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Bodem Breed 2018

Het Symposium Bodem Breed heeft de 
ambitie alle bodemprofessionals een 
platform te bieden voor kennisdeling en 
om te netwerken. Daarom willen we een 
zo (bodem)breed mogelijk programma 
samenstellen waarbij men elkaar kan 
ontmoeten en ideeën kan uitwisselen. 
We proberen ieder jaar accenten te 
leggen die passen bij de actualiteit en 
de vraagstukken van onze gastlocatie. 
Dit jaar in Amsterdam ligt het accent 
op de grootstedelijke ontwikkelingen 
in laag Nederland.

De stad is in trek. Sociale en economische activiteiten 
concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglome-
raties, mondiaal en ook in Nederland. Om deze groei op te 
vangen verwacht Amsterdam tot 2040 70.000 woningen 
extra nodig te hebben. Dit betekent een grote uitdaging. 
Immers, men wil ook dat de leefbaarheid van de stad ver-
der verbetert. Amsterdam wil een gezonde, veerkrachtige 
en klimaatbestendige stad zijn met een goede infrastruc-
tuur en met een ommeland waarin het prettig recreëren is, 
met hoogwaardige natuur en een vitale landbouw of vee-
teelt, zonder dat het veengebied verder daalt of verzilt.

Over ruim 20 jaar is het 2040. Hoe hebben wij er tegen die 
tijd voor gezorgd dat bodem en ondergrond bijgedragen 
hebben aan een leefbare stad & ommeland? Wat zijn de 
inspirerende ontwikkelingen, wetenschappelijke onder-
zoeksresultaten, concepten en praktijkvoorbeelden van nu 
waar we het dan nog over hebben?

in de Tolhuistuin te Amsterdam

Hèt netwerk event 
van de bodem 
en ondergrond!
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Onderwerpen 
Voor Bodem Breed 2018 zijn de onderwerpen waar we  
het over willen hebben (deze opsomming is niet limitatief; 
ook andere ideeën voor onderwerpen zijn welkom):

Technologie
•  De stadsbodem is ‘antropoceen verrijkt’. Goede bodem 

en grondwatersaneringstechnieken blijven nodig om  
te zorgen voor de gewenste kwaliteit voor grond en 
grondwater om de gewenste functie of gebruik te  
realiseren (o.a. woningbouw, drinkwatervoorziening).

•  Omgaan, ook in kader van de zorgplicht, (saneren en/of 
beheren) met bestaande én ‘emerging contaminants’  
in grond en grondwater.

•  Engineering with nature: gebruik maken van natuurlijke 
processen in bodem en sediment om groene zones te 
creëren die bijdragen aan klimaatadaptatie, leefbaar-
heid én tegelijkertijd bodem en waterkwaliteit helpen  
te verbeteren.

Bodem en circulariteit
•  Hergebruik van grond, bagger en bouwstoffen.
•  Urban mining.
• Duurzame keuzes en goed rentmeesterschap

Bijdrage van bodem aan maatschappelijke 
opgaven
•  Energietransitie, bouw en (ondergrondse) infra- 

structuur, klimaatadaptatie en duurzame drink- 
watervoorziening.

•  Duurzame voedselvoorziening, professionele  
landbouw, maar ook burgerinitiatieven inclusief  
stads- en pluklandbouw.

•  Hoe omgaan met conflicterende functies.
•  Wat zijn de indicatoren voor de gezonde  

(antropogene) bodem.
•  De veerkrachtige stad maakt gebruik van natuurlijk  

kapitaal, groen en blauw en ook financieel gezond.

De toekomst van het bodeminformatiebeheer
•  Big data en ‘smart’ ontwikkelingen voor bodembeheer.
•  Naar vraaggestuurde informatie onder de 

Omgevingswet.

Beleidsmatige ontwikkelingen in de praktijk
•  Bodem in de Omgevingswet.
•  Bodem in goede handen bij de gemeente.

Leven op slappe bodems
•  Hoe gaan we om met bodemdaling en verzilting?
•  Klimaat-slimme landbouw en veeteelt op het veen.
•  Hoe zorgen we voor een leefbaar laagland?

Doelgroep Bodem Breed
Symposium Bodem Breed is hét symposium voor iedereen 
die betrokken is bij activiteiten in het bodemwatersysteem 
voor de inrichting, de verbetering en het beheer van de 
fysieke leefomgeving. Daarmee is het symposium bedoeld 
voor medewerkers van overheden (ministeries, provincies, 
gemeenten, omgevingsdiensten, regionale uitvoerings-
diensten, waterschappen en Rijkswaterstaat), de eigenaren 
van locaties en terreinen (bedrijven, agrariërs en terrein-
beheerders), het uitvoerend en adviserend bedrijfsleven 
(laboratoria, grondbanken, stichtingen, aannemers en 
adviesbureaus) en kennisinstellingen (universiteiten, oplei-
dings- en kennisinstituten). Dus iedereen die in opleiding is 
(studenten) of professioneel werkzaam is in het werkveld 
bodem en water. 

Indienen van voorstellen
Indienen van voorstellen voor presentaties, sessie of 
andere bijdragen dient te geschieden uiterlijk vrijdag 
18 mei 2018 - 17.00 uur. Mail uw voorstel naar 
peter.vanmullekom@sikb.nl. Voor het maken van het 
voorstel dient u gebruik te maken van het format, deze 
is te downloaden van de website (klik hier). Het voorstel 
mag uitsluitend als Word-document ingediend worden, 
met een omvang van maximaal 2 A4. Voorstellen die na 
het verstrijken van de indieningstermijn worden ontvan-
gen, komen niet voor selectie in aanmerking.

Uw voorstel moet minimaal het volgende duidelijk maken:
• heldere omschrijving van de boodschap of vraag
•  (beoogde) resultaten van het te presenteren onder-

zoek/project of de sessie
• werkvorm om de boodschap of vraag te presenteren
•  actualiteit en relevantie voor de doelgroep van Bodem 

Breed

Selectie van voorstellen
De voorstellen worden besproken met de programma-
commissie en mede geselecteerd door de sessieleiders. 
Deze selectie vindt plaats in juni 2018. In principe ontvangt 
u in juli bericht of uw voorstel is geselecteerd. Ook kunt u 
het verzoek krijgen uw voorstel 
enigszins aan te passen en 
eventueel samen te voegen 
met een ander voorstel 
tot een sessie.

mailto:peter.vanmullekom%40sikb.nl?subject=
http://bodembreedsymposium.nl/wp-content/uploads/Format-voor-indienen-voorstellen-Bodem-Breed-2018.docx
http://bodembreedsymposium.nl/wp-content/uploads/Format-voor-indienen-voorstellen-Bodem-Breed-2018.docx
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