
Uitnodiging 29 september 2016 
Inspiratiesessie BodemBreed Forum 

Terug in de toekomst van het Griftpark
Locomotief Marie rangeerde vanaf 1908 

op het gasfabriekterrein

The real voyage of discovery consists not in seeking new landscape but in having new eyes

Het Griftpark geeft de stad Utrecht al 150 jaar energie.  Vroeger met de gasfabriek en 
tegenwoordig als populair stadspark voor joggers, kinderen, studenten, natuurliefheb-
bers en zonaanbidders. En in de toekomst ook nog als plek voor nieuwe energie en 
initiatieven van de omwonenden van het park. 

Het Griftpark is ook een van de grootste bodemverontreinigingslocaties in Nederland. 
Dankzij technologisch vernuft is het hoofdpijndossier van de jaren tachtig nu een 
succesverhaal geworden. Anno 2016 ontstaat een nieuwe kans. Innovatieve 
technieken maken een inkorting van de ‘eeuwigdurende’ sanering mogelijk. Dit biedt 
ruimte voor een nieuwe fase in de ontwikkeling van het Griftpark waar techniek en 
omgeving samen moeten optrekken.

Bewonersparticipatie en het Griftpark zijn al sinds 1970 onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Wil je 29 september helpen om de basis te leggen voor een baanbrekend 
co-creatieproces met bodemsaneerders en bewoners in de hoofdrollen? Wil je 
meemaken hoe participatie het vliegwiel kan zijn voor herziening en afbouw van de 
nazorg? Kom dan naar het Griftpark!

Uw reisleider 29 september is Gert Leurink, projectleider nazorg Griftpark. Zijn droom 
staat centraal.  Als Gert over 8 jaar met pensioen gaat wil hij de grondwaterzuivering 
veilig kunnen stoppen. En daarop toosten met een lokaal gemaakt Griftparkbiertje. 

Gert Leurink, Peter Rood, Bart Manders,  Taco Jansonius, Dennis Nolte
 
Aanmelden: 
Meer informatie: Peter Rood: peter.rood@peterrood.nl

Een nieuwe blik op techniek & omgeving

BodemBreed Platform
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Programma

13:00 uur – De Droom van Gert: ontvangst buiten, naast restaurant Griftpark 1 
13:15 uur – Vertrek: �etsen naar het zuiveringsstation in Overvecht
13:30 uur – Toen & Nu: roulerend programma: bezichtiging zuiveringsstation;   
         introductie participatie Griftpark toen & nu; presentatie onderzoeks-
                       resultaten Griftparkbacterie
14:45 uur – Vertrek: �etsen terug naar het Griftpark
15:00 uur – Ideeënsessie: rondleiding door Griftpark met toelichting op boven- en   
                       ondergrondse aspecten. Welke inspiratie levert dit aan bodemtechnici om
                       techniek en omgeving met praktische ideeën te verbinden?
16:00 uur – Proeven aan de toekomst: terugkoppeling ideeënsessie en proeverij
       met borrel met bijzondere versnaperingen uit de boven- en 
       ondergrond van het Griftpark
18:00 uur – Einde bijeenkomst 


