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Symposium Bodem Breed is hèt platform 
voor de bodem- en ondergrondprofessio-
nal voor kennisdeling en om te netwerken. 
Daarom stellen we een zo (bodem)breed 
mogelijk programma samen, met ruimte 
voor ontmoetingen en het delen van kennis  
en ideeën. Met aandacht voor de praktijk 
van alle dag en spreken we met elkaar over 
de nieuwste ontwikkelingen, trends en 
toekomstperspectief. Bodem Breed is een 
podium waar praktijk, beleid en wetenschap 
elkaar ontmoeten.

De komende jaren verandert de regelgeving voor de inrichting 
van de fysieke leefomgeving. De komst van de Omgevingswet 
vraagt om een integrale afweging tussen de verschillende 
domeinen van de leefomgeving en biedt verruiming van de 
bestuurlijke afwegingsruimte op decentraal niveau. De nieuwe 
instrumenten van de Omgevingswet bieden kansen voor duur-
zaam gebruik van bodem en ondergrond.

Klimaatveranderingen, de behoefte aan gezond en eerlijk 
voedsel, de energietransitie en de toenemende concurrentie 
van grondstoffen, dwingen ons tot het nemen van maatre-
gelen. Het bodem-watersysteem biedt ongekende mogelijk-
heden voor het aangaan van deze maatschappelijke opgaven, 
zowel in landelijk als stedelijk gebied. In het landelijk gebied 
spelen zaken als afname van bodemvruchtbaarheid, afname 
van het organisch stofgehalte, watervoorziening en droogte-
bestrijding en het tegengaan van bodemdaling en verzilting. 
Ook beïnvloeden allerlei ontwikkelingen in de landbouw 
(o.a. biologisch boeren, circulair werken, technologische 
vernieuwingen, schaalvergroting en de opkomst van de 
biobased economy) de kwaliteit van de bodem.

Door verstedelijking neemt de druk op gebruik van de 
diensten uit het landelijk gebied toe. Het gaat dan om het 
onttrekken van land, grondstoffen en voedsel, maar ook 
het benutten voor recreatie en het inzetten van land voor 

klimaatadaptatie. Ook in de stad zelf neemt de druk op de 
ondergrond toe waardoor de behoefte aan een duurzame 
én praktische inrichting van de ondergrond ook toeneemt. 
We streven naar veerkrachtige steden. Een leefbare en veer-
krachtige stad is een blauwgroene stad waarin water kan 
infiltreren en de inrichting voor natuurlijke verkoeling zorgt. 
We zullen de waarde van bodem in, maar zeker ook om de 
stad letterlijk moeten ‘ontdekken’.

Dit jaar ligt bij de samenstelling van het programma het 
accent op duurzaam gebruik van bodem en ondergrond in 
het landelijk gebied en het ommeland van de stad. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan de praktijk van alle dag. 

We denken aan de volgende onderwerpen (deze opsomming 
is niet limitatief; ook andere ideeën voor onderwerpen zijn 
welkom):

De bodem in het landelijk gebied:
•  voedselveiligheid en bodemkwaliteit/bodembiodiversiteit 

(o.a. stadslandbouw)
•  bedreiging en bescherming van onze drinkwatervoorraden 

en het gebruik van water in de voedselketen (o.a. voor 
drinkwater, bronwater en bier)

•  bodemdaling in het veenweidegebied en verzilting van 
bodem en grondwater

•  methoden voor het voorkomen van wateroverlast, droogte 
en hitte

•   de biobased economy en de gevolgen voor organische stof 
in de bodem

• toepassingen van het concept circulaire economie
•  voorbeelden van gebiedsgerichte inrichtingen om  

doelstellingen te behalen
• het beheer van diffuse verontreinigingen

De praktijk van alle dag, ervaringen met:
•  de toepassing van grond en bagger bij rivierverruiming, 

natuurontwikkeling en diepe plassen
•  eco-engineering (o.a. ten behoeve van klimaatadaptatie) 

en geo-engineering (toepassingen in de civiele techniek)

Dit jaar bij HAS en ZLTO te Den Bosch op 
woensdag 8 november 2017.
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•  de wijze waarop voldaan wordt aan de doelstellingen van 
het bodemconvenant (o.a. afronding van de spoedlocaties 
en in beeld brengen projecten voor gebiedsgericht grond-
waterbeheer)

•  het omgaan met (risico’s van) restverontreinigingen,  
stabiele eindsituaties, stortplaatsen en IBC-locaties  
(o.a. knelpunten bij ruimtelijke ontwikkelingen)

•  technieken en ontwikkelen van beleid voor de nieuwe 
opkomende verontreinigingen (emerging contaminants) 
inclusief het beoordelen van veiligheids- en milieu- 
hygiënische risico’s en de instrumenten hiervoor

•  omgaan met erfenissen: de zinkassenproblematiek  
De Kempen, toemaakdekken, asbest Hof van Twente  
enzovoort

•  effectieve saneringstechnieken voor oude veront- 
reinigingen (o.a. VOCl)

•  regionaal instrumentarium voor bodembeheer
•  bodem en agrarisch waterbeheer (KRW doelen)
•  ondergronds bouwen in de stad en slimme inrichting  

van de ondergrondse stad

Beleidsvernieuwing in de toekomst
•  lessen uit het verleden en de nieuwe regelgeving voor 

ingrepen in het bodem/watersysteem
•  bodemkwaliteit en of het gebruik van de bodem en  

ondergrond in de omgevingsvisie en het omgevingsplan
•  de (ruimtelijke) strategie voor klimaatadaptatie en de 

gevolgen voor gebruik van bodem en ondergrond
•  ontwikkelingen in het bodeminformatiebeheer  

(o.a. het Digitale Stelsel Omgevingswet)

Doelgroep Bodem Breed
Symposium Bodem Breed is hèt 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 uitvoeringsdien-
sten, waterschappen en Rijkswaterstaat), de eigenaren van 
locaties en terreinen (bedrijven, agrariërs en terreinbeheer-
ders), het uitvoerend en adviserend bedrijfsleven (laboratoria, 
grondbanken, stichtingen, aannemers en adviesbureaus)  
en kennisinstellingen (universiteiten, opleidings- en kennis-
instituten). En verder iedereen die niet onder de genoemde 

categorieën valt maar wel in opleiding is (studenten) of  
professioneel werkzaam is in het werkveld bodem en water. 

Indienen van voorstellen
U kunt uw voorstel voor een presentatie of een sessie  
uiterlijk vrijdag 19 mei 17.00 uur indienen. Mail uw voorstel 
naar peter.vanmullekom@sikb.nl. U dient daarbij gebruik te 
maken van het format (klik hier) 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 wor-
den ontvangen, komen niet meer voor selectie in aanmerking.

Uw voorstel moet minimaal het volgende 
duidelijk maken:
•  wat de boodschap of vraag is (heldere omschrijving van 

het onderwerp)
•  de (beoogde) resultaten van het te presenteren  

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

Bodem Breed

Selectie van voorstellen
De voorstellen worden besproken met de programmacommis-
sie en mede geselecteerd door de sessieleiders. Deze selectie 
vindt plaats in juni 2017. U ontvangt in juli per e-mail bericht 
of uw voorstel is geselecteerd. U kunt het verzoek krijgen uw 
voorstel enigszins aan te passen en eventueel samen te voegen 
met een ander voorstel tot een sessie.

Hèt netwerk event van de 
bodem en ondergrond!

http://bodembreed.nl/wp-content/uploads/Format-voor-indienen-voorstellen-Bodem-Breed-2017.docx
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