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Voorwoord

een missie, onder de naam ‘A Soil Deal for Europe’. De 
ambitie van deze kennispijler is om te komen tot 100 
lighthouses, lichtende voorbeelden, en living labs, fysieke 
omgevingen om te experimenteren.

De Europese plannen sluiten mooi aan op de werkwijze 
die Nederland voor ogen heeft met de Omgevingswet. 
Ook het sturen van ruimtelijke ontwikkelingen op basis 
van het onderliggende water- en bodemsysteem, waar 
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen 
met andere partijen aan werkt, past hier goed bij. En wat 
te denken van de voorbereidingen voor een Programma 
Bodem en Ondergrond onder de NOVI? Wat fijn dat het 
Ministerie op Bodem Breed niet alleen ingaat op de stand 
van zaken rondom deze spannende ontwikkelingen, maar 
daar ook met ons over in gesprek gaat.

De Bodemstrategie zet het bodembeleid weer op de poli-
tieke agenda. En met de nieuwe Ministers voor klimaat, 
ruimtelijke ordening, natuur en stikstof erbij, groeit het 
aantal opgaven voor de bodem om bij te dragen aan 
oplossingen. Veel werk voor onze sector. Zorg om bij te 
dragen met, vakkennis, ervaring, instrumenten, model-
len en data, capaciteit en goede communicatie. Zodat 
maatschappelijke partijen via de bodem samenwerken 
en vanuit het bodem- en watersysteem oplossingen ont-
wikkelen. Oplossingen waar herstel van gedegradeerde 
bodems en beheer en bescherming van gezonde bodems 
ook onderdeel van zijn. De sessies in deze Bodem Breed 
bieden volop gelegenheid om al deze onderwerpen eens 
langs te lopen, erover in gesprek te gaan en allianties 
te smeden. Een blik vooruit naar de toekomst van ons 
bodembeleid vanuit Europese ambities en onze nationale 
maatschappelijke opgaven. De levende bodem in steden, 
nieuwe aandacht voor bodemsanering en blijvende aan-
dacht voor opkomende stoffen en PFAS. Ik kijk uit naar 
de start van een HUB of lighthouse binnen de Soil Deal, 
maar natuurlijk kijk ik er het meeste naar uit om jullie te 
ontmoeten en te spreken.

Margot de Cleen
RWS

Elkaar ontmoeten is gezond, 
ook voor de bodem
Wat heerlijk, na bijna 2 jaar in je eentje achter 
de laptop eindelijk weer samenkomen! Live! Niks 
geen beeldscherm, maar samen in een zaal waar 
het gonst en bruist van de ideeën en activiteit. 
Ik heb dat gemist, de samenkomsten waarbij 
gedachten oppoppen en plannen vorm krijgen.

‘Gezondheid en veiligheid’, het thema van deze 33ste 
Bodem Breed, heeft ons juist de afgelopen jaren binnen 
gehouden. Het is echter belangrijk om buiten je eigen 
kader te stappen en de wereld om je heen te verkennen. 
Ook om jezelf gezond te houden, want gezondheid is, net 
als voor de bodem, een breed begrip. Gezondheid is niet 
alleen fysiek, maar ook mentaal of in bodemtermen niet 
alleen chemisch, maar ook fysisch en biologisch, gericht 
op alle functies.

Al leek het binnen soms anders, echt, buiten gebeurde 
het. Zo heeft de Europese Commissie op 17 november 
2021 de Europese Bodemstrategie 2030 gepresenteerd, 
met als motto: ‘Pluk de vruchten van een gezonde 
bodem voor mensen, voedsel, natuur en klimaat’. Met 
deze strategie zet de Commissie een aantal ambitieuze 
doelen neer. Deze gaan niet alleen over het bereiken 
van een gezonde bodem sec. Ze zet een gezonde bodem 
juist in het hart van de maatschappelijke opgaven uit de 
Europese Green Deal: klimaatmitigatie en –adaptatie, 
verbeteren van de biodiversiteit, een schoon en veilig 
leefmilieu, een circulaire bio-economie en een duurzame 
landbouw. Acties richten zich bijvoorbeeld op duurzaam 
bodembeheer in de landbouw, het stoppen of compense-
ren van landonttrekking voor bebouwing en het stoppen 
van het verspreiden van bodemverontreiniging via een 
paspoort voor vrijkomende grond en een bodemgezond-
heidscertificaat voor grondtransacties. Ook niet onbelang-
rijk: de Commissie bereidt een wet inzake bodemgezond-
heid voor!

De Strategie oogt misschien abstract, maar de uitwer-
king van de acties zal dat zeker niet zijn. Dat geldt ook 
voor de ondersteunende pijlers. Eén pijler is gericht op 
dataverzameling. Daarvoor heeft de Commissie een Soil 
Observatory opgericht. Op dit moment stelt ze expert-
groepen samen om de observatory in te richten. De 
andere pijler is een uitgebreid investeringsprogramma, 
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Programma

Welkom door Rik van der Linden 
Wethouder Jeugd & Gezondheid, 
Energie & Milieu, Bereikbaarheid at 
Gemeente Dordrecht

Wat boven is, is ook onder - over de rol van 
een gezonde bodem voor een gezonde 
samenleving door Karin Vancampenhout
Professor of Soil Science at KU Leuven

Opening door Joke van Wensem
Voorzitter Bodem Breed

Sessie 4.1
Regelgeving en praktijk 
bij bodemverbetering

Sessie 3.1
Afbouw nazorg IBC-locaties; 
haal uw nazorglocatie uit
quarantaine

Sessie 1.1
De kracht van visualiseren
van de ondergrond

Sessie 3.2
Naar optimale risicogerichte 
nazorg van teerlocaties 

Sessie 3.3
Van bodemsanering naar actief 
bodembeheer: risico gestuurde 
aanpak

Sessie 4.2
Toepassing secundaire 
bouwstoffen, TGG en 
baggerspecie

Sessie 4.3
Biobased engineering: van 
Engineering met grond naar 
Engineering van grond

Sessie 2.2
Zorgen voor een gezonde  
Bodem: Regionale Kennis-
schakels en het Programma 
Bodem & Ondergrond helpen 
deze hoeksteen van de EU 
strategie uit te werken

Sessie 2.3
Regels voor bodem in het 
omgevingsplan

Sessie 5.2
PFAS in de regio Zuid-Holland 
Zuid en omgeving - verleden,
heden en toekomst

Sessie 6.2
Hoe brengen we het 
bodemleven in het stedelijk 
gebied weer tot bloei?

Sessie 6.1
Vreemde eenden in de
bodem

Sessie 2.1
Bodem (en water) eindelijk 
sturend! #Hoedan?

Sessie 5.3
Leren van ZZS-problematiek
voor een ‘toxic-free 
environment’

Sessie 6.3
Gezonde bodem voor een
gezond leven

Sessie 5.1
Innovatief en duurzaam 
saneren

Thema 1
Ruimte voor maatschap-
pelijke opgaven

Thema 2
Plannen voor de toekomst: 
kennis en beleid

Thema 6 
Bodemleven

Thema 5 
Zorgwekkende stoffen

Thema 3
(Na)zorg verontreinigingen

Thema 4
Circulair en biobased

Thema 5
Bodemsaneringstechnieken

Thema 6
Vreemde eenden

16.30 - 17.30 uur Borrel

12.00 - 13.00 uur Lunch

14.30 - 15.00 uur Koffie- & theepauze
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08.30 - 09.15 uur Ontvangst en registratie

09.15 - 10.00 uur Plenaire opening:

 

 

10.00 - 10.30 uur Koffie- & theepauze

Sessie 1.2     Tweeluik

Energietransitie, grondwater 
en duurzaam gebruik van de 
ondergrond

Sessie 1.3     Tweeluik

Energietransitie, grondwater 
en duurzaam gebruik van de 
ondergrond
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SESSIE 1.1 | 10.30 - 12.00 uur SESSIE 1.2 | 13.00 - 14.30 uur SESSIE 1.3 | 15.00 - 16.30 uur

De kracht van visualiseren 
van de ondergrond

In deze interactieve sessie willen we de resul-
taten van het programma Ondergrond InZicht 
graag met u delen. In een panelsetting verken-
nen we aan de hand van een aantal concrete 
voorbeelden hoe visualisaties in de praktijk nu 
werkelijk gebruikt worden. Vervolgens dagen 
we u uit om zelf aan de slag te gaan, om zo de 
kracht en de beperkingen van een visualisatie 
zelf te ervaren.
 
Om de ondergrond optimaal te benutten voor 
allerlei maatschappelijke opgaven (energie-
transitie, herontwikkeling, klimaatadaptatie, 
etc.) is het zaak dat niet alleen de bodem-
experts, maar juist ook alle andere betrokken 
partijen, inzicht hebben in de ondergrond.  
Het programma Ondergrond InZicht heeft 
tot doel het gebruik van visualisaties van de 
ondergrond te bevorderen en laagdrempeliger 
toepasbaar te maken. Om zo meer inzicht in 
de ondergrond te verkrijgen, bewustwording 
te vergroten en om kansen in de ondergrond 
tijdig te signaleren.
 
Deze sessie wordt verzorgd door 
Ondergrond Inzicht: 
Corinne Koot (Witteveen+Bos), Martijn 
Mekkink (TAUW), Otto Levelt (Deltares) en 
Micheline Hounjet (RHDHV).

Het panel bestaat uit: 
Gerd de Wolde (gemeente Groningen), 
Patricia Kramers-Snijder (Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid), Werncke Husslage 
(provincie Zuid-Holland) en Martin Peersmann 
(BRO/ministerie van BZK)

Deel 1
Ambitie en kansen voor duurzaam gebruik 
van de ondergrond vanuit het perspectief 
van de energietransitie en grondwater

In deel 1 van het tweeluik beginnen we met 
een schets van de context en de actualiteit. 
Nederland staat aan de vooravond van een 
aantal grote transities die de ruimtelijke inrich-
ting van het land zullen beïnvloeden. De ener-
gietransitie, waarin gezamenlijk de overstap 
van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen 
wordt gemaakt, is er daar een van. Het recent 
verschenen coalitieakkoord heeft de ambities 
voor de energietransitie nog eens bevestigd en 
vergroot. Ook het grondwater staat voor een 
grote uitdagingen. Door verdroging, verzilting 
en verontreiniging staat de grondwaterkwaliteit 
en -kwantiteit onder druk. Tegelijkertijd neemt 
de vraag naar grondwater voor het drinkwater 
of industriële processen toe. 
In de Tweede Kamer zijn de onderwerpen 
mijnbouw en bescherming van drinkwater- 
en grondwater recentelijk uitgebreid aan de 
orde geweest. Daarom geven we in de eerste 
gespreksronde een nadere toelichting op de 
twee opgaven: energietransitie en strategische 
grondwatervoorraden. Ook de gemeenschap-
pelijke uitdaging en een recent gestarte stu-
diegroep duurzaam gebruik van grondwater 
en energietransitie (vanuit EZK en I&W) komen 
daarbij aan de orde. 
Vervolgens zoomen wij in op een drietal con-
crete praktijksituaties: Zwolle, Noord-Brabant 
en Gelderland. En aansluitend is er ruimte 
voor discussie en een nadere verdieping: waar 
gaat het gesprek eigenlijk over en waar zou 
het gesprek over moeten of kunnen gaan? 
Wat werkt in de praktijk en welke dilemma’s 
verdienen meer aandacht en welke kennis en 
competenties zijn daarvoor nodig?

•  Duurzaam gebruik van de ondergrond & 
grondwater

 Ron Nap (RWS)
•  Duurzaam gebruik van de ondergrond en 

de energietransitie
 Charlotte de Kruijk (ministerie van EZK)
•  Intermezzo (Taal en perspectieven van de 

ondergrond)
 Ceciel Fruijtier (TNO) 
•  Interview over praktijksituaties: 
  Reinder Slager (gemeente Zwolle), Mieke 

de Boer (provincie Noord-Brabant) en Igor 
Jellema Fortuin (provincie Gelderland)

Deel 2
Lessen uit de praktijk: Aquathermie, Hoge 
Temperatuur Opslag (HTO) en Geothermisch 
boren

In deel 2 van het tweeluik delen we resulta-
ten uit praktijkonderzoek naar toepassingen 
in de warmtetransitie (Aquathermie, Hoge 
Temperatuur Opslag en Geothermie). Waar 
moet je op letten als je aan de slag gaat? 
Welke effecten hebben deze toepassingen op 
de bodemtemperatuur en de kwaliteit van 
bodem en grondwater?
Ten eerste bespreken we nut en noodzaak van 
de integratie van aquathermie en bodemener-
gie in nieuwe warmtevoorzieningen, en hun 
relatie tot andere bodemfuncties. Hierbij ligt 
de focus op opschaling van het gebruik van 
deze warmtebronnen, zoals uitgewerkt binnen 
het programma WarmingUp. Vervolgens zoo-
men we in op praktijkonderzoek dat afgelopen 
jaar is uitgevoerd bij het HTO-systeem van ECW 
Energy in Middenmeer. Dit is momenteel het 
enige operationele systeem in Nederland waar 
warmte op hoge temperatuur (85°C) wordt 
opgeslagen. In de zomer 2021 is de ‘thermos-
fles’ geladen, en in de winter is de warmte 
terug geleverd aan de kassen. Welke effecten 
zijn waargenomen en wat betekent dit voor 
inpassing van HTO in de ondergrond? 
Ten slotte leren we meer over de risico’s voor 
de ondergrond die komen kijken bij het boren 
en gebruiken van geothermiebronnen. We 
gaan in op het ontwerp van de putten en het 
systeem, het boren en het periodiek testen van 
de putten, de exploitatie van het systeem en 
de daarbij optredende effecten.
Kortom, een praktisch inkijkje in drie toepas-
singen die klaargestoomd worden voor de 
warmtetransitie, met genoeg nieuwe inzichten 
om na afloop mee te nemen naar de borrel.

•  Vormen aquathermie en bodemenergie 
een gelukkig huwelijk?

 Ida de Groot en Nanne Hoekstra (Deltares)

•  Hoge Temperatuur Opslag: De thermosfles 
in de ondergrond

 Peter Oerlemans (IF Technology)

•  Geothermie en (mitigatie van) effecten op 
de ondiepe ondergrond

 Nick Buik ( IF Technology)

Sessieleider:
Corinne Koot 
(Witteveen + Bos)

Sessieleider:
John Zegwaard 
(TNO)

Sessieleider:
Karin Sant
(Sweco)

Ruimte voor maatschappelijke opgaven
Thema 1

Tweeluik - Energietransitie, grondwater en duurzaam 
gebruik van de ondergrond
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SESSIE 2.1 | 10.30 - 12.00 uur SESSIE 2.2 | 13.00 - 14.30 uur SESSIE 2.3 | 15.00 - 16.30 uur

Bodem (en water) eindelijk 
sturend! #Hoedan?

De NOVI en de concepten van de EU bodem-
strategie geven bodem en water sturing in de 
ruimtelijke inrichting en daarmee voor de grote 
opgaven genoemd in het coalitieakkoord, zoals 
de bouw- en de klimaatopgave. Via de titel 
van het Deltaprogramma 2022 “Iedere schop 
in de grond klimaatbestendig” wijst ook de 
Deltacommissaris direct aan waar maatregelen 
beginnen om Nederland in 2050 klimaatbe-
stendig te krijgen: de bodem. Met tussenpozen 
in de afgelopen 20 jaar staat het bodem- en 
watersysteem weer prominent op de agenda 
en wordt het belang van een vitale bodem 
als basis voor de ruimtelijke inrichting en de 
toekomst van Nederland eindelijk op waarde 
geschat. De ramp in Limburg heeft zichtbaar 
aangetoond dat we het bodem- en watersys-
teem niet langer op een wijze zoals voorheen 
kunnen beheersen en temmen, maar beter 
moeten beheren, de natuurlijke kracht herstel-
len en de eigenschappen van ons land, mede 
lerend van onze voorouders, beter moeten 
benutten.

Hoe maken we ‘bodem en water sturend’ in 
ons handelen zo concreet dat het niet weer 
een maakbare sluitpost wordt? Welk beleid, 
kennis en coalities zet we (al) in of hebben we 
nog nodig? Hoe werken partijen samen aan 
deze thema’s en welke belemmeringen en kan-
sen zien zij? Met andere woorden: Hoe geven 
we ‘bodem en water sturend’ nu wel handen 
en voeten? 

In deze sessie gaan we samen met u op 
ontdekkingstocht. We nemen u mee in de 
nieuwe beleidslijn die onderdeel is van het 
coalitieakkoord en zetten daar voorbeelden uit 
de praktijk tegenaan, zoals het Vijfde dorp in 
de Zuidplaspolder, de aanpak van Harderwijk 
met omgevingsvisie en stadsatlas en de ‘soft 
power’ in Twente

Aan deze sessie werken mee:
Ytsen Deelstra (ministerie van I&W), 
Piet de Nijs (ministerie I&W), Jeroen Grutters 
(Hoogheemraadschap Schieland en de 
Krimpenerwaard), Henk Maas (gemeente 
Harderwijk), Vincent Grond (GrondRR) en 
Mark van der Poll (CB5).

Zorgen voor een gezonde 
Bodem

Regionale Kennisschakels en het Programma 
Bodem & Ondergrond helpen deze hoek-
steen van de EU strategie uit te werken.

In de Uitvoeringsagenda van de Nationale 
Omgevingsvisie wordt een Programma Bodem 
en Ondergrond aangekondigd, dat in 2022 ver-
der wordt uitgewerkt. In het programma staan 
onderwerpen centraal die om een gezamen-
lijke aanpak vragen. Zowel de uitwerking en 
operationalisering van de EU-bodemstrategie, 
als ontwikkelen effectieve werkvormen voor 
kennisdeling zijn hiervan voorbeelden.
De EU Bodemstrategie benadrukt de maat-
schappelijke baten van gezonde bodems voor 
de samenleving. Als we om ons heen kijken 
dan zien we dat in de huidige bodempraktijk 
het bereiken van gezonde bodems met het 
oog op het realiseren van de grote maatschap-
pelijke opgaven steeds meer centraal staat. Er 
wordt dus al volop gewerkt in de geest van de 
EU strategie.

Via het programma “Regionale Kennisschakels 
Bodem & Ondergrond” kunnen de ervaringen 
die hiermee opgedaan worden gedeeld wor-
den. Dit programma, in opdracht van IenW 
en uitgevoerd door VNG, is van start gegaan 
in 7 regio’s. De regio’s gaan gedurende de 
looptijd van de pilot op 8 leerthema’s aan de 
slag, waarbij de lessen worden vastgelegd en 
gedeeld met andere regio’s, sectoren en natio-
naal. Tijdens Bodem Breed willen we de lessen 
van het eerste half jaar delen. We zijn daarbij 
ook geïnteresseerd in jullie ervaringen, zowel 
betreft het leren van elkaar als over het wer-
ken aan duurzaam benutten van een gezonde 
bodem, in de geest van de EU-strategie.

•  Op weg naar een NOVI-Programma  
Bodem & Ondergrond

 Piet de Nijs (ministerie van IenW)

•  De EU Bodemstrategie en de betekenis 
voor Nederland

  Gita Maas & Mariska van Hintum  
(ministerie van IenW)

•   Programma Regionale Kennisschakels - 
ervaringen delen en verrijken

  Ingrid van de Vegte (Fries Sociaal 
Planbureau) samen met Jos Mol (gemeente 
Enschede), Alzira Schaap (RHDHV) en  
Diana van Dorresteijn (VNG)

Regels voor bodem in het 
omgevingsplan

Overheden krijgen onder de Omgevingswet 
een nieuw instrumentarium om sturing te 
geven aan de fysieke leefomgeving. Via het 
Aanvullingsspoor Bodem is ook de wet -en 
regelgeving rondom de bodem daaraan toege-
voegd. Hoewel er rondom bodembescherming 
en grondverzet van rijkswege aardig wat regels 
blijven bestaat, nemen de mogelijkheden tot 
een lokale invulling van het bodembeleid toe. 
Op veel rijksregels is bijvoorbeeld een aanvul-
ling mogelijk met lokale maatwerkregels in 
het omgevingsplan. Via de bruidsschat worden 
verschillende rijksregels overgeheveld naar 
gemeenten. Tenslotte kunnen gemeenten 
eigen omgevingsplanregels opstellen ten 
aanzien van bodem en ondergrond.

Naast een verplichte uitwerking van de instruc-
tieregels vanuit rijk en provincie, is het aan 
gemeenten zelf om invulling te geven aan de 
beleidsruimte via het omgevingsplan. Hoe men 
hier concreet handen en voeten aan kan geven 
is voor velen nog een zoekproces. Een aantal 
gemeenten is echter al behoorlijk gevorderd 
in de uitwerking van de bodemthema’s in het 
omgevingsplan. In deze sessie lichten zij toe 
hoe zij dit proces hebben aangepakt, waar zij 
tegenaan liepen en delen de sprekers tips en 
tricks waarmee andere gemeenten hun voor-
deel mee kunnen doen.

Aan deze sessie werken mee:
•  Margreet Lips (OD Rivierenland) en Ingeborg 

van Oorschot (Doorgrond Advies), namens 
het Gelders Ondergrond Overleg (GOO)

•  Judith Brunink (Stantec), namens de 
gemeente Delft

• Michiel Eijndhoven (OD NZKG)
• Bram Vermaat (gemeente Rotterdam)

Sessieleider:
Tommy Bolleboom 
(RWS)

Sessieleider:
Han de Wit 
(TAUW)

Sessieleider:
Petra Mesken 
(Stantec)

Plannen voor de toekomst: kennis en beleid
Thema 2
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SESSIE 3.1 | 10.30 - 12.00 uur SESSIE 3.2 | 13.00 - 14.30 uur SESSIE 3.3 | 15.00 - 16.30 uur

Afbouw nazorg 
IBC-locaties; haal uw 
nazorglocatie uit 
quarantaine

Het beheer van IBC-nazorglocaties kost veel 
geld. Jarenlange monitoring, onderhoud van 
systemen en daarnaast kunnen we weinig 
met die grond. En we willen onze kinderen en 
kleinkinderen er ook niet mee opzadelen. Maar 
wist u dat er nieuwe initiatieven voor betere 
en efficiëntere aanpak van nazorglocaties zijn? 
Dit heeft grote financiële en maatschappelijke 
voordelen.

We delen ervaringen in de geslaagde afbouw 
van meerdere locaties, maar ook de beperkin-
gen hierbij! Hoe neem je het bevoegd gezag 
mee in dit traject? Is de ontmanteling van 
systemen een financiële blokkade voor de 
afbouw? Hoe rolt de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid dit verder in haar regio uit?

Peter Rood en Vincent Breij (Stichting 
Bodembeheer Nederland), Rob Mank 
(gemeente Dordrecht), Frans van der Ham 
(Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid) en Nanne 
Hoekstra (Deltares) delen hun ervaring. 

En wat is uw ervaring? 
We gaan graag in gesprek!

Naar optimale risico-
gerichte nazorg van 
teerlocaties 

Bij veel van de in het verleden gesaneerde 
teerlocaties, zoals voormalige gasfabriekster-
reinen en houtverduurzamingsbedrijven, 
constateren we restverontreinigingen die 
veelal worden aangepakt door ze te isoleren, 
te beheersen en te controleren (IBC-locaties). 
Vrijwel altijd is er sprake van een aanzienlijke 
restverontreiniging met actieve nazorg. Door 
nieuwe onderzoekstechnieken, inzichten en 
veranderende behoeften kan het nu gunstig 
zijn om een IBC-locatie anders aan te pakken. 
Dus van sanering en beheersing naar een opti-
male, risico-gerichte nazorg. 

We delen graag onze kennis! In deze sessie 
bespreken we drie complexe casussen waar nu 
invulling wordt gegeven aan optimale inrich-
ting van de nazorg, te weten Griftpark Utrecht, 
Gasfabriek Kralingen Rotterdam en Olasfa Olst. 

Alle casussen samen geven ons inzicht in de 
risico’s en kansen van de aanpak en toegepaste 
technieken. Inzichten die wellicht nét dat ver-
schil kunnen maken bij de inrichting van ande-
re teerlocaties met dezelfde opgave, namelijk 
een kosteneffectieve aanpak met een minimale 
nazorg. De sessie zal worden afgesloten met 
een paneldiscussie waarin geleerde lessen en 
aanbevelingen voor nog aan te pakken teer-
locaties aan bod zullen komen.

• Griftpark Utrecht
 Sophie Vermooten en Jan Gerritse (Deltares)

• Gasfabriek Kralingen Rotterdam
  Bart Hoogendoorn (gemeente Rotterdam) en 

Meinie Naus (TAUW)

• Olasfa Olst
 Frank Volkering(TAUW)

• Lessons Learned
  Jillian Sant-Barendregt en Flip van Keulen 

(gemeente Rotterdam)

Van bodemsanering naar 
actief bodembeheer: 
risico gestuurde aanpak

De laatste jaren zijn met name PFAS en 'nieu-
we verontreinigingen' in het nieuws geweest. 
Je zou bijna vergeten dat we in Nederland ook 
nog steeds een grote opgave hebben vanuit 
'historische verontreinigingen'. Zo liggen er 
onder andere nog uitdagingen voor IBC-
locaties en grootschalige grondwaterverontrei-
nigingen. De hedendaagse aanpak kenmerkt 
zich door een risico gestuurde aanpak waarbij 
veel aandacht is voor veiligheid, zekerheid, 
gezondheid, omgevingsaspecten en commu-
nicatie.

In deze sessie wordt aan de hand van drie 
praktijkprojecten geïllustreerd hoe op een 
moderne, innovatieve manier invulling gegeven 
kan worden aan deze risico gestuurde aanpak. 
Hierbij komen ook de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van kennis, technieken en uit-
voering aan bod. 

•  Saneren en herontwikkelen EMK-terrein
  Auke Oostra (ministerie van I&W) en 
 Arthur van de Velde (TTE Consultants)

•  Veiligheidsmaatregelen bodemsanering 
locatie Vetgasfabriek Amersfoort

 Theo Bussink (TTE Consultants)

•  Actief en modern bodembeheer met  
de gebiedsgerichte aanpak in het  
havengebied van Rotterdam:  
De Rotterdamse aanpak

 Jan Willem Meertens (gemeente Rotterdam)

Sessieleider:
Carla Bok-Kamermans 
(Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid) 

Sessieleider:
Flip van Keulen 
(gemeente Rotterdam)

Sessieleider:
Henk van Zoelen 
(ZZP)

(Na)zorg verontreinigingen
Thema 3
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SESSIE 4.1 | 10.30 - 12.00 uur SESSIE 4.2 | 13.00 - 14.30 uur SESSIE 4.3 | 15.00 - 16.30 uur

Regelgeving en praktijk 
bij bodemverbetering

Organische stof in de bodem is een sleutelfac-
tor voor verbetering van zowel de chemische 
als fysische en biologische kwaliteit van de 
bodem. Het vastleggen van organische stof in 
de bodem draagt bij aan meerdere maatschap-
pelijke opgaven zoals de klimaatdoelstellingen 
en gezond voedsel. Om meer organische stof in 
de bodem te krijgen en CO2 vast te leggen zul-
len we op alle niveaus moeten samenwerken. 
Dit is ons droombeeld. Een illusie of deel je 
deze visie ook?

Transities zijn niet makkelijk, maar we hebben 
goed nieuws. In Overijssel zijn twee voor-
beelden van hoe in de praktijk mogelijkheden 
geschapen kunnen worden om dit droom-
beeld, deze doelen, te verwezenlijken. Wil je 
meer weten over de blokkades in het systeem 
en welke oplossingen er kunnen zijn, of wil je 
zelf aan de slag met deze verandering teweeg 
brengen? Kom dan naar onze sessie, luister 
en praat mee. We kunnen alvast een aspect 
onthullen: naast samenwerking is ook lef hierin 
een sleutelbegrip.

•  Potentie van de bodem als potentieel 
opslagmedium voor broeikasgassen

 Jeroen Oosterwegel (Geofoxx)

•  Praktische mogelijkheden verbeteren 
organisch stofgehalte in de bodem

 Anet Bovendeert (OMAB)

• Adaptief beleid: De Overijsselse Standaard
 Jurgen Neimeijer (provincie Overijssel)

Afrondende discussie met sprekers en 
gasten: 
Han Kraaijvanger (agrarisch ondernemer) en 
Bertus Meijer (gemeente Dalfsen)

Toepassing secundaire 
bouwstoffen, TGG en 
baggerspecie

De bouwstenen van een circulaire economie 
zijn het minimaliseren van het gebruik van 
primaire grondstoffen en bestaande materialen 
en producten zo lang mogelijk en zo hoogwaar-
dig mogelijk in de keten houden. Dit geldt ook 
voor het werkveld bodem waarin nog steeds 
diverse toepassingen plaatsvinden, waarbij 
gedacht wordt aan ophogingen, zoals dijken, 
geluidswallen, landhoofden bij bruggen en via-
ducten en opvullingen van plassen. Secundaire 
bouwstoffen die kunnen worden ingezet zijn 
bodemas van Afval Energie Centrales (AEC’s), 
slakken afkomstig van de productie van staal 
en granulaten van bouw- en sloopafval. Naast 
de secundaire bouwstoffen zijn ook toepas-
singen van thermische gereinigde grond, 
granuliet en baggerspecie mogelijk. In de 
afgelopen jaren zijn er diverse toepassingen in 
het nieuws geweest, waarbij er problemen aan 
het licht zijn gekomen met de toepassing. Als 
gevolg daarvan ligt het hergebruik van secun-
daire bouwstoffen onder een vergrootglas en 
de animo voor de toepassing van secundaire 
bouwstoffen is laag. Het betreft een maat-
schappelijk probleem waar een oplossing voor 
moet worden gezocht.

In deze sessie worden praktijkvoorbeelden 
gegeven van knelpunten bij de toepassing van 
secundaire bouwstoffen, TGG en baggerspe-
cie. Hoogwaardige toepassing van secundaire 
bouwstoffen is wenselijk waarbij de effecten 
op de kwaliteit van het bodem- en watersys-
teem niet uit het oog moet worden verloren. 

• Presentatie nog nader in te vullen

•  Circulariteit versus risico’s in de toepas-
sing van secundaire bouwstoffen

 Marian Langevoort (TAUW)

•  Wanneer is een baggerproject circulair en 
hoe meet je dat?

 Fred de Haan (Waternet)

Biobased engineering: 
van Engineering met grond 
naar Engineering van grond

Grondeigenschappen worden in de geotech-
niek meestal als een gegeven beschouwd, 
waar -behalve de mate van compactie en het 
watergehalte- weinig meer aan te veranderen 
valt. Vanuit bodemchemie en bioremediatie is 
de blik heel anders: door juist gebruik of door 
het stimuleren van afbraak kunnen de eigen-
schappen goed gestuurd worden. Kan dat soort 
kennis ook worden ingezet voor het aanpassen 
van geotechnische eigenschappen? 

Dat kan en daar is de afgelopen 15 jaar veel 
onderzoek naar gedaan: het leidde tot een 
veelheid aan labtoepassingen, met eerste 
opschalingsstappen. Mainstream is het nog 
zeker niet. In de laatste jaren zien we de toe-
passingen ontwikkeld worden die goed aanslui-
ten bij marktwensen. In deze sessie presente-
ren we er vier. 

•  Een biologisch kunstwerk in de bodem: 
‘work of art’ of een technisch kunstwerk?

 Kim Lamers (Groundwater Technology)

•  Van slib tot grond door inzet van wormen: 
Resultaten van een pilot.

 Miguel de Lucas Pardo (Deltares} 

•  Hoe kan de bodem bijdragen aan een  
veilig en gezond watersysteem?

 Harold Opdam (Heijmans)

•  Bodembiologie tegen Aardbevingen (en 
ander getril in de bodem)

 Yvo Veenis (Groundwater Technology)

Sessieleider:
Shakti Lieten 
(ZZP)

Sessieleider:
Miguel Paez
(TAUW)

Sessieleider:
Wouter van der Star 
(Deltares)

Circulair en biobased
Thema 4
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SESSIE 5.1 | 10.30 - 12.00 uur SESSIE 5.2 | 13.00 - 14.30 uur SESSIE 5.3 | 15.00 - 16.30 uur

Innovatief en duurzaam 
saneren

Is het na 35 jaar bodemsanering nog mogelijk 
om innovatief en duurzaam te saneren?
Nederland en België bundelen tijdens deze 
sessie hun krachten om dat te laten zien. Soms 
onverwachts ontdekt, soms via doorontwikke-
ling van bestaande technieken. Samen laten 
zij zien dat onze bodem en watersystemen 
nog steeds duurzaam en innovatief aangepakt 
kunnen worden waarmee het creëren van een 
veilige leefomgeving wordt gewaarborgd. De 
kracht van de biologie, de technische snufjes, 
een combinatie van een innovatieve onder-
zoekstechniek en sanering door directe injec-
ties en ten slotte de ervaring met saneringen 
van PFAS komen daarbij aan bod. 

Tijdens een viertal presentaties wordt u door 
de sprekers meegenomen naar complexe 
ondergronden waar de verontreiniging soms 
sterk gelaagd aanwezig is. U ontdekt hoe 
complexe verontreinigingen zeer nauwkeu-
rig in beeld kunnen worden gebracht, maar 
ook hoe zij laagsgewijs (biologisch) kunnen 
worden aangepakt. Of het nu gaat om VOCl’s, 
Chroom-6 of een exotische cocktail aan stoffen, 
alles komt daarbij aan bod. We rijden daarbij 
van Dordrecht via Chemiepack naar Schiphol 
en vliegen vandaar naar Oost Vlaanderen om 
uiteindelijk uit te komen bij de grote uitdaging 
voor de toekomst: PFAS. Luister mee, praat 
mee en ontdek dat saneren nog steeds ‘hot 
topic’ is om voor onze toekomstige generatie 
een veilige leefomgeving te blijven waarborgen.

•  Duurzame en innovatieve binnen- 
stedelijke sanering Chroom-6

 Jan van den Ouwelant (Greensoil)
•  De bodem is één grote bioreactor 
  Nick van ’t Klooster en Harald Opdam 
 (beiden Heijmans)
•  Accurate injectiestrategie door  

combinatie van EnISSA data en SPIN® 
injectietechnologie

  Pieter Buffel (EnISSA) en Jeroen 
Vandenbruwane (INJECTIS)

•  Aan de slag met sanering PFAS  
puntbronlocaties 

  John van Tol en Iris van der Veen  
(beiden TAUW)

PFAS in de regio 
Zuid-Holland Zuid en 
omgeving - verleden, 
heden en toekomst

PFAS en de omgeving van Dordrecht zijn in 
kringen van bodemdeskundigen - helaas - 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Immers, 
één van de meest prominente PFAS veront-
reinigingen van Nederland (omvang ca 190 
km2), is in deze regio gelegen. Dordrecht en 
omgeving kan dan ook gezien worden als één 
van de “epicentra” van de PFAS-problematiek 
in Nederland. In deze sessie laten we zien hoe 
de problematiek in de regio al is aangepakt en 
wat er nu nog gebeurt.

Van belang was in eerste instantie om een 
goed beeld te krijgen van de omvang en de 
mate van verontreiniging. Om ook een beeld te 
krijgen van wat er buiten de regio is gebeurd, 
is samen met de provincie en de andere omge-
vingsdiensten in de provincie een provincie-
brede bodemkwaliteitskaart PFAS gemaakt. 
Tevens wordt het lopende gewasonderzoek 
gepresenteerd dat de gemeenten Dordrecht, 
Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden  
gezamenlijk laten uitvoeren in 20 volkstuin-
complexen in de regio.

•  Onderzoek naar ruimtelijke verspreiding 
van PFAS in de regio Zuid-Holland Zuid

 Elisabeth van Bentum (Arcadis)

•  Grootschalig gewasonderzoek in  
volkstuinen

 Karin van den Akker (Omgevingsdienst 
 Zuid-Holland Zuid)

•  Totstandkoming bodemkwaliteitskaart 
provincie Zuid-Holland voor PFAS

 Sander Jansen (provincie Zuid-Holland)

Leren van ZZS-
problematiek voor een 
‘toxic-free environment’

Milieuvervuiling en zorgwekkende stoffen vor-
men een risico voor een gezonde, duurzame en 
veilige leefomgeving. Het beleid is dat emissies 
van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zo veel 
mogelijk moeten worden geminimaliseerd. 
Helaas zijn er al veel ZZS in het milieu aanwezig 
en de verwachting is dat de productie van stof-
fen tot 2030 verdubbelt. In deze sessie verken-
nen we wat kunnen we leren van het verleden 
om problemen in de toekomst te voorkomen.
 
In een drieluik nemen we u mee in de ZZS-
problematiek uit het verleden, heden en de 
toekomst. De nalatenschap van de verboden 
pesticide Lindaan geeft op verschillende plek-
ken in Europa nog problemen in de bodem. 
Ook PFAS-stoffen leiden tot bodemproblema-
tiek en pas enkele stoffen uit de PFAS-familie 
zijn verboden. Nederland werkt met een aantal 
andere lidstaten aan een Europees verbod 
op de hele PFAS-groep, om regrettable sub-
stitution van de ene PFAS voor een andere te 
voorkomen. Microplastics worden steeds vaker 
aangetroffen in het milieu en de schadelijkheid 
en het gedrag worden nog onderzocht; wordt 
dit de ZZS van de toekomst?
 
In deze sessie duiken we in de ZZS-
problematiek om lessen te leren voor de 
toekomst. Helpt u mee?
 
•  De historie en het nalatenschap van de 

pesticide lindaan/HCH
 Carlo Bensaïah (TAUW)
 
• PFAS: de kraan dicht
  Edwin de Baat en Jean-Marc Abbing 

(RHDHV)
 
•  Microplastics; wat speelt er nu en wat 

brengt de toekomst?
 Melvin Faber (RIVM)

Sessieleider:
Dennis Scheper 
(NTP)

Sessieleider:
Ruud Hakkeling 
(Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid)

Sessieleider:
Lise de Boer 
(RIVM)

Bodemsaneringstechnieken & Zorgwekkende stoffen
Thema 5
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SESSIE 6.1 | 10.30 - 12.00 uur SESSIE 6.2 | 13.00 - 14.30 uur SESSIE 6.3 | 15.00 - 16.30 uur

Vreemde eenden in de 
bodem

In zekere zin is de term protocolfetisjist van 
toepassing op veel mensen die van bodem 
en ondergrond hun vak gemaakt hebben. 
Sinds koning Willem-Alexander zich in een tv-
interview – voorafgaand aan zijn inhuldiging in 
2013 – liet ontvallen juist geen protocolfetisjist 
te zijn, is dit woord opgenomen in de Van Dale. 
Het verwijst naar iemand die nadrukkelijk het 
geheel van regels en voorschriften opvolgt. 
Alles wat we in ons vakgebied doen – van 
bodemonderzoek tot saneren – is immers 
vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen en 
Nederlandse normen. Alles? Nee, niet alles. 

Bij strenge vorst is open water voor water-
vogels een zeldzaamheid, waardoor je in een 
bijt – een door mensen gemaakt gat - vaak veel 
verschillende soorten dieren bij elkaar ziet. 
Veelvoorkomende watervogels in Nederland 
zijn dan eenden, ganzen en meerkoeten. Soms 
tref je een soort aan die minder gebruikelijk 
is: de vreemde eend in de bijt. In de bodem 
zien we veelvoorkomende stoffen zoals zware 
metalen, PAK’s en minerale olie – maar soms 
treffen we ook iets anders aan: bijvoorbeeld
drugsafval, microplastics en Aziatische 
Duizendknopen. 

Tijdens deze sessie nemen we je mee langs 
ontontgonnen gebieden, waarvoor niet altijd 
vast omlijnde protocollen gelden. Waar loop 
je dan in praktijk tegen aan? Hoe gaan we om 
met de bijbehorende maatschappelijke uitda-
gingen? Is voorkomen moeilijker dan genezen? 

Aan deze sessie werken mee:
•  Coen Aerts (Strukton), over verontreiniging 

door drugsafval
•  Jentsje de Jong (TAUW), over onderzoek naar 

microplastics
•  Luuk de Vetten (Geofoxx), over aantonen van 

Aziatische Duizendknopen in grond en 
 bagger

Hoe brengen we het 
bodemleven in het 
stedelijk gebied weer 
tot bloei?

Het belang van de bodembiodiversiteit wordt 
al langere tijd onder de aandacht gebracht in 
de landbouw, maar er is ook aandacht nodig 
voor het bodemleven in het stedelijk gebied: 
wat betekent bodemleven bijvoorbeeld voor 
openbaar groen? Het bodemleven is een nieuw 
onderwerp voor beleidsmakers en adviseurs 
in de ruimtelijke ordening. Door een gebrek 
aan inzicht in het aanwezige bodemleven 
en omdat er geen wettelijk kader is word er 
weinig gedaan aan het behoud van bodem-
leven. Terwijl er steeds meer belang wordt 
gehecht aan het benutten en het stimuleren 
van bodemleven: het bodemleven kan namelijk 
een rol spelen in het behoud van biodiversiteit 
en het werken aan maatschappelijke opgaven 
zoals klimaatadaptatie.

Om stappen te zetten in het stimuleren en 
benutten van bodemleven is kennisontwikke-
ling cruciaal. Hoe meet je bodemleven? Wat 
zijn voorbeelden uit de praktijk? Hoe kan dit 
in beleid worden verwerkt? Geïnteresseerd en 
wil je meer weten?

Aan deze sessie werken mee:
• Joyce van den Berg (gemeente Amsterdam)
• Kees van Bochove (Datura)
• Irma Dekker (gemeente Rotterdam)
•  Gerard Korthals (Wageningen University & 

Research / NIOO - KNAW)

Gezonde bodem voor een 
gezond leven

Tijdens deze sessie gaan we in op het belang 
van de bodem voor een gezonde leefomgeving. 
Het blijkt dat de investeringen in groen, water 
en de bodem zich in veelvoud terug betalen in 
gezondheidswinst voor de samenleving. Maar 
dan is het wel belangrijk dat deze inrichting op 
een goede manier gebeurt. In een stedelijke 
omgeving wordt de ruimte intensief gebruikt 
en zijn er vaak verschillende opgaven die moe-
ten worden gecombineerd, zoals infrastructuur 
en klimaatadaptatie, recreatie en biodiversiteit 
of natuur en huisvesting.

De sprekers delen de meest recente ken-
nis over een gezonde leefomgeving en hun 
ervaringen uit de praktijk in Rotterdam met 
de Voedseltuin Rotterdam en de Stadsdokter. 
Vervolgens gaan we met u aan de slag als 
‘stadsbodemmeester’: Hoe kunnen een gezon-
de bodem en een gezonde leefomgeving elkaar 
versterken? Wat en wie of welke samenwer-
king is hiervoor nodig? Voel je even stadsbo-
demmeester en doe mee met deze workshop!

•  Effect van leefomgeving op gezondheid
 Judith Hin (RIVM)

•  Zaaien, schoffelen en oogsten voor 
de gezondheid en welzijn van de 
Rotterdammers

 Erik Sterk (Buro Erik Sterk)

•   Stadsdokter helpt gezondheid van bodem 
en bewoners er bovenop

 Rini Biemans (Creatief Beheer)

Panel discussie met Liesbet Dirven en 
Judith Hin (beiden RIVM) en Kees de Vette 
(gemeente Rotterdam)

Sessieleider:
Wouter Nelis 
(Stantec)

Sessieleider:
Lotte Mathu 
(Witteveen+Bos)

Sessieleider:
Susanne Wuijts 
(RIVM)

Vreemde eenden & Bodemleven
Thema 6
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Aanmelden
Iedereen die aan Symposium Bodem Breed 
2022 deelneemt dient zich aan te melden, 
met uitzondering van degenen die als spreker 
gevraagd zijn door of namens de organisatie 
of sessieleider zijn. Na aanmelding ontvangt 
u de digitale factuur per e-mail die u binnen 
14 dagen dient te voldoen. Bij uw factuur ont-
vangt u ook uw toegangspas. Dit is uw bewijs 
van deelname, laat dit bewijs zien op uw 
smartphone (uitprinten mag ook) tijdens het 
inchecken bij het symposium. 

Tweede persoon gratis
Symposium Bodem Breed wil u (als betalende 
deelnemer) graag de mogelijkheid bieden om 
een tweede persoon (mits 35 jaar of jonger 
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 kor-
ting gebruik te maken. Deze tweede persoon 
ontvangt ook een toegangspas. Het achteraf 
toevoegen van een ‘tweede persoon gratis’ aan 
uw reeds gedane aanmelding is niet mogelijk.

Studenten en Zelfstandig Professional
Om in aanmerking te komen voor het studen-
tentarief, dient op het aanmeldingsformulier 
het studentennummer van een geldige col-
legekaart te worden ingevuld. Om in aanmer-
king 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
Op donderdag 21 april 2022 kunt u voor regis-
tratie en vragen de hele dag terecht bij de 
congresbalie (of bellen met 06 11 07 45 25). 
Aan iedere deelnemer wordt bij aankomst een 
actueel programmaoverzicht en naambadge 
verstrekt. Uw speciale wensen ten aanzien van 
de lunch (bijv. glutenvrij) en eventueel verdere 
noodzakelijke informatie kunt u kenbaar maken 
bij uw aanmelding.

Algemene informatie

Wij begroeten u dit jaar 
graag weer live op 
donderdag 21 april 2022 
tijdens Symposium Bodem 
Breed! Dit jaar bij Kinepolis 
te Dordrecht.

Annulering/ verhindering
Bij annulering van uw aanmelding vóór  
7 april 2022 zal het betaalde bedrag worden 
gerestitueerd minus € 30,- administratiekosten 
(exclusief 21% BTW). Bij annulering op of na  
7 april 2022 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 
naar symposium@bodembreed.nl.

Kosten

De kosten voor deelname aan Symposium 
Bodem Breed 2022 zijn:

Toegangspas normaal €  270,00

Toegangspas normaal + 
jongere  €  270,00

Toegangspas ZP-er €  120,00

Studenten en AIO’s          Gratis

Vragen?
Voor informatie en vragen over het programma 
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 aan het 
symposium kunt u contact opnemen met:

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

De genoemde bedragen zijn inclusief lunch en 
exclusief BTW.

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

Locatie

Kinepolis Dordrecht
Lijnbaan 200
3311 RL Dordrecht

Bereikbaarheid: 
Met de auto kunt u Kinepolis Dordrecht berei-
ken via de Noordendijk. Volg de borden voor 
parkeergarage 'Energiehuis'. De parkeergarage 
staat naast de bioscoop.

Openbaar vervoer
Kinepolis Dordrecht is te bereiken met 
buslijn 10, halte Energiehuis.

Aanmelden voor Symposium Bodem Breed: 

www.bodembreed.nl

mailto:symposium%40bodembreed.nl?subject=
mailto:peter.vanmullekom%40sikb.nl?subject=
mailto:symposium%40bodembreed.nl?subject=
mailto:symposium%40bodembreed.nl?subject=
https://bodembreedsymposium.nl/aanmelden/symposium-bodem-breed-2022/
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IPO 

Maring, Linda 
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Mullekom, Peter van 
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Otte, Piet 
RIVM
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Jong Bodem

Sant, Karin 
SIKB

Slagmolen, Arie 
BodemBreed Forum

Vergeer, Marco 
Initiatief Bewust Bodemgebruik
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Symposium Bodem Breed 

Wilde, Paul de 
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