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Een duurzame bodem onder ons bestaan behoeft blijvende aandacht 

Wij maken steeds meer en intensiever gebruik van onze bodem. De maatschappelijke opgaven waar 

we voor gesteld staan, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie, kunnen niet doorgaan zonder 

structurele ingrepen in ons bodemsysteem. Het is daarom juist nu zaak om de draagkracht en 

vitaliteit van onze bodem - letterlijk de basis onder ons bestaan - met extra zorg te omringen.  

 

Wij zijn van mening dat in de nabije toekomst een grote inspanning nodig blijft voor wat betreft 

kennis en innovatie en samenwerking in de keten. Nu de druk op ons bodem- en watersysteem 

steeds groter wordt is bewustwording over enerzijds de kwetsbaarheid van het systeem, maar 

anderzijds ook de kansen die het systeem biedt meer dan ooit nodig.  

 

• We gaan steeds vaker en dieper de grond in (Energietransitie, Klimaatadaptatie, Bouwopgave) en 

hebben daarvoor juist steeds beter begrip van het bodemsysteem nodig. Evenwel, we gaan 

minder registreren (Omgevingswet) en wat geregistreerd is benutten we niet of slecht (het beoogde 

Digitaal Stelsel Omgevingswet wordt vooralsnog niet geïmplementeerd en de Basis Registratie Ondergrond omvat slechts een 

beperkt type aan informatie) en de schat aan informatie die we met z’n allen hebben opgebouwd dreigt 

te verdwijnen (Archiefwet); 

• De kansen die er liggen op het gebied van circulaire economie worden onvoldoende benut: we 

onttrekken primaire bouwstoffen (zand, grind) aan de bodem, of halen die uit het buitenland, 

maar vrijkomende grond uit grootschalige bouwwerken zoals Ruimte voor de Rivier kan slecht 

worden hergebruikt. Secundaire grondstoffen als AVI bodemassen kunnen niet of nauwelijks 

toegepast worden. Ook worden nog steeds veel binnenstedelijke gebieden niet opnieuw benut 

vanwege historische belasting; dat is een verspilling van landgebruik en legt druk op groene 

ruimte;  

• Weliswaar zijn in gezamenlijke inspanning van publieke en private partijen sinds de start van de 

bodemsaneringsoperatie in Lekkerkerk –al weer bijna veertig jaar geleden- vele tienduizenden 

verontreinigde locaties in ons land in kaart gebracht, gesaneerd, of beheerst, maar 

bodemverontreiniging blijft een maatschappelijk- en milieuprobleem. Nieuwe bedreigingen in de 

vorm van ‘nieuwe’ aandachtstoffen  (PFAS, asbest, medicijnresten, micro plastics) dienen zich 

aan en diffuse verontreinigingen zijn/blijven aanwezig. Ook ligt er nog een grote nazorgopgave; 

• Tot 2021 loopt het tweede Convenant Bodem en Ondergrond (2016-2020). Hierin worden de 

spoedlocaties nagenoeg afgehandeld. Het convenant zou ook “invulling geven aan de transitie 



 

naar een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond in de toekomst”. 

Onder meer door sterk in te zetten op kennis- en innovatieontwikkeling. Hierdoor moet de focus 

langzaam verschuiven van de nalatenschap uit het verleden naar eigenaarschap rond actuele 

maatschappelijke opgaves, zoals energietransitie en een circulaire economie”. In de afgelopen 

periode is er grote voortgang geboekt als het gaat om de spoedlocaties, zijn nieuwe issues 

geadresseerd en is een aanvang gemaakt met de inbreng van bodem in de transitieopgaven;  

• Decentrale overheden bereiden zich intussen voor op de komst van de Omgevingswet. Vanuit 

ons blikveld zien we een spanningsveld ontstaan tussen enerzijds de brede wens om zaken 

decentraal (lokaal, regionaal) te regelen en anderzijds de wens om centraal te blijven werken aan 

kennis en sturing. Op een te zeer versnipperd beleid zit niemand te wachten; maar ruimte voor 

lokale/regionale afweging is gewenst;  

• Voor het landelijk gebied heeft het Ministerie van LNV uitgesproken dat voor 2030 het beheer 

van de bodem goed geregeld moet zijn. Voor het stedelijk gebied ligt hier nog een vacuüm; 

• Tot slot zien we aan de menskant dat kennis en ervaring van het bodemsysteem bij het brede 

middenkader bij overheden en bedrijfsleven erodeert. Voorts blijft het een opgave om jonge 

professionals te binden en te boeien aan het werkveld. 

 

Tot zover deze beschouwing. 

 

Doorkijk naar de kansen 

Het is onze stellige overtuiging dat we aan de complexe en integrale maatschappelijke opgaven die 

voor ons liggen alleen het hoofd kunnen bieden door als publieke én private partijen intensiever 

samen te werken in de keten en te blijven werken aan een goede kennisinfrastructuur. Hiervoor 

zullen we deels gebruik moeten blijven maken van bestaande structuren, maar zullen we ook onze 

kennis en ervaring moeten verbinden aan nieuwe netwerken en ons open moeten stellen voor 

nieuwe (digitale) technieken en andere vormen van samenwerking.  

 

Om te borgen dat we blijven werken aan gezonde bodemsystemen en de kansen die het domein 

Bodem&ondergrond kan bieden bij transitieopgaven optimaal te vervullen pleiten wij voor een 

moderne en passende vorm waarin overheden en private partijen ook na de huidige 

convenantsperiode gezamenlijk blijven werken aan kennis en instrumentarium. Dit ten dienste van 

lokale en regionale vraagstukken en rekening houdend met de realiteit van de nieuwe 

Omgevingswet.  Er blijft een sterke sector nodig om integrale problemen mee te helpen oplossen. 

Over de wijze waarop een dergelijke samenwerking wordt vormgegeven (convenant, 

uitvoeringsorganisatie, tafel, …) denken wij graag mee.  

 

Ons aanbod voor samenwerking 

Vanuit NL-ingenieurs willen wij helpen om deze “samenwerking” mee in te richten en willen wij een 

actieve rol spelen als het gaat om het verbinden met andere netwerken en actoren. Als partij die als 

geen ander dagelijks werkt voor en met verschillende stakeholders in het ruimtelijk domein aan een 

veelvoud van projecten op het vlak van de bouwopgave, energietransitie en klimaatadaptatie, zijn 

wij bij uitstek in staat om praktijkkennis te mobiliseren en te verbinden. 

 

 



 

Hieronder hebben we enkele concrete aspecten benoemd waar wij ons voor willen inspannen:  

• Een kennis- en informatieprogramma dat netwerken met elkaar verbindt. Wij zien daarbij 

bijvoorbeeld aansluitmogelijkheden met nieuw op te zetten kennisprogramma voor de bouw 

(BTIC), alsook verbinding met bestaande programma’s. Vanuit onze netwerken kunnen wij ook 

een brug slaan met de waterwereld. Wij willen ons ook inspannen om kennis te halen uit het 

buitenland door o.a. meer samenwerking te zoeken met onze kennisinstellingen; 

• In gezamenlijkheid met de diverse overheden en kennisinstellingen uitwerken van een nieuwe 

opzet voor een Impuls Lokaal Bodembeheer, waarbij we de kennis en ervaring die zijn opgedaan 

in recentelijk uitgevoerde trajecten (o.a. “bestuursronde VNG-Deltares”), regioprojecten en 

lopende projecten (o.a. concurrentiegerichte dialoog UP) bundelen en benutten. Hierbij brengen 

wij ook de kennis en ervaring in die onze bureaus opdoen in de vele bouw- en 

omgevingsprojecten waarbij zij dagelijks zijn betrokken;  

• Gezamenlijk met opleidingen (HBO, WO) werken aan een aantrekkelijk en afgestemd curriculum 

gericht op de gewenste opleiding van deskundigheid in de volle breedte, alsook het faciliteren 

dat young professionals de kans krijgen daadwerkelijk kennis en ervaring op te doen door middel 

van stages, afstudeerplaatsen, gastcolleges en traineeships; 

• Meedenken over een samenhangend instrumentarium, waarbij de gevolgen van (toekomstige) 

ingrepen op het totale functioneren van het bodemsysteem op de lange termijn worden 

getoetst. Onderdeel hiervan is ook het toekomst bestendig maken van de huidige set aan 

beoordelingsrichtlijnen en onderzoeksprotocollen. Wij zullen als marktpartijen onze bijdrage aan 

reeds in gang gezette ontwikkelingen op dit vlak en overlegstructuren continueren; 

• Meewerken aan een gedragen digitaal stelsel waarin registratie en beheer van data omtrent de 

bodem wordt geregeld op een zodanige manier dat dit meerwaarde heeft voor beslissingen 

aangaande gebruik van bodem en ondergrond. Onze kennis als het gaat om omgaan met 

(big)data en nieuwe digitale technologieën willen wij hier graag bij inbrengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het expertnetwerk Bodem&Ondergrond van NLingenieurs bestaat uit: Antea Group, Arcadis, RHDHV, Sweco, Tauw en Witteveen+Bos  

 


