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erp: Passen en meten va
an duurzaam
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e lezer,
Geachte
Na de prresentatie va
an SURF-NL op BodemB
Breed SURFE
EN we natuurlijk verder! IIn 2012 wille
en wij
gericht o
op de praktijkk het “duurza
aam omgaan
n met bodemv
verontreinigingen” verde r uitdragen. Ons doel
is om sa
amen met julllie aan de sla
ag te gaan m
met duurzaam
m bodemsaneren. In workkshops gaan
n we
kijken na
aar praktisch
he handvatten
n, om die ve rvolgens sam
men uit te drragen!
De kerng
groep van SU
URF-NL hee
eft sinds de p
presentatie va
an het Position Paper opp BodemBree
ed
gewerkt aan een Pla
an van Aanpa
ak, waarin de
e activiteiten van SURF-N
NL voor 20122 zijn samen
ngevat
(zie bijlage).
anpak is het organiseren
angrijk onderrdeel van hett Plan van Aa
n van een vieertal worksho
op,
Een bela
waarin vverschillende onderwerpe
en aan de ord
de komen. We
W nodigen wij
w u dan ookk van harte uit
u om
deel te n
nemen aan de
d eerste worrkshop:
“SURFEN in
n de praktijk
k: Het pragm
matisch passen en mete
en van indiccatoren voor
du
uurzaamheid”
Dinsdag 15 m
mei 2012, 14::00 – 16:30 uur
u
Agentschap NL, Croeselaan 15)
Utrechtt (kantoor A

gramma van de workshop
p is als volgt :
Het prog
14:00

angst
ontva

ding door Ha
ans Slenderss
14:05 – 14:15 Inleid
m Nicolaes, A
ARCADIS (“P
Passen en me
eten van duuurzaamheid op
o
14:15 – 14:45 presentatie Tom
ndhoven; ”)
emplacement Ein
ssie
14:45 – 15:00 vragen en discus
15:00 – 15:15 pauzze
c van Bemme
el, BIOCLEA
AR (“Duurzaa
am werken opp uitvoerings
sniveau:
15:15 – 15:45 presentatie Marc
n-situ sanere
en”)
voorbeelden van duurzaam in
ssie
15:45 – 16:00 vragen en discus
el
16:00 – 16:30 borre

en indruk te geven
g
van de
e inhoud van
n de presenta
aties, volgt hieronder eenn korte vooru
uitblik:
Om u ee
Presenta
atie 1: Passe
en en meten van indicato
oren voor duu
urzaamheid op
o emplacem
ment Eindhov
ven;
De stichtting Bodemssanering NS (SBNS) heefft in overleg met ARCAD
DIS het NS-E
Emplacementt te
Eindhove
en geselecte
eerd voor een toets aan d
de hand van de Road Ma
ap Sustainabble Remediattion van
NICOLE
E (Network fo
or Industrially
y Contaminatted Land in Europe).
E
De gekozen casse betreft een
n lopend
sanering
gstraject, dat is gestart in 1997 met ee
en nader bod
demonderzoek, vervolgeens een advie
es voor
passieve
e monitoring,, en tenslotte
e een ontgravving van de bronnen.
b
In feite
f
is er dann ook sprake
e van
een uitge
evoerde sanering en hee
eft de toetsin g het karakte
er van een te
erugblik. Behhalve de Roa
ad Map
van NICO
h kader uit het joint possitionpaper van SuRF-NL
L gebruikt bij de scan. Er is
OLE is ook het
getracht een volledig
ge duurzaam
mheidsafwegi ng te maken
n op basis van de drie p’ss (people, pla
anet en
De ervaringen
n uit de scan
n zijn vervolg ens vertaald
d naar meer algemeen
a
geeldende man
nagement
profit). D
aanbeve
elingen. In de
eze presenta
atie wordt de uitgevoerde scan gepres
senteerd waaarna vervolg
gens
voldoend
de ruimte is voor
v
discuss
sie over de ge
wegingen.
emaakte afw
Presenta
atie 2: Duurzzaam werken
n op uitvoerin
ngsniveau: vo
oorbeelden van
v duurzaam
m in-situ san
neren
Is in-situ saneren eig
genlijk wel du
uurzaam? Is het middel niet
n erger dan
n de kwaal? Op deze vra
agen zal
worden iingegaan in de presentattie van Biocle
ear. Het spre
eekt vanzelf dat biologiscche oplossing
gen
daarbij a
aan bod zulle
en komen. In sommige ge
evallen kan worden
w
volstaan met Nattuurlijke Afbrraak, al
dan niet in combinatiie met een bronaanpak. Het kan het heel effectieff zijn om de kwaliteit van
n het
grondwa
ater in een ge
ebied te verb
beteren door alleen bronz
zones aan te
e pakken. Inggegaan zal worden
w
op de in praktijk beha
aalde resulta
aten van in-ssitu saneringe
en en de vraag of deze kkunnen worden
gezien a
als een duurzzame oplossing. Daarnaa
ast zal worde
en ingegaan op recente te
technologische
ontwikke
elingen waardoor duurzame(re) oplosssingen dichtterbij komen. Tenslotte za
zal worden ingegaan
op de do
o’s en don’ts bij duurzaam
m in-situ san eren. Welke aspecten maken een in--situ sanering
g
duurzaam, of juist nie
et duurzaam
m?
me aan deze workshop!
Wij willen u hartelijk uitnodigen voor deelnam
en graag of u deel wilt nemen. Gezien
n de beperkte
e capaciteit van
v de zaal ((max 30 pers
sonen)
We hore
dient u zzich op te gevven via het email
e
adres: bemmel@bioclear.nl . Opgeven kan tot en met dinsdag 8
mei.
an SuRF-NL is gepland voor
v
donderd
dag 28 juni 22012. Er zal dan
d een
LET OP!! De tweede workshop va
sprankellende sessie
e gehouden worden
w
over aanhaken/borgen van du
uurzaam sanneren bij de nieuwe
n
wet- en rregelgeving: kortom, de omgevingsw
o
wet. Doelstelliingen van de
e workshop iss: discussie met
beleidsm
makers over duurzaam
d
sa
aneren in Ne
ederland. Er zal
z o.a. een presentatie ggegeven worrden
door I&M
M (Nicole Hardon of Peter Kiela). Mis deze worksh
hop niet!
Met vrien
ndelijke groe
et,

d initiatiefne
emers
Namenss SURF-NL, de
Marc van
n Bemmel (B
Bioclear), Hans Slenders , (ARCADIS)), Tom Nicola
aes (ARCAD
DIS), Peter va
an
Mullekom
m (MWH), La
aurent Bakke
er (TAUW), T
Tessa Versch
hoor (TAUW
W), Dirk Kram er (Wittevee
en en
Bos), Asstrid van Rhe
ee-Gehrels (W
Witteveen en
n Bos)
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