
WOENSDAG 1 FEBRUARI 2023

JAARBEURS UTRECHT

ANTWOORDFORMULIER

Wij schrijven in met ….. personen voor het het congres Water en bodem sturend bij gebiedsinrichting.

❏ 1 februari 2023: Jaarbeurs Utrecht

Deelnamekosten bedragen € 575,- excl. BTW, inclusief alle documentatiemateriaal en consumpties

iedere 2e en volgende persoon van dezelfde organisatie € 475,-

❏ Wij hebben interesse in een in-company cursus; neem contact op met onderstaande persoon

❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏

Algemene gegevens

Stuur uw inschrijving naar:

EURECOM BV

Abtsregt 27

2622 KN DELFT

Of meld u aan door een e-mail te sturen naar: info@eurecom.nl of via de website: www.eurecom.nl

Annuleringsvoorwaarden

Bij schriftelijke annulering tussen 4 en 2 weken voor de datum van dit congres wordt € 45,- administratiekosten in

rekening gebracht. Indien u binnen 2 weken voor de datum van aanvang annuleert, wordt het volledige bedrag in

rekening gebracht en wordt na ontvangst van betaling de documentatie toegezonden. Bij verhindering mag een

vervanger van uw inschrijving gebruik maken.

CongresCongres
Water en bodem sturend bijWater en bodem sturend bij

gebiedsinrichtinggebiedsinrichting

• Bodem, water en ruimtelijke ordening

• Vitaal platteland, gezonde bodem

• Integrale aanpak; bundeling aanwezige expertise

• Hoe maken we water en bodem sturend binnen het

Nationaal Programma Landelijk Gebied?

• Wat betekent sturing van hieruit voor bouwopgaven?

• Bodem, water, landbouw en natuurbeheer

• Rol van duurzame landbouw bij integrale gebiedsinrichting



Wateren Bodemsturend. Maar hoe?

Wenken van bodemkundigen enhydrologen
voor de aanstaande inrichting van Nederland

Dekamerbrief van25 november2022 overde voortgangvanhetNationaal ProgrammaLandelijk

Gebied (NPLG) geeft de randvoorwaardenvoor eenvitaal platteland in dekomendejaren en schetst de

doorwerkingdaarvanvoor onzegehelemaatschappij eneconomie.Voordeuitvoering vande plannen

heeft het kabinet maar liefst € 24,3 miljard gereserveerd. Er is duswerkaandewinkel!

Het ene gebied is het andere niet. Per gebied kunnendewaterhuishoudingende bodemgesteldheid

immers variëren. Daarom is voor eengebiedsgerichte aanpakgekozen.Uitgangspuntdaarbij is dat water

enbodemsturend zullen zijn bij het toekennenvan functies endus ookbij (woning)bouwplannenende

transitie vanenergie en industrie.

Veel hydrologenenbodemkundigenhebbenhier al jaren voorgepleit. Tegelijkertijd rust een last ophun

schouders. Het komt er nuopaan.Maar… hoegaanwehier invulling aangeven?

In dekamerbrief wordtgepleit voor een integrale aanpak (natuur, biodiversiteit, duurzamelandbouw,

klimaat, energie enwonen).Datwordt eengigantische opgave.

Tijdens dit congres willen weeenhandreiking doenvanuit dehydrologie ende bodemkundeaan

degebiedsinrichters vanons land. Er is veel kennis over dezeonderwerpen.Het is de kunst die te

mobiliseren en integraal toe te passen.

Tijdens dit congres wordenmogelijkheden vanuit de hydrologie ende bodemkundeverkend. Er is volop

gelegenheidom ideeënuit te wisselen envragenaande inleiders te stellen.

Programma
9.30 u. Opening en introductie

dagvoorzitter Theo Edelman
- De Kamerbrief van 25 november 2022
- Wat is een gezonde bodem?
- Rol van grondbank

9.45 u. Energie uit bodem?
RuudCino. Ministerie EZ
- Bodem, water en ruimtelijke ordening
- Bodem en klimaat
- Geothermische energie sturend?

10.15 u. Is een integrale aanpak op korte termijnmogelijk?
Martin Doeswijk, TAUW
- Integrale aanpak is noodzakelijk
- Voorstel voor een aanpak
- Het bundelen van aanwezige kennis

10.45 u. koffiepauze

11.10 u. Hoe makenwe bodemen watersturend?
ArneAlphenaar, TTE
- Functies, bodemtypen en grondwaterstanden
- Drainage en infiltratie
- Wie draait er aan de knoppen?

11.40 u. Bouwenop goedegronden
Martijn vanGelderen, BPD
- Klimaatadaptief bouwen
- Bouwen onder zeeniveau?
- Voldoende grondstoffen beschikbaar?

12.10 u. gelegenheid voor vragen en discussie

12.30 u. Lunchpauze

13.30 u. Gebiedsgerichteaanpak, watkomtdaarbij kijken?
RoelofWesterhof, ORG-ID
- Wat is een gebiedsgerichte aanpak?
- Wat is daarvoor nodig?
- Voorbeelden uit de praktijk

14.00 u. Bodem,water en natuurbeheer
CindyKleyn, Staatsbosbeheer
- Samenwerking met waterschappen bij natuurherstel
- Welke concrete herstelmogelijkheden zijn haalbaar?
- Voorbeelden uit de praktijk

14.30 u. gelegenheid voor vragen

14.45 u. koffiepauze

15.10 u. Rol (duurzame) landbouw in integrale aanpak gebiedsinrichting
Mark Heijmans, LTO Nederland
- NPLG Vitaal platteland, gezonde bodem
- Duurzame landbouw en verdienmodel
- Natuurinclusieve landbouw

15.40 u. Besteedt onderwijs voldoendeaandacht aan sturingvanuit wateren bodem?
Gera van Os, Aeres Hogeschool Dronten
- Bodem en water in het agrarisch onderwijs
- Koppeling met landgebruik
- Omgaan met veranderingen

16.10 u. afsluitendevragen- en discussieronde
Hoe gaan we aanwezige kennis mobiliseren en toepassen?

16.30 u. evaluatie en afsluiting


