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Het eerstvolgende Symposium Bodem  
Breed zal plaatsvinden op 13 april 2023.  
We zijn dan met het symposium te gast  
bij de provincie Gelderland en de gemeente 
Arnhem. Bodem Breed heeft als doel kennis 
te delen, nieuwe inzichten te bespreken en 
te netwerken. Het programma van de dag 
wordt voor een groot deel bepaald door  
jullie, want Bodem Breed is niet voor niks 
voor én door de bodemprofessionals. We 
hopen dat jullie er ook weer veel zin in  
hebben en met goede voorstellen komen 
om er een interessant programma van te 
maken. 

Thema Bodem Breed 2023
Europa staat in de fik, de aarde verschroeit en ver-
droogt. We lopen tegen tekorten aan grondstoffen aan. 
We zoeken ruimte voor woningen en oplossingen voor 
stikstof. De wijze waarop we onze bodems gebruiken 

en beheren speelt hierin een essentiële rol. ‘Kan goed 
bodembeheer en -beleid ons uit deze crises helpen 
en hoe? Gelukkig bevindt de (inter)nationale aandacht 
voor de functionaliteit en kwaliteit van het bodem-
water-systeem zich in een opwaartse spiraal. Mede 
door de plannen om bodem en water meer sturend te 
laten zijn in de ruimtelijke inrichting, maar ook door 
erkenning van de bedreigingen van de diensten van de 
bodem door o.a. opkomende stoffen, verdroging en ver-
stening. De vraag is hoe we de bodem nog beter kunnen 
beschermen, herstellen maar ook kunnen benutten.

Een belangrijk instrument zijn de omgevingsplannen 
van gemeenten en verordeningen van provincies en 
waterschappen waarin de regels worden opgenomen 
om enerzijds het milieu, en daarmee de bodem, te 
beschermen maar anderzijds ook ruimte te bieden om 
ontwikkelingen en activiteiten mogelijk te maken. Denk 
daarbij aan het duurzaam gebruik en hergebruik van 
grondstoffen, onderhoud en beheer van vaarwegen, 
het verduurzamen van de landbouw, het faciliteren van 
de woningbouwopgave (door o.a. de bodemkwaliteit te 
verbeteren) en de energietransitie. Heel actueel is ook 
de rol van de bodem in het klimaatdossier (opwarming, 

verdroging en waterberging). Hoe kan de bodem 
bijdragen aan oplossingen voor de crises?

Genoeg ontwikkelingen en actualiteiten om 
er een mooi programma van te maken.

De bijdragen
We vragen jullie voorstellen in te dienen voor een 
presentatie of voor een hele sessie die ingaan op de 
hiervoor beschreven onderwerpen. Maar ook voorstel-
len die ingaan op andere bodemactualiteiten zijn 
welkom en kunnen opgenomen worden in het 
programma.

De voorstellen kunnen gaan over de resultaten van 
wetenschappelijk en/of praktijkgericht onderzoek, 
ervaringen in projecten, belangrijke internationale 
ontwikkelingen, innovatieve technieken of concepten, 
praktijkvoorbeelden en beleidsontwikkelingen. 

Kan goed bodembeheer en -beleid 
ons uit deze crises helpen en hoe?
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De doelgroep van Bodem Breed is iedereen die betrok-
ken is bij activiteiten in het bodem-watersysteem voor 
de inrichting, de verbetering en het beheer van de 
fysieke leefomgeving. Daarmee is het symposium 
bedoeld voor medewerkers van overheden (rijk, 
provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en water-
schappen), de gebruikers van locaties en terreinen, 
het uitvoerend en adviserend bedrijfsleven en kennis-
instellingen.

Indienen van voorstellen
Indienen van voorstellen voor presentaties, sessies of 
andere bijdragen kan tot en met vrijdag 2 december 
2022. 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 voorstel voor een  

sessie of een presentatie gaat;
•  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 
één A4;

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

Let op: van indieners van voorstellen wordt verwacht 
dat zij ook deelnamekosten betalen (mits opgenomen 
in het programma) om het symposium kostendekkend 
te kunnen organiseren.

Selectie van voorstellen
De voorstellen worden besproken met de programma-
commissie. De selectie en het opstellen van het pro-
gramma vinden plaats in december 2022 en januari 
2023. In principe ontvang je in februari 2023 bericht of 
je voorstel is opgenomen in het programma. Je kunt het 
verzoek krijgen je voorstel aan te passen en eventueel 
samen te werken met een ander voorstel voor een 
sessie. Voorstellen waarbij collega’s uit een ander 
werkveld presenteren of zijn betrokken (bijvoorbeeld 
ruimtelijke ordening of het waterbeheer) maken een 
zeer goede kans opgenomen te worden in het pro-
gramma. We streven er naar het definitieve programma 
uiterlijk de eerste week van maart 2023 te publiceren.
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