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Rijkswaterstaat groeit in zijn nieuwe maat-
schappelijke rol. Sinds 2013 werken we niet 
langer alleen aan de veiligheid en bereikbaar-
heid van ons land, maar bovenal aan een 
duurzame leefomgeving.

Die ambitie geeft een frisse blik op ons werk en onze  
werkomgeving. Het besef neemt toe dat de bodem 
waarop we leven de basis is van ons bestaan. Het is de 
onderlegger van de infrastructuur die Rijkswaterstaat al 
218 jaar beheert en ontwikkelt. Daar moet je zorgvuldig 
mee omgaan. We kijken nu zelfs met andere ogen naar 
het grote bodemoppervlak dat we beheren. Dat areaal 
maakt ons niet alleen de grootste infrastructuurbeheer-
der van ons land, maar ook de grootste natuurbeheerder.

Werken aan duurzaamheid begint bij werken aan de 
ondergrond. Daar zijn we inmiddels van doordrongen. 
De bodem voorziet in maatschappelijke behoeften als 
energievoorziening, drinkwatervoorziening en voedsel-
veiligheid. Maar ook aan grondwaterreserves, ecologie 
en natuur.

Zelfs de oplossing voor veel verstedelijkingsvraagstuk-
ken ligt in de bodem. Zo zorgt de landtunnel in de A2 
Maastricht ervoor dat de snelweg de stad niet langer in 
tweeën splijt en dat het doorgaande verkeer de lucht in 
de stad niet langer vervuilt. Bovenop de 2,3 kilometer 
lange tunnel worden zelfs stadsparken aangelegd en 
woningen gebouwd.

Ook het programma Ruimte voor de Rivier investeert in 
de bodem van ons land. Werkend aan waterveiligheid 
ontstaan in het rivierengebied nieuwe natuur- en recre-
atiemogelijkheden. In de Noordwaard en de Overdiepse 
polder staan nu zelfs woningen en boerderijen op terpen. 
Zodat polderbewoners kunnen blijven wonen en werken 
in overstroombaar gebied.

Het is de uitdaging van Rijkswaterstaat om een duurzame 
infrastructuur zorgvuldig in te passen in de omgeving. De 
nieuwe Omgevingswet werkt daarbij als een katalysator. 
De helft van de overheidsorganisaties in ons land oefent 
nu al in proefprojecten. Burgers worden steeds actiever 
betrokken bij de inrichting van hun leefomgeving en gaan 
bewuster om met de grond waarop ze leven.

Het Symposium Bodem Breed sluit goed bij die ontwikke-
lingen aan. Het is een beproefd event voor samenwerking 
en kennisuitwisseling en een netwerkplaats voor bodem-
professionals. Ik vind het een eer dat Rijkswaterstaat dit 
jaar voor dat doel en die doelgroep de rol van gastheer 
mag vervullen.

Ik hoop dat ook deze 28e editie nieuwe waardevolle idee-
en, technieken en oplossingen oplevert. Zodat we samen 
een stevig fundament kunnen leggen voor een betere, 
gezondere en aantrekkelijkere leefomgeving van ons land.

Jan Hendrik Dronkers,
Directeur-generaal Rijkswaterstaat

Het fundament voor een 
duurzame leefomgeving

V O O R W O O R D
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Regionaal maatwerk. Integrale aanpak. Participatie. 
Het zijn sleutelbegrippen waarmee antwoord wordt 
gegeven op de steeds complexere ruimtelijke opga-
ven. Ook de bodem en ondergrondsector zit volop in 
deze transitie. De ontwikkeling van de Omgevingswet 
(die medio 2019 van kracht wordt) is de wette-
lijke markering van deze nieuwe manier van werken. 
Het is mijn stellige overtuiging dat deze ontwikke-
ling volop kansen en mogelijkheden biedt voor de 
bodem- en ondergrondsector. Om de potentie en 
mogelijkheden die we al jaren zien nu -eindelijk- op 
tafel te krijgen. Er ontstaat meer luisterend oor voor 
bodembelangen. Dat zal in de praktijk leiden tot 
andersoortige oplossingen voor bodemvraagstukken. 
En dat maakt ons werk (nog) interessant(er). De rol 
van specialisten en generalisten in de bodemsec-
tor verandert. Naast inhoudelijke kennis en kunde 
beschikken bodemprofessionals meer en meer over 
competenties zoals samenwerken, creativiteit en 
meer maatschappelijk denken en handelen. 

De onomkeerbare verandering van ‘oud’ naar ‘nieuw’ is bekend bij 
een ieder uit de sector. Dat we ook vanuit de bodem- en ondergrond 
willen bijdragen aan integrale maatwerk-oplossingen is op zich geen 
nieuw gegeven. De manier waarop we dat vervolgens doen is nog 
volop in ontwikkeling. Met het convenant Bodem en Ondergrond 
(2016 - 2020) ‘Van Saneren naar beheren (en ontwikkelen)’ onder-
strepen de partners dat we daar vooral gezamenlijk een invulling 
aan willen geven. In 2020 is de spoedopgave afgerond én hebben 
we tegelijkertijd het belang en de mogelijkheden van de bodem en 
ondergrond een stevige plek weten te geven bij ruimtelijke opgaven. 

Met de convenanten (er zijn er twee; de overheden onderling en 
één met het bedrijfsleven) is afgesproken dat in 2020 de spoed-
locaties die een urgente bedreiging vormen voor mens en natuur, 
zijn gesaneerd of beheerst. Dat wil niet zeggen dat alle bodem- en 
grondwaterverontreinigingen weg zijn, maar we gaan er anders mee 
om, we kunnen ze beheren. Dat beheer is duurzaam, nazorglasten 
en maatschappelijke kosten worden beperkt, er wordt gezocht naar 
slimme combinaties van verschillende samenhangende initiatieven 
in een gebied, er komt een betere ordening van de ondergrond. 
Door de ontwikkeling van de Structuurvisie voor de ondergrond 

zullen nog meer dwarsverbanden gelegd moeten worden tussen 
de diepe (mijnbouwactiviteiten) en ondiepe ondergrond en tussen 
verschillende maatschappelijke functies en ontwikkelingen zoals de 
energietransitie (gebruik bodemenergie en WKO), klimaatveran-
dering, drinkwatervoorziening en landbouw (bodemverbetering). 
Soms tegengestelde belangen. Dat vraagt het maken van goede 
afwegingen op basis van kennis van het bodem- en watersysteem 
en van de waarde van functies in de ondergrond. Dit vraagt een 
nieuw vakmanschap van de specialisten 'beheer van bodem en 
ondergrond' en van de generalisten 'regisseur van de ondergrond'.

Belangrijk onderdeel van dit nieuwe vakmanschap is dat we (nog) 
meer een gemeenschappelijke taal gaan spreken. Een taal waarmee 
we het belang van bodem en ondergrond overtuigend in kunnen 
brengen in de processen van het ontwikkelen van een omgevings-
visie. Om de dialoog aan te kunnen gaan met de ruimtelijke 
ordenaars en specialisten uit andere sectoren. We zullen een taal 
moeten ontwikkelen op basis waarvan management en bestuur de 
juiste keuzes kunnen maken. Een taal om met burgers en bedrijven 
te kunnen praten over hun initiatieven en de kansen en mogelijk-
heden van bodem en ondergrond.

Het Symposium Bodem Breed is een uitgelezen netwerk om dat 
nieuwe vakmanschap en die gemeenschappelijke taal te helpen 
ontwikkelen en breed te verspreiden. Het is geen nieuw inzicht, 
maar een voortschrijdend inzicht. Als ik naar het programma van 
Bodem Breed kijk van dit jaar, staat het al vol met elementen van 
dat nieuwe vakmanschap.

Corné Nijburg
Programmamanager
Uitvoeringsprogramma convenanten Bodem en Ondergrond

Bodembeleid en beheer 
vraagt ‘nieuw vakmanschap’ 

V O O R W O O R D
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P R O G R A M M A O V E R Z I C H T

08.30 - 09.15 uur Ontvangst en registratie

09.15 - 10.00 uur Plenaire opening:

 • Opening door Han de Wit (voorzitter Symposium Bodem Breed)

 • Welkomstwoord door Jan Hendrik Dronkers 
  (Directeur-generaal Rijkswaterstaat)
  
 •  Lezing 'De magie van de bodem' door Sytze Keuning  

(Directeur Bioclear en columnist Tijdschrift Bodem)

10.00 - 10.30 uur Koffie- & theepauze

16.30 - 17.30 uur Borrel

LEF-sessies 
Naast 'gewone' Bodembreed sessies zijn er dit jaar zogenaamde LEF-sessies, ondersteund door speciaal opgeleide facilitatoren. Binnen 
Rijkswaterstaat houdt het zogenaamde LEF future center zich bezig met het begeleiden van groepen in sessies. De ruimtes van LEF 
center zijn helemaal ingericht op het stimuleren en ondersteunen van innovatieve processen en oplossingen. Daarbij wordt gericht 
gebruik gemaakt van speciaal gecreëerde ‘sferen’, aan de hand van (wand)projecties, meubilair, kleur, beeld en geluid. 

Omdat deelname aan LEF-sessies gelimiteerd is tot 25 personen kunt u bij aankomst uw keuze bepalen voor deelname aan de  
1e ronde LEF-sessies door een deelname-kaartje op te halen bij de registratiebalie. Voor het middagprogramma kunt u deelname-
kaartjes ophalen tijdens de lunch.

12.00 - 13.00 uur Lunch

10.30 - 12.00 uur Maak uw keuze uit 6 LEF-sessies en 4 overige sessies

13.00 - 14.30 uur Maak uw keuze uit 6 LEF-sessies en 4 overige sessies

15.00 - 16.30 uur Maak uw keuze uit 6 LEF-sessies en 4 overige sessies

14.30 - 15.00 uur Koffie- & theepauze

Hèt netwerk event van de 
bodem en ondergrond!
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SESSIE 1.1
Hoe staat het met STRONG, 
Bodemconvenanten en de 
Omgevingswet?

LEF-SESSIE 2.1

Een duurzame leefomgeving begint 
bij de bodem

LEF-SESSIE 3.1

De grote doorbraak voor natuurlijk 
kapitaal

LEF-SESSIE 4.1

Stadsbodemmeesterschap

LEF-SESSIE 5.1
Zijn er grenzen aan de integrale 
benadering van onze fysieke 
leefomgeving

LEF-SESSIE 6.1

Grondwater in de omgevingsvisie!

LEF-SESSIE 7.1

Jong elan voor een vernieuwende
bodemwereld

SESSIE 8.1

Ecologie niet langer relevant? 
Wie heeft natuur nog op de agenda?

SESSIE 9.1

Klimaatbestendig waterbeheer in
de stad

SESSIE 10.1

Beter omgaan met risico’s

SESSIE 1.2

De pap wordt gestort in het 
aanvullingsbesluit Bodem

LEF-SESSIE 2.2

Klimaatbestendig maken van ons 
land: denk mee!

LEF-SESSIE 3.2

De dilemma's van de circulaire 
economie

LEF-SESSIE 4.2
Transitie naar een duurzame 
landbouw met ‘natuurlijk boeren’ 
en ‘bodempaspoort’

LEF-SESSIE 5.2

Democratisering van de ondergrond - 
casus: stabilisatie zoutcavernes

LEF-SESSIE 6.2

Het waterbeheervraagstuk: 
van stakeholder naar shareholder

LEF-SESSIE 7.2

De toekomst van ons werkveld: 
benutten van jong talent

SESSIE 8.2

IBC locaties toekomstproof!?

SESSIE 9.2
Plannen met de ondergrond, 
op zoek naar het juiste instrument

SESSIE 10.2

What's next: De uitdaging met onze
diffusie verontreinigingen!

SESSIE 1.3

Ondergrond betrekken bij 
omgevingsvisies

LEF-SESSIE 2.3

RE:PEAT, spelen met bodemdaling

LEF-SESSIE 3.3
Zonder wrijving geen glans - zand- 
en grindwinning in een circulaire 
economie

LEF-SESSIE 4.3

Van bodem naar water in Flevoland

LEF-SESSIE 5.3

Cultuuromslag in de Omgevingswet

LEF-SESSIE 6.3

Bodem in Omgevingsvisie: 
Samenwerking werpt zijn vruchten af

LEF-SESSIE 7.3

Op naar een succesvolle businesscase 
voor onderzoek KIBO INSPIRATION

SESSIE 8.3

Informatie is de basis voor de 
toekomst

SESSIE 9.3
3D-plannen met de ondergrond: 
van theorie naar praktijk

SESSIE 10.3
Ervaringen met deelname van 
bedrijven aan gebiedsgericht 
grondwaterbeheer

S E S S I E O V E R Z I C H T

Tijd   10.30 - 12.00 Tijd   15.00 - 16.30Tijd   13.00 - 14.30

OVERIGE SESSIES

LEF-SESSIES
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Tijd   10.30 - 12.00 Tijd   15.00 - 16.30Tijd   13.00 - 14.30

SESSIES 1  STRONG, Bodemconvenanten en Omgevingswet

SESSIE 1.1

Hoe staat het met STRONG, 
Bodemconvenanten en de 
Omgevingswet?

Er is veel in beweging dat een belangrijke 
invloed zal hebben op de bodem en onder-
grond de komende jaren. Een nieuwe wet, 
de eerste structuurvisie ondergrond en twee 
convenanten in uitvoering. De twee nieuwe 
convenanten die dit jaar traden richten zich 
op de afronding van de saneringsopgave, het 
vormgeven van het ondergrond beleid en het 
creëren van goede randvoorwaarden daarvoor. 
Dit jaar wordt de laatste hand aan de struc-
tuurvisie ondergrond gelegd en wordt een 
uitvoeringsprogramma met andere overheden 
opgezet. De Aanvullingswet bodem voor de 
Omgevingswet is zo goed als gereed voor de 
Raad van State; aan het Aanvullingsbesluit 
wordt hard gewerkt.

In deze sessie krijg je een overzicht van de laat-
ste stand van zaken van deze trajecten en wat 
die betekenen voor het werkveld. 

•  STRONG: Structuurvisie en Uitvoe-
ringsprogramma Bodem en ondergrond

 Douwe Jonkers (ministerie IenM)

•  Bodem in de Omgevingswet
 Martin van Gelderen (ministerie IenM)

•  Van saneren naar duurzaam beheer en 
gebruik - een publiek / private transitie

 Corné Nijburg (UP Bodemconvenant)

SESSIE 1.2

De pap wordt gestort 
in het aanvullingsbesluit 
Bodem

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 
2019 in werking. Dat lijkt ver weg, maar nu al 
wordt de uitvoeringsregelgeving gemaakt die 
de regels van straks bevatten. In deze sessie 
krijgt u meer inzicht in de inhoud van de uit-
voeringsregelgeving op het gebied van bodem 
en welke veranderingen dat met zich mee gaat 
brengen.

In de zomer van 2016 heeft de internet-
consultatie van de Aanvullingswet bodem 
Omgevingswet plaats gevonden. De aanvul-
lingswet bevat zelf materieel - buiten het 
overgangsrecht - weinig artikelen op het gebied 
van bodem. In de Memorie van Toelichting is 
wel een eerste schets gegeven van de contou-
ren van de regels die in het aanvullingsbesluit 
bodem terecht gaan komen. De bulk van de 
regelgeving op het gebied van bodem krijgt 
zijn plek in het Aanvullingsbesluit bodem. 
Het Aanvullingsbesluit bodem is aldus het 
document waarin ‘de pap wordt gestort’ 
met betrekking tot de bodemregelgeving. 

•  Aanvullingsbesluit bodem,  
Normen en decentraal maatwerk

 Michiel Gadella (RWS Bodem+)

•  Aanvullingsbesluit bodem, algemene 
regels voor activiteiten in de bodem

 Marcel Cassee (RWS Bodem+)

•  Aanvullingsbesluit bodem, beheer van  
het grondwater

 Marieke Prins (RWS Bodem+)

SESSIE 1.3

Ondergrond betrekken 
bij omgevingsvisies
 

Omgevingsvisies zijn een manier voor gemeen-
tes en provincies om samen met burgers en 
bedrijven de gewenste ontwikkeling van de 
ruimte te schetsen. De omgevingsvisie is dan 
weer de basis van het omgevingsplan, oftewel 
het juridisch planologisch kader voor concrete 
ruimtelijke ontwikkelingen.
 
Het idee achter deze manier van werken is dat 
het makkelijker wordt om maatschappelijke 
opgaven met elkaar te benoemen en via een 
ruimtelijk spoor aan te pakken. Denk dan aan 
de energietransitie, of drinkwatervoorziening 
of bevorderen van gezondheid door meer 
groen, minder geluid en betere lucht, etc. De 
ondergrond speelt bij tal van maatschappelijke 
opgaven een belangrijk rol. Welke maatschap-
pelijke opgaven dat zijn, zijn voor een groot 
deel binnen het STRONG traject benoemd. Ook 
is duidelijk geworden dat tal van opgaven juist 
op regionale schaal opgepakt moeten worden 
in samenwerking met meerdere partijen. Om 
maatschappelijke opgaven goed aan te kunnen 
pakken is het daarom nodig om in de omge-
vingsvisie de rol en functie van de ondergrond 
daarin goed te beschrijven.
 
Hoe dat concreet kan, welke dilemma's dat met 
zich meebrengt, hoe bodem van een sectorale 
discipline meer dan nu onderdeel wordt van 
integrale bestuurlijke afweging, hoe dat het 
werk van de bodemmedewerker ingrijpend 
gaat veranderen en ook wat de doorwerking 
is van de relatie tussen overheid en markt 
(bijvoorbeeld in andere type afspraken met 
ontwikkelaars in veenweide gebieden vanwege 
bodemdaling) is onderwerp en scope van de 
sessie.

Voorzitter: 
Gilbert Boerekamp 
(RWS Bodem+)

Voorzitter: 
Henk van den Berg (VNG)
en Douwe Jonkers (IenM)

Voorzitter: 
Dik Welkers 
(ministerie IenM)
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Tijd   10.30 - 12.00 Tijd   15.00 - 16.30Tijd   13.00 - 14.30

LEF-SESSIES 2

LEF-SESSIE 2.1

Een duurzame leef-
omgeving begint bij 
de bodem

Bij Rijkswaterstaat werken we dagelijks aan 
weg en water. Daarnaast zetten we ons in 
voor een duurzame leefomgeving. In een 
interactieve sessie tussen bodemprofessio-
nals en duurzaamheidsexperts gaan we leren 
elkaars taal te verstaan en ontdekken hoe we 
elkaar kunnen inspireren bij te dragen aan 
een duurzamere leefomgeving. Het doel van 
de sessie is om voor duurzaamheidsmensen 
het begrip bodem concreter te krijgen en voor 
bodemmensen het begrip duurzaamheid, 
waardoor we beter kunnen samenwerken 
en gezamenlijk duurzame resultaten gaan 
boeken.

LEF-SESSIE 2.2

Klimaatbestendig maken 
van ons land: denk mee!

Jij hebt als bodemprofessional veel kennis, 
ervaring en ideeën. Nu het moment om dit 
aan te wenden voor de uitdagende operatie 
om Nederland klimaatbestendig en water-
robuust te maken. Met als doel ons land 
leefbaar en welvarend te houden. Juist bij het 
zoeken naar oplossingen voor droogte, hitte 
en extreme neerslag kan jouw kennis over het 
bodem-watersysteem van essentiële beteke-
nis zijn. Besef je dat? Juist de bodem als ons 
natuurlijk kapitaal is in veel gevallen de basis 
van duurzame oplossingen. 

Op welke manier zet jij jouw vakmanschap 
de komende jaren slim in en hoe doe je dat 
samen met anderen? En wie zijn die ande-
ren? Deze vragen staan in deze LEF-workshop 
centraal met als doel om met aanwezige 
bodemprofessionals vanuit meer bewustzijn 
over onze rol bij het klimaatbestendig maken 
van ons land een NEXT step te maken en hier-
mee morgen verder aan de slag te gaan. We 
starten met een warming up, verzorgd door 
een aantal mensen vanuit gemeenten, water-
schappen, Deltares en Rijk en gaan samen in 
debat om te leren en elkaar te inspireren. 
Pak deze kans!

Met medewerking van Dolf Kern (Hoogheem-
raadschap van Rijnland), Saskia Hommes 
(Deltares) en Koen Weytingh (Toekomst Sterk).

LEF-SESSIE 2.3

RE:PEAT, spelen met 
bodemdaling

Het veenweidegebied is een uniek Hollands 
landschap. Er is echter een probleem: de 
bodems dalen en de kosten stijgen. Belangen 
zijn vaak tegengesteld, dus oplossingen vragen 
om een gezamenlijke aanpak. Iedereen heeft 
zijn eigen ideeën, maar de puzzel blijft lastig 
en vraagt altijd gebiedsgericht maatwerk. 
De serious game RE:PEAT is gemaakt om 
alle ideeën interactief en gebiedsgericht te 
simuleren. 

In deze LEF-sessie gaan we met RE:PEAT de 
toekomst verkennen van het veenweide-
gebied. Help jij mee met deze samenwer-
kingspuzzel? Wat we zoeken zijn frisse ideeën 
en enthousiasme, als ingrediënten voor 
een inspirerend handelingsperspectief voor 
gebiedsprocessen.

Initiatief van: 
Henk van Zoelen en 
Marije van der Meer 
(beiden RWS WVL)

Initiatief van: 
Henk van Hardeveld 
(Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden)

Initiatief van: 
Gemma van Eijsden en 
Tommy Bolleboom 
(beiden RWS Bodem+)
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Initiatief van: 
Petra Bakker (RWS 
Bodem+), Vincent 
Grond (GrondRR) en 
Roelof Westerhof (ORG-ID)

Initiatief van: 
Lani Kok 
(MWH Stantec)

Initiatief van: 
Esther van der Grinten 
en Job Spijker 
(beiden RIVM)

Tijd   10.30 - 12.00 Tijd   15.00 - 16.30Tijd   13.00 - 14.30

LEF-SESSIES 3 

LEF-SESSIE 3.1

De grote doorbraak voor 
natuurlijk kapitaal 

Wat is er nodig om een doorbraak voor 
natuurlijk kapitaal te realiseren en een plek te 
verwerven in het gemeentelijk beleid? 

Het versterken van natuurlijke processen 
draagt bij aan klimaatadaptatie en een duur-
zame leefomgeving. Maar we zien dat nog 
vaak gekozen wordt voor technische oplos-
singen. Verschillende gemeenten werken aan 
het realiseren van een klimaatbestendige leef-
omgeving. Zij zoeken naar aanknopingspunten 
om natuurlijk kapitaal een plek te geven in 
hun beleid. Maar hoe pak je dit aan? 

In een interactieve sessie delen we ervaringen 
en zoeken we antwoorden. Denk mee over 
wat nodig is om natuurlijk kapitaal in het 
gemeentelijk beleid tot een succes te maken 
en een doorbraak te realiseren!

LEF-SESSIE 3.2

De dilemma's van de 
circulaire economie

De laatste jaren is steeds meer aandacht voor 
hoogwaardig hergebruik van materiaal afkom-
stig uit de afvalwaterketen of van bijvoorbeeld 
luiers en incontinentiemateriaal. In rioolwater 
kan een rijk palet aan verontreinigingen zoals 
nieuwe stoffen, antibiotica resistentie en 
ziekmakende bacteriën voorkomen. Het bevat 
ook belangrijke grondstoffen zoals fosfaat voor 
kunstmest. Er is echter nog veel onzeker over 
de effecten van de verontreinigingen wanneer 
deze, bijvoorbeeld via mest, in het milieu 
terecht komen. 

De afvalwaterketen is illustratief voor nieuwe 
ketens met andere verontreinigingen dan 
we gewend waren. Hoe moeten we hiermee 
omgaan? Hoe maken we veilige kringlopen 
voor het bodem- en water-ecosysteem? Aan 
de hand van de casus van teruggewonnen 
fosfaat verkennen we samen met de deelne-
mers de dillema's van de circulaire economie. 
We hopen de deelnemers een bredere blik te 
geven. 

In deze interactieve workshop vragen we deel-
nemers het RIVM te helpen met ideeën voor 
het veilig sluiten van nieuwe kringlopen.

LEF-SESSIE 3.3

Zonder wrijving geen glans: 
zand- en grindwinning in 
een circulaire economie

Overheden en bouwsector zien steeds meer 
de noodzaak voor circulair bouwen. Onderdeel 
van circulair bouwen is het reduceren van 
primair grondstofgebruik, het hergebruiken 
of recyclen van gebruikte materialen en het 
beperken van bouw- en sloopafval. Nederland 
gebruikt met de huidige manier van bouwen 
grote hoeveelheden zand en grind. Betekent 
de transitie naar de circulaire economie dat 
we hier in de toekomst geen behoefte meer 
aan hebben en dat zand- en grindwinningen 
langzaam uit het Nederlandse landschap 
verdwijnen? Of kan het inzetten van primaire 
bouwgrondstoffen als zand en grind juist een 
rol spelen in het verduurzamingsproces? 
En zo ja, hoe dan? 

Deze interactieve workshop draait om ken-
nisdeling en het maken van nieuwe kennis. 
Deelnemers zoals circulaire visionairs, prak-
tijkprofessionals en geïnteresseerden worden 
‘gedwongen’ keuzes te maken en uitgedaagd 
nieuwe gezamenlijke kansen te ontdekken.
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Initiatief van: 
Marco Vergeer 
(Initiatief Bewust 
Bodemgebruik)

Initiatief van: 
Wim Dijkman (CLM)

Initiatief van: 
Marie-Jeanne Groffen 
(HAS), Arno Peekel (ZLTO), 
Ursula Kirchholtes (HAS)

Tijd   10.30 - 12.00 Tijd   15.00 - 16.30Tijd   13.00 - 14.30

LEF-SESSIES 4

LEF-SESSIE 4.1

Stadsbodemmeesterschap
Het is slechts een term, het gaat om de lading 
er achter. Sinds een jaar zoemt ‘stadsbodem-
meesterschap’ rond en het blijkt te voldoen 
aan een behoefte. Een behoefte aan wijsheid 
over het bodem- en watersysteem en aan 
erkend meesterschap om dat vriendelijk en 
vroeg in projecten te krijgen. En waarom? 
Omdat steden maatschappelijke opgaven in 
hun stadsbodem zien samenkomen en dat 
leidt tot kansen én (ruimte)concurrentie. In de 
sessie hebben we het een beetje over trends 
en vooral over hoe het traag-dynamische 
natuurlijke bodem- en watersysteem kan wor-
den gepositioneerd in een snel-dynamische 
samenleving. Hoe maken we bodem (op 
haar allerbreedst) een gewilde wijsheid in de 
samenleving en het openbaar bestuur in het 
bijzonder?

LEF-SESSIE 4.2

Transitie naar een 
duurzame landbouw 
met ‘natuurlijk boeren’
en ‘bodempaspoort’
Nieuwe samenwerkingen zijn essentieel voor 
de transitie naar een duurzame landbouw 
en platteland. Agrarische ondernemers pak-
ken dat voortvarend op. Bodem en grond zijn 
hierin centrale thema’s! 

Aan de hand van de twee projecten ‘innovatief 
bedrijfsmodel natuurlijk boeren’ en ‘bodem-
paspoort’ laten we zien hoe dat werkt. 

Bij ‘natuurlijk boeren’, ofwel boeren in balans 
met mens, dier en omgeving, werken agra-
riërs, natuurbeheerders en andere partijen 
samen in een community aan een lange 
termijn gebiedsontwikkeling. Het ‘bodempas-
poort’ ondersteunt deze gebiedsontwikkeling. 
Zo gaat het paspoort bodemdegradatie binnen 
kortlopende pachtcontracten tegen en stimu-
leert het bodemherstel. 

Vervolgens gaan we met u na wat er nog nodig 
is en wat uw bijdrage kan zijn!

LEF-SESSIE 4.3

Van bodem naar water 
in Flevoland

In de provincie Flevoland werken LTO, 
Waterschap en Provincie samen aan het 
Actieplan Bodem en Water. Flevoland is kop-
loper in de landbouw: een vruchtbare bodem 
en genoeg water voor de deur. De bodem is 
een sleutelfactor. Zo loopt door verdichting 
het waterbergend vermogen en de natuurlijke 
drainage terug met als risico meer afspoeling 
van agro chemicaliën naar het oppervlaktewa-
ter. Een duurzame landbouw met voldoende 
en kwalitatief goed water kan als wij ons 
allemaal inzetten voor die bodem, de agrariërs 
voorop. Dat kenmerkt de drie proces criteria 
waarlangs het programma haar doelen wil 
bereiken: (a) van bodem naar water, (b) van 
koploper naar peloton en (c) het initiatief ligt 
bij de ondernemer. Deze drie criteria vormen 
onze uitdaging: hoe doen we dat in de prak-
tijk? Leden van het programmateam van de 
drie partijen nemen jullie mee in het werk aan 
de hand van concrete activiteiten. Zij worden 
graag gevoed door de kennis, inspiratie en 
ervaringen van de andere deelnemers in deze 
sessie. We leggen de drie procescriteria er 
tegenaan, hoe ver zijn wij en hoe komen wij 
verder?

• Kavelhydrologie: 
  Arnold Michielsen (LTO) en Rob Nieuwenhuis 

(Waterschap Zuiderzeeland)
• Zicht op Bodemstructuur: 
  Wim Stegeman (Flevolands Agrarisch 

Collectief) en Sandra Lenders (provincie 
Flevoland)

• Biomassa en dynamische organische stof: 
 Connie Dekker (Waterschap Zuiderzeeland)
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Tijd   10.30 - 12.00 Tijd   15.00 - 16.30Tijd   13.00 - 14.30

LEF-SESSIES 5

LEF-SESSIE 5.3

Cultuuromslag in de 
Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet komt snel 
dichterbij. Dit biedt veel kansen, maar stelt 
ons ook allemaal de uitdaging om op een 
andere manier te gaan werken. Hoeveel groter 
wordt de bestuurlijke afwegingsruimte daad-
werkelijk en hoe borgen wij onze keuzes en de 
risico’s die hiermee gepaard gaan? Hoe zorgen 
we ervoor dat de doelen voorop komen te 
staan in plaats van de normen? Hoe stomen 
we onszelf klaar voor de Omgevingswet? 
Hoe zorgen we voor vertrouwen tussen het 
bedrijfsleven en de overheid? 

Ben jij al klaar voor de Omgevingswet? 
Denk in deze interactieve sessie mee over 
onze toekomstige uitvoeringspraktijk!

Initiatief van: 
Maaike van Scheppingen 
(JongSTRONG / Antea 
Group)

LEF-SESSIE 5.2

Democratisering van 
de ondergrond - casus: 
stabilisatie zoutcavernes

De ondergrond wordt nog steeds gezien als 
een mogelijke plek om toxisch afval te bergen. 
Zo beschouwt het Landelijk Afvalbeheerplan 
(LAP 2.0 èn 3.0) gebruik van vliegassen voor 
stabilisatie van zoutcavernes als een nuttige 
toepassing. Maar, verwerking van afval in 
de ondergrond is tegenwoordig geen pure 
geologische en technologische kwestie meer. 
Ook sociaal-politieke aspecten zijn van belang. 
Zo is openheid en transparantie gewenst. 
Hoe belangrijk is (onafhankelijke) kennis in 
de besluitvorming? En hoe organiseer je dat 
op een voor alle betrokkenen bevredigende 
manier?

In een interactieve sessie zoeken we naar 
antwoorden op deze vragen rond de stabili-
satie van Twentse zoutcavernes met toxisch 
afval van afvalverbrandingsinstallaties. Sessie-
resultaten worden in januari 2017 verwerkt 
in een advies aan ministeries, provincies en 
gemeenten. 

Initiatief van: 
Alfons Uijtewaal 
(Huize Aarde)

LEF-SESSIE 5.1

Zijn er grenzen aan de 
integrale benadering van 
onze fysieke leefomgeving

We lijken het er over eens dat huidige maat-
schappelijke vraagstukken en ontwikkelingen 
een meer integrale benadering behoeven. 
Dit komt bijvoorbeeld uitdrukkelijk naar 
voren in de Omgevingswet, STRONG en het 
Convenant bodem en ondergrond 2016-2020. 
Hieruit blijkt de beschouwing van onze fysieke 
leefomgeving als geheel en verkiest men de 
gebiedsgerichte benadering in het ruimtelijk 
ordeningsbeleid. 

De praktijk leert dat een integrale benadering 
gepaard gaat met uitdagingen. Wanneer en 
waarom kunnen we nu spreken van een inte-
grale benadering? Hoe ziet die eruit? Wanneer 
is deze succesvol? En wat is hiervan dan de 
toegevoegde waarde?

Tijdens deze sessie zullen we met behulp van 
u en uw ervaringen bepalen welke factoren 
een rol spelen in de (on)haalbaarheid en (on)
mogelijkheden van de integrale benadering.

 

Zorgen dat we door de bomen het bos blijven 
zien! 

Initiatief van: 
Eelke Nijmeijer en 
Monique Bennen 
(beiden Geofoxx)
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Tijd   10.30 - 12.00 Tijd   15.00 - 16.30Tijd   13.00 - 14.30

LEF-SESSIES 6

LEF-SESSIE 6.1

Grondwater in de 
omgevingsvisie

Grondwater is een taak van ons allen. 
Het stroomt en trekt zich daarbij niks aan 
van bestuursgrenzen. In 2019 treedt de 
Omgevingswet in werking. Grondwater is hier-
in onderdeel van de taak beheer van water-
systemen en is onlosmakelijk verbonden aan 
het toedelen van functies en stellen van regels 
hieromtrent. Provincies en gemeenten dienen 
dan een Omgevingsvisie opgesteld te hebben. 
Dit is dè plek om visie en ambities ten aanzien 
van de leefomgevingskwaliteit op te nemen 
en zo ook het grondwater. Zo’n visie opstel-
len doe je niet alleen. Met partners in het 
gebied kijk je naar wat er speelt in een gebied. 
Daarna bepaal je in hoeverre grondwater bij 
de gewenste ontwikkelingen en gebruik een 
rol speelt en of je er dus iets mee moet, wil 
en kan. Maar hoe spreek je dezelfde taal en 
kom je tot een gezamenlijk vertrekpunt? Wat 
levert een visie je op? Tijdens deze sessie 
gaan we, middels een interactieve workshop 
met ervaringsdeskundigen, dit aan den lijve 
ondervinden.

LEF-SESSIE 6.2

Het waterbeheervraag-
stuk: van stakeholder 
naar shareholder

Zout water waar mogelijk en zoet water waar 
essentieel is het motto van het WaterNexus 
programma (STW) om problemen door het 
steeds schaarser wordende zoete water te 
voorkomen. Dit vraagt om een integrale bena-
dering van het waterbeheervraagstuk en de 
rol van de overheden. De overheden zullen 
een slag moeten maken van normstellend 
naar samenwerkend. Het creëren van draag-
vlak bij en betrokkenheid van de belangheb-
bende is hierbij een essentiële opgave. In deze 
interactieve sessie willen we ideeën genereren 
over hoe stakeholders kunnen samenwerken 
als shareholders, wat de taken, rollen en 
verantwoordelijkheden van overheden zijn 
en wanneer de verantwoordelijkheid juist bij 
de industrie ligt. Het uiteindelijke doel is het 
waterbeheer zo in te richten dat het zowel 
past in de regionale gebiedsontwikkeling als in 
een duurzame bedrijfsvoering.

De aftrap van de sessie wordt verzorgd door 
Henk Pool (Dow Benelux B.V.).

LEF-SESSIE 6.3

Bodem in Omgevingsvisie: 
Samenwerking werpt zijn 
vruchten af

Door de invulling van Omgevingsvisies kan de 
meerwaarde van Bodem en Ondergrond in 
toenemende mate tot zijn recht komen door de 
verbinding met maatschappelijke vraagstukken. 
Dat vraagt een intensieve samenwerking van 
disciplines die elkaar moeilijk verstaan. In deze 
interactieve workshop willen we aan de hand 
van succesvolle regionale samenwerkingspro-
jecten (Omgevingsvisie Hart van Holland) van 
elkaar leren hoe samenwerking in de transitie 
in de complexe praktijk rond Bodemconvenant, 
Ow en STRONG meer kan opleveren dan het 
aan inspanningen kost. We doen dit aan de 
hand van de 'samenwerkingsladder' en wis-
selen met elkaar goede voorbeelden uit hoe je 
van de ene trede naar de ander kunt klimmen. 
Het gaan daarbij om de samenwerking tussen 
verschillende afdelingen binnen een organi-
satie, tussen overheden onderling en tussen 
overheden en bedrijfsleven.

Met medewerking van o.a. Fred Goedbloed 
(gemeente Leiden).

Initiatief van: 
Remco de Boer en 
Marieke Prins (beiden 
RWS Bodem+)

Voorzitter: 
Corné Nijburg en 
Astrid Slegers (beiden 
UP Bodemconvenant)

Initiatief van: 
Hans van Duijne 
(Deltares)
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Tijd   13.00 - 14.30Tijd   10.30 - 12.00 Tijd   15.00 - 16.30

LEF-SESSIES 7

LEF-SESSIE 7.1

Jong elan voor een 
vernieuwende 
bodemwereld

De wereld van bodem en ondergrond is fors 
in beweging. Nieuwe initiatieven, nieuwe uit-
dagingen en nieuwe kansen borrelen op. En 
dat gaat niet alleen over het nieuwe uitvoe-
ringsprogramma Bodemplus en het kennis- en 
innovatieprogramma KIBO. Maar ook over 
leergemeenschappen rond bodem en ruimte, 
het kennisnetwerk Slappe bodems en prak-
tijkweekenden van Jong STRONG en het lec-
toraat Bodem en Ondergrond. Initiatieven en 
uitdagingen die vragen om nieuw elan. Nieuw 
elan in het onderwijs en nieuw elan voor de 
aanwas van nieuwe, jonge professionals in 
ons werkveld. Het Bodemtraineeship en het 
onderwijs-ontwikkelingsnetwerk KOBO-HO zijn 
twee initiatieven die zich juist hierop richten. 
In spannende leer-werk-praktijkomgevingen 
maken studenten en pas afgestudeerden kennis 
met het werkveld en ontwikkelen zij de vaar-
digheden om daarin succesvol aan de slag te 
gaan. Dit stelt het werkveld in staat om op een 
inspirerende manier nieuwe kennis en inzich-
ten ontwikkelen.

In deze werksessie maakt u kennis met het 
Bodemtraineeship en het KOBO-HO. Studenten 
en pas afgestudeerden geven ongezouten hun 
beeld van ons werkveld en presenteren hun 
eerste stappen in hun werk. Herkent u zich in 
de beelden? Hoe versterken we dit nieuw elan? 
Hoe kunnen zij bijdragen aan het ontwikkelen 
van ons werkveld en welke kansen biedt dit 
voor uw organisatie? Samen met u voeren we 
de dialoog over kennis, onderwijs en verjonging 
in het werkveld.

LEF-SESSIE 7.2

De toekomst van ons 
werkveld: benutten van 
jong talent

Het opleiden van jonge mensen is van groot 
belang. Hiermee wordt kennis en expertise 
binnen bedrijven en overheden gewaarborgd.

Met name bij overheden, maar ook bij 
bedrijven zijn medioren en senioren beter 
vertegenwoordigd dan de starters en junioren. 
Instanties hebben moeite met het vinden van 
jonge, goede mensen en vinden het lastig om 
ze geïnteresseerd en gemotiveerd te houden.

In deze sessie worden de uitdagingen van jong 
talent en van organisaties in een creatieve 
omgekeerde brainstorm onderzocht. Zit jij 
bij een organisatie met een tekort aan jong 
talent? Of ben jij jong talent? Dan hebben we 
jouw input nodig!

LEF-SESSIE 7.3

Op naar een succesvolle 
businesscase voor 
onderzoek (KIBO/
INSPIRATION)

In deze sessie onderzoeken we met betrokke-
nen (overheden, kennisaanbieders, vraagstel-
lers en probleemhebbers en onderzoek finan-
ciers) hoe je een succesvolle business case kunt 
indienen bij het Kennis en Innovatieprogramma 
Bodem en Ondergrond (KIBO). Met de erva-
ringen uit de eerste ronde (juli 2016) en de 
daaruit getrokken conclusies en geleerde 
lessen kijken we nu vooruit naar de tweede 
ronde (verwacht begin volgend jaar). Eén van 
de onderdelen voor een goede businesscase 
is dat deze aan moet sluiten bij de vragen van 
overheden uit de kennisagenda bodem en 
ondergrond. Ook kan KIBO naast internatio-
nale onderzoeksinitiatieven worden gezet. De 
Nederlandse kennisagenda en de Europese 
kennisagenda voor bodem en landgebruik 
'INSPIRATION' hebben daarom samengewerkt 
en bieden perspectief om ook in Europa samen 
op te trekken. Nadruk van deze sessie ligt op 
de toekomst en op een handelingsperspectief 
om te werken aan onderzoek in businesscases! 
Welke vragen leven er en hoe kunnen we daar-
mee aan de slag.

Met medewerking van Ruud Cino (ministerie 
IenM) en David van de Burg (Ambient).

Initiatief van:  
Jaap Feil (Nationaal 
Bodemtraineeship) en 
Geert Roovers 
(Saxion hogeschool)

Initiatief van:  
Linda Maring 
(Deltares), 
Ton Breure en 
Piet Otte (beiden RIVM)

Initiatief van:  
Martijn Schwering 
(JongSTRONG)
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Tijd   10.30 - 12.00 Tijd   15.00 - 16.30Tijd   13.00 - 14.30

SESSIES 8

SESSIE 8.1

Ecologie niet langer 
relevant? Wie heeft natuur 
nog op de agenda?

De aanwezige natuur en beschermde soor-
ten bepalen nu of een vervuilde locatie met 
onaanvaardbare risico’s voor ecologie gesa-
neerd gaat worden of niet. Per 1 januari 2017 
worden de Boswet, Natuurbeschermingswet 
1998 en Flora- en faunawet samengevoegd tot 
de Wet natuurbescherming. Daarnaast zal in 
2018/2019 de nieuwe Omgevingswet, met de 
aanvullingswet Bodem van kracht worden. Dit 
betekent dat er wijzigingen op komst zijn voor 
het beleidskader voor ecologie en natuur. De 
exacte contouren van het toekomstige beleid 
krijgen vorm, maar zijn nog niet vastomlijnd.

Tijdens de sessie gaan we in op de beleids-
wijzigingen en wat deze in de praktijk lijken te 
gaan betekenen voor ecologie en natuur. De 
rol van verschillende instrumenten (zoals de 
Omgevingsvisie en het Omgevingsplan) voor 
het beschermen, in stand houden en herstel-
len van ecologische waarden wordt toegelicht. 
Daarnaast worden de huidige methodieken 
voor de borging van ecologische waarden en 
het vaststellen van ecologische risico’s (zoals de 
EBKA en Springstaarten) toegelicht en wordt 
een vooruitblik gegeven naar de meerwaarde 
van deze methodieken onder de nieuwe wetge-
ving. Graag gaan we met u in discussie over de 
consequenties van de veranderende wetgeving 
voor natuur en ecologie!

• Introductie overzicht beleidswijzigingen
 Jennifer van Kolck (ARCADIS)

•  Grip op ecologische risico’s met de 
Ecologische Kosten-Baten Analyse

 Aukje Beerens (ARCADIS)

•  Springstaarten vertellen hoe het zit  
met ecologische risico’s

 Marlea Wagelmans (Bioclear)

SESSIE 8.2

IBC locaties 
toekomstproof!? 

In Nederland zijn er nog zo’n 100 tot 200 IBC 
locaties (klassieke definitie), en als wat breder 
wordt gekeken zijn er zo’n 3000 voormalige 
stort- en nazorglocaties waar in meer of min-
dere mate een nazorgopgave voor ligt. De geza-
menlijke overheden hebben met het nieuwe 
bodemconvenant de lat hoog gelegd en in 2020 
zullen de spoedlocaties dan wel zijn beheerd 
of is de sanering gestart en treedt na verloop 
van tijd de beheers- en nazorgfase in. Echter 
voor de IBC, stort en nazorglocaties zal op basis 
van het overgangsrecht voor veel locaties nog 
altijd een eeuwigdurende situatie in de zin van 
Isolatiemaatregelen, beheersing en controle, 
blijven bestaan. Is dat wel zo wenselijk? De 
komst van de Omgevingswet en de daarmee 
samenhangende afspraken uit het Convenant 
Bodem en Ondergrond maakt dat aan die 
status quo nu verandering kan worden aange-
bracht. Het eigenaarschap en bevoegdheden 
rondom IBC locaties en nazorg hiervan gaan 
naar de gemeenten. Deze overdracht gaat niet 
vanzelf en partijen stellen hierbij terecht een 
aantal vragen. Gaan we de IBC-locaties door-
schuiven naar toekomstige generaties? Of pak-
ken we dit momentum aan om toe te werken 
naar eindige en /of meer geïntegreerde nazorg 
en wat is dan de financiële opgave? Tijd voor 
een actieplan!

Ambitie en strategie namens het UP en de  
convenantspartners: een actueel overzicht op 
de aanpak van nazorglocaties:
• Ron Nap (UP Bodemconvenant)
• Remco de Boer (UP Bodemconvenant)

De succesfactoren voor de herziening en 
afbouw van IBC locaties aan de hand van 
praktijkcases, verzorgd door de combinatie van 
projectleiders namens de probleemhebbers 
(veelal gemeenten) in combinatie met 
de ‘markt’ uit de werkgroep herziening IBC 
locaties Bodembreedforum: 
• Marcel Rozing (Afvalzorg)
• Nanne Hoekstra (Deltares)
• Arne Alphenaar (TTE) en
• Tom Nicolaes (ARCADIS)

SESSIE 8.3

Informatie is de basis 
voor de toekomst

Zelden is ons werkveld zo in beweging geweest 
als nu. De ontwikkelingen passen in een brede 
maatschappelijke trend waarbij de data en 
informatie het nieuwe goud lijkt. De overheid 
voedt deze ontwikkelingen door in toene-
mende mate data en informatie voor het brede 
publiek beschikbaar te stellen. Deze ontwik-
kelingen zijn herkenbaar binnen de Open Data-
ambities van de overheid en programma’s als 
Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), 
BIDON en het Stelsel van Basisregistraties. Ook 
de Omgevingswet kent informatie als basis. 
'Wat mag waar?' wordt straks de hamvraag en 
om die vraag te beantwoorden is data en infor-
matie nodig. Hiervoor is een Digitaal Stelsel in 
ontwikkeling met een plek voor 10 informatie-
huizen. Bij al die ontwikkelingen is de vraag: 
hoe verhouden de ontwikkelingen zich tot 
elkaar: concurreren ze, of werken ze juist com-
plementair? In deze Bodem Breed-sessie wordt 
deze belangrijke vraag beantwoord.

•  BodemInformatie Delen tussen Overheid 
en Netbeheerders (BIDON)

 Ruud Boot (BIDON)

• Basisregistratie Ondergrond (BRO)
  Tjaart Vos (ministerie IenM) 

De Omgevingswet 
• Van Wbb naar Ow 
  Auke Oostra (ministerie IenM) 
•  Het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) 

en het Informatiehuis Bodem  
en Ondergrond

  Jan Klein Kranenburg (RWS Bodem+)

Voorzitter: 
Jennifer van Kolck 
(ARCADIS)

Voorzitter: 
Emile Hagelen 
(provincie Gelderland)

Voorzitters:  
Peter Rood (zelfstandig 
adviseur) en 
Rob Dijcker 
(Witteveen+Bos)
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SESSIES 9

SESSIE 9.1

Klimaatbestendig 
waterbeheer in 
de stad

In Nederland wordt hard gewerkt aan een kli-
maatbestendige waterhuishoudkundige inrich-
ting van stedelijk gebied, zowel in bestaand als 
nieuw stedelijk gebied. Maar in een periode 
van hevige buien komen dagelijks de nieuws-
berichten langs over wateroverlast en schade. 
Er valt nog veel te verbeteren. Wij willen met 
u interactief op zoek naar kansen/belemmerin-
gen en verbeterpunten. 

In het kader van het onderzoeksprogramma 
Urban Technologie heeft de Hogeschool 
Amsterdam een voorbeeldenboek opge-
steld voor klimaatbestendige inrichting voor 
veelvoorkomende karakteristieke straten in 
bestaand stedelijk gebied. Motto daarvan is: 
'voor hetzelfde geld klimaatbestendig'. Dit 
geeft een mooi beeld van kansen in bestaand 
stedelijk gebied. U krijgt hiervan een praktisch 
gericht overzicht. De ondergrond geeft diverse 
mogelijkheden voor een klimaatbestendige 
inrichting (o.a. middels infiltratie en berging). 
Maar de bodem geeft ook beperkingen (o.a. 
aanwezigheid van bodemverontreinigingen). 
Middels een aantal praktijkvoorbeelden laten 
we u zien welke (on)mogelijkheden hier liggen. 
Verder merken we dat het waterhuishoudkun-
dig slecht of onvoldoende bouw- en woonrijp 
van nieuwbouwwijken en woningen nog steeds 
een belangrijke oorzaak vormt van uiteindelijke 
wateroverlastproblemen (grondwater en 
hemelwater). We staan stil hoe we dit tech-
nisch en juridisch kunnen verbeteren. 

•  Klimaatbestendige inrichting in bestaand 
stedelijk gebied

 Jeroen Kluck (Hogeschool van Amsterdam) 
• De bijdrage van de bodem
 Ronald Wentink (Tauw)
•  Verbetering van de waterhuishouding bij 

bouw- en woonrijp maken
  Peter de Putter (Sterk Consulting) en  

Maarten Kuiper (Wareco)

SESSIE 9.2

Plannen met de onder-
grond, op zoek naar het 
juiste instrument

Er zijn veel instrumenten voor bodem, onder-
grond en (ruimtelijke) opgaven en dat is goed 
nieuws want ze kunnen ons helpen bij ons 
werk. Maar... wie neemt het initiatief om 
instrumenten te gaan gebruiken? Hoe vind 
je het juiste instrument? En wat levert het 
gebruik je nou op? Een hamer bouwt geen 
huis, maar de timmerman (expert) heeft hem 
wel nodig om het huis te bouwen. Zo heeft de 
(ondergrond)expert ook de juiste instrumenten 
nodig om te komen tot duurzame aanpak van 
de opgaven nu en in de toekomst. Daarom zijn 
instrumenten, net als een hamer, onmisbaar 
in ons werk. Tijdens deze sessie bespreken we 
met de aanwezigen hoe instrumenten te vin-
den zijn. Aan de hand van voorbeelden laten 
we zien wat instrumenten nu in de praktijk 
bijdragen. We sluiten af met een discussie hoe 
we instrumenten specifieker kunnen kiezen 
(criteria) en welke meerwaarde we zien. 
 
•  Vernieuwde bodemvizier wijst de weg 

naar het juiste instrument 
 Thom Maas (RWS Bodem+) 
•  Systeemverkenning Ruimte en Ondergrond 

verbindt stedenbouwkundig ontwerp met 
wateroverlast 

 - Instrument: Linda Maring (Deltares)
 -  Gebruikerservaring: Nora de Klein (RUD 

Drenthe) 
•  Afwegingskader ecosysteemdiensten  

ondergrond levert gedragen feitenbasis 
 -  Instrument: Suzanne van der Meulen 

(Deltares)
 -  Gebruikerservaring: Sjoerd Sibbing  

(provincie Noord Brabant) 
•  Atlas natuurlijk kapitaal draagt bij aan duur-

zamer gebruik natuurlijk kapitaal in de stad 
 - Instrument: Michiel Rutgers (RIVM)
 -  Gebruikerservaring: Marloes Gout (Groen 

Gout, gemeente Rotterdam)

Discussie: Hoe vinden, kiezen en gebruiken we 
instrumenten?

SESSIE 9.3

3D-plannen met de 
ondergrond: van theorie 
naar praktijk

Kwaliteiten van bodem en ondergrond worden 
steeds breder (h)erkend als integraal onder-
deel van ruimtelijke planvorming en gebieds-
ontwikkeling in relatie tot de Omgevingsvisies 
en Omgevingsplannen. 
We zien ook een steeds bredere toepassing 
van het 3D-instrumentarium en regionale 
handreikingen. Het toekomstbeeld in deze 
sessie is dat in 2020 3D-ordening standaard 
en structureel plaatsvindt in ruimtelijke plan-
vorming en gebiedsontwikkeling. Duurzaam, 
veilig en efficiënt gebruik en beheer van 
bodem en ondergrond, waarbij benutten en 
beschermen met elkaar in balans zijn, is dan 
vanzelfsprekend geworden.
Welke verschillende talen zijn hierbij nodig? 
Wat houdt het in als je in een verdichtings-
gebied of juist in een krimpgebied woont, 
welke kansen en belemmering zijn er? Wat is 
er nodig met betrekking tot type netwerken 
en netwerkvorming? En wat betekent dit voor 
de ondergrondbeheerder? In deze sessie wor-
den concrete voorbeelden, tips en handvatten 
uit de praktijk gegeven.
 
•  Intelligent gebruik ondergrond verbeteren 

ruimtelijke kwaliteit 
 Fransje Hooimeijer (TUDelft)
•  Asset management ondergrond 
 Joost Martens (gemeente Rotterdam)
•  Netwerkvorming 3D-ordening 
  Werncke Husslage (provincie Zuid-Holland) 

met pitches van:
 - Coen Bernoster (OD Zuid-Holland Zuid) en
 - Bernd van den Berg (OD Midden-Holland)

Discussie: Wat betekent 3D-plannen met de 
ondergrond voor jou? Waar sta je en waar wil 
je zijn over een paar jaar? 

Voorzitter: 
Willem Capel (Tauw)

Voorzitter: 
Maaike Blauw 
(Deltares)

Voorzitter: 
Linda Maring 
(Deltares)



16    Symposium Bodem Breed 2016

Voorzitter: 
Laurent Bakker (Tauw)

Voorzitter: 
Henk Koster (Royal 
HaskoningDHV)

Voorzitter: 
Maurice Henssen 
(Bioclear)

Tijd   10.30 - 12.00 Tijd   15.00 - 16.30Tijd   13.00 - 14.30

SESSIES 10

SESSIE 10.1

Beter omgaan 
met risico’s

Zowel met de nieuwe CROW publicatie 
132/307 (eind 2016) als de inwerkingtreding
van de omgevingswet (2019) wordt een 
eerste stap beoogd van de introductie van 
een geheel nieuwe risicobeoordeling bij het 
verzet en toepassen van grond- en bagger-
specie. Beoordelingen die meer uitgaan van 
de daadwerkelijke risico’s voor gebruikers en 
het bodem-watersysteem. Via deze sessie zal 
het bodemwerkveld de primeur krijgen over 
de nieuwe toekomst in het bepalen van en 
omgaan met risico’s. Aan de hand van voor-
beelden en praktijktoetsen zal er voldoende 
ruimte zijn om deze ontwikkeling te bediscussi-
eren en van hieruit informatie mee te nemen in 
de verdere beleidsvorming en implementatie.

•  Beoogde nieuwe beoordeling van grond en 
baggerspecie in de nieuwe Omgevingswet

 Tommy Bolleboom (RWS Bodem+)

•  Nieuwe publicatie CROW 132 / 307,  
werken in en met verontreinigde grond  
en grondwater

 Daan van Wieringen (Tauw)

SESSIE 10.2

What's next: 
De uitdaging met onze 
diffusie verontreinigingen!

Historische verontreinigingen zijn in het kader 
van het Bodemconvenant voortvarend opge-
pakt. Maar we hebben nog werk te doen. Wat 
doen we met diffuse verontreinigingen - denk 
aan lood - in stedelijk gebied? Of in het lan-
delijke gebied: nutriënten en gewasbescher-
mingsmiddelen? Kunnen we onze opgedane 
kennis en werkwijzen, zoals een gebiedsge-
richte aanpak en integrale afwegingen, hierop 
toepassen? En wat is nog nodig, inhoudelijk en 
procesmatig? Het behalen van Kaderrichtlijn 
Water (KRW) normen vormt nog een stevige 
opgave. En misschien is de boodschap simpel: 
om KRW ambities en normen te realiseren 
zullen gebiedsgerichte oplossingen en aanpak 
nodig zijn. Maar ook voor de loodproblematiek 
zal het nodige werk, samenwerking, afstem-
ming en afweging nodig zijn. Het positieve 
van dit alles: een mooie 'speeltuin' om ons als 
actoren voor te bereiden op de aanstaande 
Omgevingswet en beoogde werkwijze daarin. 

•  Van historische verontreiniging in de  
stad naar diffuse verontreinigingen in  
het landelijk gebied 

 Alfred Huinder (provincie Groningen)

•  Convenant Bodem en Kaderrichtlijn  
Water liggen niet zo ver uit elkaar

 Peter Ramakers (provincie Noord-Brabant)

•  Het nieuwe werken: lood diffuus als  
kapstok

  Mohamed el Massoudi (gemeente 
Rotterdam)

Naar aanleiding van deze inleidende presenta-
ties, aansluitend een paneldiscussie met  
vertegenwoordiging uit de gemeente, 
GGD, provincie, waterschap en adviserend 
Nederland. 

SESSIE 10.3

Ervaringen met 
deelname van bedrijven 
aan gebiedsgericht 
grondwaterbeheer

Sinds 2011 is gebiedsgericht grondwaterbeheer 
(GGB) opgenomen in de Wbb, maar daarvoor 
bestond het al in de praktijk. Meerdere overhe-
den passen dit instrument inmiddels toe, al is 
de participatie van bedrijven soms vanwege de 
eigen commerciële afwegingen relatief beperkt. 
In deze sessie krijgt u inzicht in het afwegings-
kader dat bedrijven ten grondslag leggen aan 
een besluit om deel te nemen aan GGB. 

Het initiatief voor Gebiedsgericht Grond-
waterbeheer in het Gooi is een goed voorbeeld 
van succesvolle marktbenadering door de 
overheid en een relatief grote deelname van 
bedrijven. De provincie Noord-Holland zal de 
praktijk ervaringen met het Gebiedsgericht 
Grondwaterbeheer in het Gooi met u delen, 
waarbij de samenwerking tussen overheid 
en bedrijven centraal zal staan. Maar zijn de 
overwegingen van bedrijven en de lessen voor 
marktbenadering door de overheid ook na 
invoering van de Ow nog relevant?

•  Afwegingskader deelname bedrijven  
aan GGB

  Bart Vis en Charlie van der Star (beiden 
Norton Rose Fulbright)

•  Ervaringen met Gebiedsgericht 
Grondwaterbeheer Het Gooi

  Carl Denneman en Petra van der Meer  
(beiden provincie Noord-Holland)
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Aanmelden
Iedereen die aan Symposium Bodem Breed 
2016 deelneemt dient zich aan te melden, met 
uitzondering van degenen die spreker of voorzit-
ter zijn. De door u ingevoerde velden worden 
zichtbaar op uw badge en de deelnemerslijst. 
Controleer uw gegevens daarom goed bij 
inschrijving om fouten te voorkomen. Bent u 
een terugkerende klant? Tijdens het aanmeld-
proces kunt u inloggen met uw gebruikersnaam 
en wachtwoord (het wachtwoord kunt u aan-
passen indien u dit niet meer heeft). Na aanmel-
ding ontvangt u de digitale factuur per e-mail 
die u binnen 14 dagen dient te voldoen. Bij uw 
factuur ontvangt u ook uw toegangspas. 
Dit is uw bewijs van deelname, neem dit 
bewijs mee naar het symposium. 

Tweede persoon gratis
Symposium Bodem Breed wil u graag de 
mogelijkheid bieden om een tweede persoon 
(mits jonger dan 35 jaar 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 korting gebruik te maken. Deze tweede 
persoon ontvangt ook een toegangspas.

Studenten en Zelfstandig Professional
Om in aanmerking te komen voor het studen-
tentarief, dient op het aanmeldingsformulier 
het studentennummer van een geldige college-
kaart te worden ingevuld. Om in aanmerking 
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
Om het gebouw van RWS Westraven te 
betreden heeft u een pas nodig. Deze wordt 
op de dag zelf bij binnenkomst door RWS aan 
u uitgereikt. Om een pas te krijgen heeft u een 
geldig identiteitsbewijs nodig. Zonder geldig 
ID kunt u niet deelnemen aan het symposium! 
Wij doen er alles aan de uitreiking van pasjes 
zo snel mogelijk te laten verlopen. Op dinsdag 
29 november 2016 kunt u voor registratie en 
vragen de hele dag terecht bij de congresbalie. 
Aan iedere deelnemer wordt bij aankomst een 
actueel programmaoverzicht en een naambadge 
verstrekt. Uw speciale wensen ten aanzien van 
de lunch (bijv. glutenvrij) en eventueel verdere 
noodzakelijke informatie kunt u kenbaar maken 
bij uw aanmelding. 

Annulering/ verhindering
Bij annulering van uw aanmelding vóór 
22 november 2016 zal het betaalde bedrag 
worden gerestitueerd minus € 30,- administra-
tiekosten (exclusief 21% BTW). Bij annulering 
op of na 22 november 2016 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. 

De kosten voor deelname aan Symposium Bodem Breed 2016 zijn:

• Toegangspas, inclusief lunch   € 250,- 

• Toegangspas ZP'er, inclusief lunch  € 120,-

• Toegangspas studenten en AIO's, inclusief lunch € 20,-

• Stand in de foyer, inclusief 1 toegangsbewijs/ lunch € 750,-

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. 

Wij begroeten u graag op 
dinsdag 29 november a.s. 
tijdens Symposium Bodem 
Breed! Dit jaar bij RWS - 
Westraven LEF Future Center 
Griffioenlaan 2 te Utrecht. 

Aanmelden voor Symposium Bodem Breed: 

www.bodembreed.nl

A L G E M E N E  I N F O R M AT I E

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 / 
06 11 07 45 25
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Vragen?

Voor informatie en vragen over het programma van het 
symposium 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, interesse voor sponsoring en 
het aanmelden van stands kunt u contact opnemen met:

Diane Zijderlaan
T  06 - 11 07 45 25
E  symposium@bodembreed.nl

Programmacommissie 2016

Cleen, Margot de RWS Bodem+

Fokkens, Jan VNO/NCW

Groof, Arthur de SIKB

Heijer, Rob KNW

Keulen, Flip van Gemeente Rotterdam

Mank, Rob VNG

Maring, Linda Deltares

Oostra, Auke Ministerie IenM

Osinga, Juul Jong Leefomgeving

Otte, Piet RIVM

Scheppingen, Maaike van Jong STRONG

Slegers, Astrid IPO

Veenis, Yvo Uitvoerend Bedrijfsleven  
 (BB-UB)

Vergeer, Marco Initiatief Bewust 
 Bodemgebruik

Wensem, Joke van Ministerie IenM

Werksma, Henk COB

Wilde, Paul de RWS Bodem+

Zuurbier, Robert NLingenieurs

Naam Organisatie

Locatie

Gebouw Westraven Rijkswaterstaat
Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Routebeschrijving openbaar vervoer: 
Op het Centraal Station in Utrecht neemt u de sneltram richting 
Nieuwegein/IJsselstein. U kunt ook gebruikmaken van de buslij-
nen 65, 66, 74 en 77. Als u uitstapt bij de halte ‘P+R Westraven’ 
is de loopafstand naar het gebouw ongeveer 200 m.

Parkeren 
U kunt betaald parkeren in P+R Westraven (dagtarief € 4,50). 
Het is 200 m lopen naar Westraven.

A L G E M E N E  I N F O R M AT I E


