Vrijdag 16 november 2012

Themadag
Bodem in de Stad
Georganiseerd door de Nederlandse Bodemkundige Vereniging
De afgelopen 100 jaar is de verstedelijking in Nederland enorm toegenomen. Tegelijk wordt duidelijk
dat een goed functioneren van de bodem in de stad van grote waarde is. Het leefklimaat, waterberging
en de draagkracht hangen direct samen met de bodem in de stad. Doel van deze themadag is om a)
inzicht te geven in de veranderde visie op de rol van de bodem in het stedelijk gebied; b) inzicht te
geven in praktijksituatie hoe bodem nu worden meegenomen in inrichtingsprocessen en het beheer in
stedelijk gebied (oud en nieuw); c) aandragen van inspirerende praktijkvoorbeelden, d) terugkoppeling
naar de bodemkundige gemeenschap van gewenste competenties, gegevens, methodes als specifieke
bijdrage in stadsontwikkeling (waar liggen kansen; mogelijkheden).

Lokatie: Gorlaeus Laboratoria, Universiteit van Leiden. Adres: Einsteinweg 55
, Leiden. Zie ook http://bezoekers.leidenuniv.nl/locaties/gorlaeuslaboratoria.html#adres
Aanmelding: via www.bodems.nl
Inschrijfkosten: E 15,- p.p. voor NBV leden en E 25,- p.p. voor niet-leden (te
voldoen op de dag zelf). Studentleden gratis!
Programma: 9.30 – 17.00
Vanaf 9:30

Ontvangst: koffie/ thee

10:00

10:15

Opening en welkom: dagvoorzitter Loudi Stolker

10:15

10:45

Wolfgang Burghardt;
(Essen; Duitsland)

International perspective on urban soils: past present
and future

10:45

11:15

Bodem in de stad en Ruimtelijke ordening

11:15

11:45

11:45

12:15

Maarten van Dongen
(Witteveen+Bos)
Roelof Stuurman
(Deltares)
Julian Starink (Min I&M)

12:15

Bodem in de stad en Water
Triple-O aanpak (ontdekken, overeenkomen en
ontwikkelen) in het Leiden BioScience Park

UITREIKING HISSINKPRIJS

12:30

13.15

Lunch

13:15

14:00

Wandeling

14:00
14:30

14:30
15:00

Tia Hermans (Alterra)
Nico v.d. Wel

15:00

15:30

15.30

16.00

Fransje Hooimeijer
(TU Delft)
Panel discussie en
afsluiting

16:00

17:00

Wandeling over het Bio Science Park o.l.v. Camiel
Kooijman
Bodem in de stad en relatie met volksgezondheid
Ontdek de stadsbodem: inspirerende voorbeelden en
opvallende plekken
Ontwerpen met de ondergrond
Onder leiding van de dagvoorzitter
Borrel (en ALV NBV)

