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Sinds de industriële revolutie hebben menselijke 
en industriële activiteiten geleid tot aantasting 
van de bodemkwaliteit. We beschikken nu over 
goede preventieve voorzieningen om de kwaliteit 
van de bodem te beschermen en te waarborgen. 
Maar niet alles van ‘vroeger’ is goed aangepakt. 
Er is nog steeds een reële kans op incidenten en 
‘toevalsvondsten’. 

Het grootse deel van de saneringen bestaat uit graven en 
afvoeren. En in de Omgevingswet wordt vooral gesproken 
over standaardaanpakken. Daarmee wordt meer van het-
zelfde bedoeld; graven en afvoeren, zoals we het nu ook 
al doen. In de transitie naar een circulaire economie vindt 
BodemBreed Forum dit een gemiste kans. Wij staan voor 
de aanpak van saneringen door samen te werken met de 
natuur: ‘Saneren met de natuur’. Een duurzamere en voor de 
omgeving en milieu minder ingrijpende methode. Samen-
werken met de natuur is een grote en noodzakelijke stap 
voorwaarts in de transitie naar een circulaire economie. 
Daarom organiseert BodemBreed Forum in het voorjaar 
van 2019 een workshop over ‘Saneren met de natuur’!

In de onderzoeksprogramma’s NOBIS (Nederlands Onder-
zoeksprogramma Biotechnologische In-situ Sanering) en 
SKB zijn biologische reinigingsmethoden, in- en ex-situ 
verkend. De wereldwijde trend is dat ontwikkeling van sa-
neringstechnieken steeds vaker wordt geïnspireerd door te 
werken mét de natuur (nature based remediation), in plaats 
van te vechten tégen de natuur. BodemBreed Forum richt 
zich met deze workshop op saneringsstrategieën die uit-
gaan van de natuurlijke veerkracht van de bodem. Daarmee 
komen we tot optimale maatschappelijke, financiële en  
milieuvriendelijke oplossingen.

We zijn voor de workshop niet alleen op zoek naar pak-
kende, overtuigende voorbeelden van Natural Attenuation 
(Natuurlijke afbraak) of biologische oplossingen. We zoe-
ken ook slimme geohydrologische maatregelen, of een 
combinatie van beide, voorbeelden van de toepassing van 
natuurlijke materialen bij de reiniging van verontreinigd 
sanerings- of afvalwater, slimme en succesvolle in-situ sa-
neringstechnieken. Er is vast veel mogelijk, jij hebt de kans 
om dit te laten zien!

Call for abstracts
We doen het deze keer anders. Het programma van deze 
workshop gaan wij niet samenstellen. Daar hebben wij  
jullie bij nodig. Ligt jouw passie bij saneren met de na-
tuur? Lever dan een abstract in met inspirerende praktijk- 
voorbeelden. Deze praktijkvoorbeelden kun je tijdens de 
workshop door een presentatie (20-25 min), of een praktijk-
demonstratie toelichten.

Wij verzamelen de bijdragen en stellen op basis hiervan 
een middagprogramma samen. De volgende criteria verlie-
zen wij niet uit het oog:
• Optimale fit bij het onderwerp ‘Saneren met de natuur’;
• Innovatie en potentie van het onderwerp;
• Kwaliteit van de bijdrage.

Oproep voor bijdrage
We dagen je uit om een inspirerende bijdrage in te die-
nen uiterlijk donderdag 17 januari 2019. Een half tot heel 
A4 moet voldoende zijn om onze aandacht te trekken.  
Indienen via e-mail: forum@bodembreed.nl o.v.v. Oproep 
voor bijdrage ‘Saneren met de natuur’.
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