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Bodem Breed 2019

Concertgebouw de Vereeniging te Nijmegen
Het Symposium Bodem Breed is dé gelegenheid kennis te delen, nieuwe inzichten te
bespreken en te netwerken. Bodem Breed
is voor én door de bodemprofessional:
ieder jaar stellen we een interessant
programma samen op basis van jullie input.
Bodem Breed 2018 in Amsterdam was een
groot succes en nu alweer kunnen jullie
voorstellen indienen voor de volgende
editie in Nijmegen. Bodem Breed 2019
wordt namelijk voor het eerst in het
voorjaar gehouden.

We leggen ieder jaar accenten in het programma die
passen bij de actualiteit én aansluiten op de vraagstukken van onze gastlocatie. In 2019 is dit Nijmegen, de
European Green Capital van 2018. Nijmegen kreeg deze
titel door jarenlang hard te werken aan vergroening en
verduurzaming. Een goed functionerend bodem- en waterecosysteem is nodig voor het bereiken van veel van de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Nijmegen wil laten
zien op welke wijze het beheer van bodem en ondergrond
kan bijdragen aan vergroening en verduurzaming van een
gemeente. We vragen jullie om te komen met andere,
sprekende voorbeelden in stad, land en natuur. We dagen
jullie uit met de vraag:

Op welke wijze kan de bodem
bijdragen aan Sustainable
Development Goals?

Hèt netwerk event
van de bodem
en ondergrond!
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Naast de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen besteden we aandacht
aan de Omgevingswet
Er gaat veel veranderen in het omgevingsbeleid onder
invloed van de Omgevingswet. Het omgevingsbeleid wordt
verder gedecentraliseerd en er ontstaat ook meer ruimte
voor decentrale afwegingen. Decentrale overheden moeten de komende jaren hun visie op de gewenste kwaliteit
van de leefomgeving vast gaan leggen in Omgevingsvisies,
-verordeningen en -plannen, met daarbij een grote rol
voor burgers en bedrijven (participatie). De vraag is hoe
we dit de komende jaren gaan doen en hoe bodem en
ondergrond daar een rol in spelen (beschermen en benutten). We zijn hierbij dit jaar geïnteresseerd in praktijkvoorbeelden waarin al gewerkt wordt in de geest van de
Omgevingswet en in de ontwikkelingen op het gebied van
het informatiebeheer.

Ervaringen en knelpunten in de
huidige praktijk
Naast nieuwe ontwikkelingen en verkennende onderwerpen wil het Symposium Bodem Breed nadrukkelijk ruimte
bieden aan ervaringen en knelpunten in de huidige
praktijk. Praktijkervaringen met wet en regelgeving of
met nieuwe technologieën (voor o.a. bodemonderzoek en
bodemsanering) zijn dan ook van harte welkom.

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 leefomgeving. Daarmee is het symposium
bedoeld voor medewerkers van overheden (ministeries,
provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten, waterschappen en Rijkswaterstaat), de
eigenaren 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).

Indienen van voorstellen
Indienen van voorstellen voor presentaties, sessies of
andere bijdragen kan tot vrijdag 18 januari 2019 - 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 zoals te downloaden is via de website. 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
ontvangen, 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 onderzoek/
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 programmacommissie en mede geselecteerd door de sessieleiders.
Deze selectie vindt plaats in januari en februari 2019.
In principe ontvangt u in maart 2019 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.
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De ‘Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ met ter inspiratie
een aantal bodem gerelateerde voorbeelden:

1.	Landdegradatie. Verdwijnen of consumptie van
de natuurlijke bodem door verstedelijking of
(intensief) agrarisch landgebruik (en hoe dit te
mitigeren)
2.	Uitdagingen bij ingrepen in de bodem bij
stedelijke ontwikkeling i.r.t. SDG - doelen
‘klimaatactie, duurzame steden en infrastructuur’
• Afstemmen ondergrond en stedelijke ontwikkeling
•	Vereenvoudiging wet- en regelgeving (zonder
afbreuk te doen aan milieu hygiënische doelen)
•	Omgaan met Niet Gesprongen Explosieven en
waardevolle archeologische resten
•	Technieken voor grond- en grondwatersanering

3.	Landbouw en bodem i.r.t. SDG - doelen
‘geen honger en leven in water en land’
•	Bijdrage van de bodem aan de landbouwvisie
van minister Schouten
• Bodemvruchtbaarheid en organische stof
•	Instrumenten voor bodembeheer (zoals
bodempaspoort)
•	Wisselen van landgebruik en gevolgen voor de
bodem
•	Kansen voor stadslandbouw op verontreinigde
bodem

4.	Waterbeheer en grondwater i.r.t. SDG doelen ‘schoon water, leven op water en
land en klimaatactie’
•	Zorg voor het grondwater in het licht van de
Omgevingswet
• Bescherming en benutting van het grondwater
• Omgaan met wateroverlast en verdroging
• Gebiedsgericht grondwaterbeheer
•	Rol van geomorfologie en de vorm van het
landschap

5.	Circulaire economie i.r.t. SDG - doelen
‘industrie en verantwoorde productie’
•	Omgaan met bodemassen
•	Import van afval, grond en bagger
• Nieuwe stoffen in het milieu
• Winning van zand en grind
• Doelen CE versus milieu hygiënische doelstellingen

6.	Energietransitie en bodem i.r.t. SDG doelen ‘betaalbare en duurzame energie
en klimaatactie’
• Ruimtelijke ordening i.r.t. energietransitie
•	Aanleg van de benodigde infrastructuur
(K&L en oplaadpunten)
• Geothermie en warmte/koude opslag

Op de site www.bodembreed.nl staat ter inspiratie een opiniestuk over SDG en
duurzaamlandgebruik. Hierin wordt dieper op de SDG ingegaan.

www.bodembreed.nl

