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Programma
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13.30 Welkomstwoord en introductie project 

13.45 Presentaties van kennisinstellingen

- RIVM Piet Otte/Theo Traas

- Deltares Erwin Roex

- Uva Steven Droge

- KWR Arnaut van Loon

- WENR/WUR Joost Lahr

15.00 Introductie van pilots (Ilse Vermeij)

15.15 Koffiemoment + geeltjes plakken t.b.v. ‘speeddaten’ (Kim Dieleman)

15.45 ‘Speeddaten’ met experts

16.45 Wrap up (Arne Alphenaar)

17.00 Afsluitende borrel 



Achtergrond
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˗ Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem Bodem&Ondergrond 2016-2020

˗ Marktconsultatie ‘Nieuwe bedreigingen’ (2017-2018)

˗ Programma van Eisen met de volgende opgaven:

· Opstellen van een signalerings- en preventiesysteem voor probleemstoffen en 

pathogenen in bodem en ondergrond

· Ontwikkelen van een lokaal/regionaal te gebruiken handelingskader bij het 

voorkomen van nieuwe bedreigende stoffen

˗ Looptijd van het project: 2 jaar (tot november 2020)



Ons consortium
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˗ Ervaring van de 4 bedrijven

˗ Kennisinstellingen denken en doen mee!

· RIVM

· WENR (WUR)

· KWR

˗ Betalende deelnemers aan pilots en praktijktafels: 7 provincies, 5 omgevingsdiensten, 

diverse waterschappen en gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en 3 private partijen 

˗ Aansluiten of aandragen van pilots is nog steeds mogelijk



Begeleiding en interactie
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˗ Begeleiding vanuit het Uitvoeringsprogramma (UP):

· Fred de Haan (UvW), René Smolders (VNG), Manja Holst-Touber (IPO), Marije 

Schouwstra (IenW), Paul de Wilde (Bodem+/UP)

· Jos van Wersch (UP/RWS) – contracthouder

˗ Afstemming met adviesgroep NIBO-OS (onder andere IenW en RIVM)

˗ Afstemming met IenW domeinen Water, Grondwater, Chemie/ZZS, Lucht



Onze doelen
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- Komen tot een systematische aanpak en beheer van ongewenste situaties door 

nieuwe en opkomende stoffen en pathogenen in het bodemsysteem 

˗ Signaleren: potentiële nieuwe en opkomende stoffen zien aankomen

˗ Voorkómen: gesignaleerde bedreigingen voorkomen via afspraken en maatregelen

˗ Handelen: adequaat reageren en communiceren in de keten

˗ Leren en ontwikkelen: bestaande methoden gebruiken en kennisbehoeften kennen

˗ Kennis gebruiken: kennis en expertise toegankelijk en toepasbaar hebben/houden
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1. Systeemanalyse
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Tafel: Grondverzet en hergebruik (Ko Hage)
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˗ Gericht op keten: sanering, grondverzet en hergebruik (Wbb, Bbk)

˗ Centrale vraag: hoe omgaan met: onderzoek naar en aanwezigheid van ‘nieuwe 

bedreigingen’ in grond

Accent ligt op:

- Vaststellen van rollen en verantwoordelijkheden (wie doet wat en wanneer?)

- Signaleren van knelpunten in de keten en vinden van praktische oplossingen



Tafel: Bodemgebruik en diffuse belasting (Marloes Luitwieler)
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˗ Diffuse belasting vanuit landbouw, watersysteem, lucht, consumentengebruik

˗ Diffuse historische belasting (bijvoorbeeld lood)

˗ Verantwoord gebruik van diffuus belaste percelen

Accent ligt op:

- Signalering: welke stoffen worden gebruikt+uitgestoten. Wanneer risico?

- Preventie: diffuse belasting verminderen: aan de bron of end-of-pipe?

- Beheer en sanering: welke bodemkwaliteit is nodig voor welke functie? 



Tafel: Grondwater (Ilse Vermeij)
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˗ Diffuse belasting vanuit atmosferische depositie, landbouw, -> regionale kwaliteit 

grondwaterlichaam 

˗ Lokale emissies of calamiteiten, intrusie oppervlaktewater -> gevolgen voor receptoren

˗ Samenwerken met de watersector (werkgroep en aanpak opkomende stoffen)

Accent ligt op:

- Signalering: Welke stofgroepen, gedrag en hoeveelheden

- Preventie: Analyse bron en pad, mogelijke maatregelen

- Beheer en sanering: Sortering verantwoordelijkheden en beslis- en actieschema 



Tafel: Afvalketen en circulair gebruik (Shakti Lieten)
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˗ Hergebruik op de bodem (denk aan rubbergranulaatkorrels, baggerspecie, etc.)

˗ Hergebruik in de bodem (denk aan spoelvloeistoffen, groutmaterialen, puin, etc.)  

˗ Indirect effect van toepassing van bewerkte reststromen: bijv. kunststof(composiet)

Accent ligt op:

˗ Signalering & bewustwording: welke stoffen hebben via hergebruik effect op bodem?

˗ Preventie: hoe voorkomen wij dat deze materialen worden hergebruikt?

˗ Monitoring: hoe monitoren wij in de praktijk of negatief (indirect) effect ontstaat?



Kennisagenda en kennishub
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Kennisagenda

Niet alle vragen kunnen worden onderzocht. Kennisbehoeften en kennisleemten 

plaatsen wij op de Kennisagenda Nieuwe en opkomende stoffen

Kennishub

Verkenning van de behoefte voor centrale aansturing van dit thema. Ook draagvlak en 

organisatievormen verkennen middels gesprekken met diverse gremia



Voor meer informatie
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Projectmanager: Martijn van Houten – 06 2394 0877

Tafel 1: Grondverzet en hergebruik: Ko Hage – 06 5422 8083

Tafel 2: Bodembeleid en diffuse belasting: Marloes Luitwieler – 06 2316 3824

Tafel 3: Grondwater: Ilse Vermeij – 06 1563 4440

Tafel 4: Afvalketen en circulair gebruik: Shakti Lieten – 06 8687 5278

Verkenning kennishub Nieuwe en opkomende stoffen: Willem Hendriks – 06 1094 7402

Liaison kennisinstellingen/kennisagenda: Arne Alphenaar – 06 2700 7331



‘Speeddaten’ met experts
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“Ophalen welke gepresenteerde informatie van de experts direct interessant is 

voor gebruik aan de praktijktafels of toepassing in de pilots”

 Post-it plakken op flip-over: “Raakvlakken/Kansen i.r.t. gepresenteerde kennis”

“Ophalen aan welke kennis behoefte is, maar wat je nog niet gehoord hebt”

Post-it plakken op flip-over: “Kennisbehoefte”



‘Speeddaten’ met experts (2)
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2 (of 3) rondes: Kies de experts waarmee jij je bevindingen wilt delen! 

✓ Hang je post-its op tijdens de koffie-break. 

✓ De dialoog met de experts

✓ Terugkoppeling van opgehaalde informatie in de wrap-up. 

✓ Resultaten worden meegenomen in het vervolg 



Volg ons project op internet 

en LinkedIn!
(binnenkort beschikbaar)


