland Heuff (SIKB)

• Het BIS klaarstomen voor de toekomst
 Marie-Claire Eichhorn (Visma)

Sessieleider:
Ruud Boot 
(ministerie van BZK)

Sessieleider:
Albert Jan de Vries 
(ministerie van LNV)
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SESSIE 9.1 | 10.30 - 12.00 uur SESSIE 9.2 | 13.00 - 14.30 uur SESSIE 9.3 | 15.00 - 16.30 uur

Loodleuk! De bodemlood-
praktijk in drie gemeenten

De laatste jaren staat de aanwezigheid van ver-
hoogde gehalten lood in de grond van tuinen 
en speellocaties bij steeds meer gemeentes 
hoog op de agenda. Met name bij jonge kin-
deren tussen 0 en 6 jaar kan het regelmatig in 
contact komen door hand- en mondgedrag met 
te hoge gehalten aan lood leiden tot negatieve 
gevolgen voor de gezondheid en de ontwikke-
ling van de hersenen. Veel gemeentes hebben 
daarom onderzoek laten uitvoeren om de 
loodproblematiek nader in beeld te brengen, 
om vervolgens met bewoners het gesprek aan 
te gaan en hen te adviseren over het gebruik 
van de specifieke locaties. Onderdeel van het 
vervolgtraject kan het saneren van de grond 
van de tuinen of speeltuinen zijn, maar dit is 
niet altijd het geval.

In deze sessie behandelen we drie praktijk-
voorbeelden van gemeenten die elk hun eigen 
werkwijze hebben met betrekking tot het 
onderzoek, het informeren van bewoners en 
de aanpak van de problematiek. Hierbij komen 
ook voorbeelden uit de saneringspraktijk langs. 
Het saneren van tuinen stelt bijzondere eisen 
aan afstemming en uitvoering.

Aan deze sessie werken mee: 
•  Mohamed el Massoudi en Ric Wichers  

(beiden gemeente Rotterdam)
• Jurriaan ten Broek (Movares)
• Peter Bouter (gemeente Arnhem)
•  Erwin van Arendonk (Strukton 

Milieutechniek)
• Marcel Schaft (gemeente Zaanstad)

De speurtocht naar 
risicovolle PFAS locaties

Vorig jaar zomer verscheen de kamerbrief over 
het in kaart brengen van PFAS-aandacht loca-
ties. Hierin is geconcludeerd dat de ‘reguliere’ 
werkwijze niet toereikend is om te komen tot 
een eenduidige lijst van PFAS-aandacht loca-
ties. Hoewel er geen landsdekkend beeld is, 
zijn verschillende decentrale overheden wel 
aan de slag met de problematiek. Dit kan gaan 
om concrete locaties of het verkrijgen van een 
totaal overzicht van potentiële risicovolle PFAS 
locaties. Ook wordt door adviserend bedrijfs-
leven en onderzoekinstellingen onderzoek 
verricht naar risico’s, voorkomen en stofge-
drag. Allemaal bouwstenen die nodig zijn om 
bodemverontreinigingen met PFAS te identifi-
ceren en adequaat op te pakken. Een boeiende 
periode waarin we worden uitgedaagd en onze 
kennis en ervaringen van 40 jaar bodemsane-
ring inzetten, kortom een ware speurtocht.
In deze sessie nemen wij u mee in drie 
bouwstenen. Alle Wbb-bevoegde gezagen in 
Gelderland zijn gezamenlijk gestart met het 
identificeren van aandacht locaties. Een gefa-
seerd traject waarbij ze graag de eerste resul-
taten, het archiefonderzoek, delen. Ook staan 
we stil bij de overeenkomsten en verschillen 
in aanpak met andere provincies. Vervolgens 
zoemen we in op gemeente Dordrecht. Hier is 
de aanwezigheid van PFAS in moestuingewas-
sen tot 15 km afstand van de Teflon-fabriek 
in beeld gebracht. Wat is hier de ruimtelijke 
verdeling in grond, water en gewas en hoe 
verhoudt dit zich tot de risico’s voor de inwo-
ners. Tot slot brengen we twee jaar onder-
zoek naar de rijksbaggerdepots in beeld. Het 
water(bodem)systeem, met zijn eigen dyna-
miek, is ten aanzien van risico’s en mogelijke 
oplossingen als gevolg van PFAS tot op heden 
wellicht nog onderbelicht. Aan de oplossingen-
kant kunnen (water)planten helpen PFAS op te 
slaan. Met het delen van de praktijkkennis en 
ervaring van de spreker, dragen we hopelijk bij 
aan de aanpak in uw uitvoeringspraktijk.

•  Onderzoek PFAS aandacht locaties 
Gelderland

 Erik van der Lippe (Stantec)
•  PFAS in Moestuinen, zijn de gewassen 

geschikt voor consumptie?
 Tessa Pancras (Arcadis)
•  PFAS emissie uit waterbodems nader 

onderzocht
 Arjan Wijdeveld (Deltares)

Hoe saneer ik een 
PFAS-locatie?

Voor PFAS geldt dat kennis over normen, 
beleid, onderzoek, gedrag, saneringstechnie-
ken, risico’s en financiering in ontwikkeling is 
of aan voortdurende verandering onderhevig. 
Bovendien is de beschikbare kennis diffuus 
aanwezig in de bodemketen. De voorbereiding 
en uitvoering van een PFAS-sanering is alles-
behalve een duidelijk uitgestippeld traject, en 
gaat gepaard met veel onzekerheden.

In het initiatief Praktijk-kennistafels wor-
den ervaringen uitgewisseld en oplossingen 
gedeeld voor deze uitdagingen. In deze sessie 
worden na een introductie op de uitdagingen 
en de praktijkkennistafels twee praktijkpro-
jecten gepresenteerd waar oplossingen zijn 
gezocht vanuit twee verschillende invalshoe-
ken.

Op een locatie in Doetinchem stonden 1300 
vaten met blusmiddelen en is de bodem ver-
ontreinigd geraakt door morsen en lekkages. 
De vele onzekerheden bij de afvoer van het 
blusschuim en de aanpak van de sanering zijn 
ondervangen door een slimme procesmatige 
aanpak. Op de locatie Overijssel moet de 
bodem geschikt worden gemaakt voor woning-
bouw. De kosten voor volledige verwijdering 
van de bodemverontreiniging met PFAS blijken 
erg hoog. In het saneringsonderzoek worden 
daarom de risico’s op met name verspreiding 
naar het grondwater in een praktijkonderzoek 
nader onderzocht. Hiermee kan een gefun-
deerde, op risico’s gebaseerde afweging van 
saneringsopties worden gemaakt.

• Aanpak bronlocatie Doetinchem
 Aiko Hensums (gemeente Doetinchem)

• Woningbouwlocatie Overijssel
 Bjent van der Enden (Witteveen en Bos)

Sessieleider:
Clinton van de Ven 
(Stantec)

Sessieleider:
Jasper Lackin (provincie 
Overijssel)

Sessieleider:
Hans Slenders (Arcadis/
Expertisecentrum PFAS)

Vervelende stoffen in het milieu
Thema 9
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Annulering/ verhindering
Bij annulering van uw aanmelding vóór 
30 maart 2023 zal het betaalde bedrag worden 
gerestitueerd minus € 30,- administratiekosten 
(exclusief 21% BTW). Bij annulering op of na 
30 maart 2023 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 
naar symposium@bodembreed.nl.

Kosten

De kosten voor deelname aan Symposium 
Bodem Breed 2023 zijn:

Toegangspas normaal €  295,00

Toegangspas normaal + 
jongere  €  295,00

Toegangspas ZP-er €  120,00

Studenten en AIO’s          Gratis

Stand, inclusief 1 toegangspas  €  995,00

Vragen?
Voor informatie en vragen over het programma 
kunt u contact opnemen met:

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

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

Diane Zijderlaan
Organisatie
E  symposium@bodembreed.nl

Aanmelden
Iedereen die aan Symposium Bodem Breed 
2023 deelneemt dient zich aan te melden, 
met uitzondering van degenen die als spreker 
gevraagd zijn door of namens de organisatie 
of sessieleider zijn. Na aanmelding ontvangt 
u de digitale factuur per e-mail die u binnen 
14 dagen dient te voldoen. Bij uw factuur ont-
vangt u ook uw toegangspas. Dit is uw bewijs 
van deelname, laat dit bewijs zien op uw 
smartphone (uitprinten mag ook) tijdens het 
inchecken bij 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) 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 kor-
ting gebruik te maken. Deze tweede persoon 
ontvangt ook een toegangspas. Het achteraf 
toevoegen van een ‘tweede persoon gratis’ aan 
uw reeds gedane aanmelding is niet mogelijk. 

Studenten en Zelfstandig Professional
Om in aanmerking te komen voor het studen-
tentarief, dient op het aanmeldingsformulier 
het studentennummer van een geldige col-
legekaart te worden ingevuld. Om in aanmer-
king 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 donderdag 13 april 2023 kunt u voor 
registratie en vragen de hele dag terecht bij 
de congresbalie. Aan iedere deelnemer wordt 
bij aankomst een 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.

Algemene informatie

Wij begroeten je dit jaar graag op donderdag 
13 april 2023 tijdens Symposium Bodem Breed! 
Dit jaar op het stadhuis van de gemeente Arnhem 
en in het Huis der Provincie van Gelderland.

De genoemde bedragen zijn inclusief lunch en 
exclusief BTW.

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 

Locatie 
De registratie vindt plaats in het stadhuis van 
Arnhem.

Stadhuis 
Koningstraat 38 
6811 DG  Arnhem

Bereikbaarheid 

Openbaar vervoer
Het stadhuis is 15 minuten lopen van Centraal 
Station Arnhem. Vanaf het Centraal Station 
met de volgende bussen het stadhuis bereiken:
•  Stadsbus 3 (richting Het Duifje), uitstappen 

bij bushalte Airborneplein.
•  Bus 43 (richting Apeldoorn busstation),  

uitstappen bij bushalte Eusebiuskerk.

Auto
In de buurt van het stadhuis zijn diverse 
parkeermogelijkheden. Houdt er rekening mee 
dat het stadhuis is gevestigd in de milieuzone 
van Arnhem. Dieselauto’s van vóór 1 januari 
2005 mogen niet door de mileuzone rijden.

Aanmelden voor Symposium Bodem Breed: 

www.bodembreed.nl

Het symposium is uitverkocht, 
het maximaal aantal 

deelnemers is bereikt. 

mailto:symposium%40bodembreed.nl?subject=
mailto:peter.vanmullekom%40sikb.nl?subject=
mailto:symposium%40bodembreed.nl?subject=
mailto:symposium%40bodembreed.nl?subject=
https://bodembreedsymposium.nl/aanmelden/symposium-bodem-breed-2022/
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