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BodemBreed Forum is hét 
netwerk van bodem- en 
ondergrondprofessionals

De wetgeving voor bodemonderzoek en bodem- 
sanering in Nederland richtte zich traditioneel op 
een vast pakket aan stoffen. De laatste jaren weten 
we beter en zien we dat er veel meer stoffen in ons 
milieu aanwezig zijn stoffen. Deze nieuwe of opko-
mende verontreinigingen hebben volop onze aan-
dacht. De perikelen rondom PFAS hebben ervoor 
gezorgd dat generieke kennis en algemene metho-
des zijn ontwikkeld. Maar hoe gaat dit verder, wat 
hebben we concreet in de praktijk geleerd en hoe 
pakt een gemeente of regio of bedrijf de volgende 
uitdaging van een nieuwe verontreiniging op? Wat 
zien we nu bijvoorbeeld ontstaan op het gebied 
van microplastics? 

Met ontwikkelingen als een Definitief Handelingskader 
PFAS, de komst van de Omgevingswet en de ontwikkeling 
van een onderzoeksprotocol voor microplastics in de bo-
dem is het interessant om te zien met welke informatie 
en instrumenten jullie inzicht vergaren, keuzes maken, hoe 
deze vormgegeven worden en welke ontwikkelingen op dit 
gebied je daadwerkelijk een stap verder hebben geholpen. 

Open podium
BodemBreed Forum organiseert een ‘open podium’ met als 
thema ‘Opkomende verontreinigingen’. Tijdens deze bijeen-
komst krijgt iedereen de gelegenheid om de dialoog aan 
te gaan met andere bodem- en ondergrondprofessionals. 
Deze dialoog zal je verder helpen en biedt je nieuwe in-
zichten en nieuwe kennis. Jouw ervaringen of vragen doen 
ertoe! Wij zoeken voor deze themamiddag aansprekende 
voorbeelden. Dit kunnen projecten zijn waarin je antwoord 
hebt gezocht (of gevonden) op specifieke vragen. Het kun-
nen ook jouw dilemma’s zijn waarvoor je op zoek bent naar 
richting of antwoorden.

Abstract
Op donderdag 14 oktober 2021 bieden wij jou een podium 
om te vertellen waar je trots op bent of waar je discussie 
over wil voeren. Lever een abstract in van je project, vraag 
of dilemma en wij stellen met deze bijdragen een middag-
programma samen. Op basis van de inzendingen kijken wij 
naar de vorm en invulling van de middag. Om te beoordelen 
welke bijdragen het beste passen, kijken we onder meer 
naar:

-  Hoe breed het onderwerp in het werkveld of maatschap-
pelijk leeft; 

-  Hoe aansprekend het onderwerp is voor de doelgroep en 
deelnemers van deze middag; 

-  De kwaliteit van je samenvatting;
-  De eventuele innovatie en potentie van het onderwerp.

Tot slot willen we graag dat de onderwerpen van de middag 
voldoende variatie en onderlinge samenhang hebben. Hier 
zullen wij ook naar kijken. 

Wij dagen je uit om een boeiende bijdrage in te dienen voor 
vrijdag 1 oktober 2021. Een half tot heel A4 moet voldoende 
zijn om onze aandacht te trekken. Je bijdragen kan je stu-
ren naar info@bodembreedforum.nl onder vermelding van 
‘oproep voor bijdrage opkomende verontreinigingen’.

Uiterlijk 4 oktober 2021 laten wij horen of jouw bijdrage  
gehonoreerd is. 

Oproep voor bijdrage

BodemBreed Forum 
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