
Netwerken na 15 jaar nog altijd springlevend!
Door: Sophie Moinier, Linda Maring en Jos Brils (allen Deltares)

In 2008 in de 1e Deltaresponse – het medewerkersmagazine van Deltares – stond een artikel
over de bodem- en sedimentnetwerken waar de Deltares unit Bodem- en Grondwatersystemen
op dat moment actief in was: Platform Bodembeheer, Nicole en SedNet. In een artikel in de 50e

Deltaresponse (jaargang 16, februari 2023) wordt beschreven dat deze drie netwerken, alsook
AquaConSoil, nog steeds springlevend zijn! Hierna een integrale weergave van dat artikel.

De wereld van nu is anders dan de wereld van 15
jaar geleden. De maatschappelijke opgaven waar
we aan werken zijn urgenter geworden en vragen
een nog meer integrale en inclusieve aanpak.
Netwerken spelen hierin een cruciale rol.
Netwerken verbinden vakgebieden, regio's en
landen, Young Professionals en oude rotten in het
vak. Hier wordt praktisch de brug geslagen tussen
state-of-the-art kennis, praktijk en wetenschap. In
de netwerken zit lerend vermogen. Het netwerk
weet ‘waar we vandaan komen’; ‘waar we nu staan’
en – dit is het allerbelangrijkste – ‘waar we naar toe
moeten’. Vanuit die basis hebben netwerken een
sterke positie in het beïnvloeden van de
(inter)nationale agenda’s voor onderzoek, beleid en
beheer.

De bodem- en sedimentnetwerken die genoemd
werden in de Deltarespons van 2008, zijn ook in
2023 nog altijd springlevend. Hierbij een korte
update.

Platform Bodembeheer

Platform Bodembeheer (PBB) bestaat dit jaar 20 jaar en heeft in die tijd de ontwikkeling van de
Nederlandse bodembeheerpraktijk gevolgd. Water en bodem zijn inmiddels sturend geworden voor
ruimtelijke besluitvorming. Dit was 20 jaar geleden heel anders. PBB werkt momenteel hybride met
online- én offlinebijeenkomsten. Tijdens de online bijeenkomsten richt het platform zich op
kennisoverdracht en tijdens de live bijeenkomsten wordt in dialoog gezocht over samenwerking en
handelingsperspectieven. Onveranderd in al die jaren is de onvermoeibare inzet van het
organisatieteam van het PBB vanuit Deltares samen met samenwerkingspartner RHDHV. De
coördinatie vanuit Deltares is inmiddels in handen van Sophie Moinier, in samenwerking met Laura
Nougues, maar Linda Maring en Rob Nieuwenhuis zijn ook nog altijd betrokken en dragen zo hun
kennis en ervaring over aan de nieuwe generatie.

Nicole

Meer dan 20 jaar geleden begon Nicole als “Network for Industrially Contaminated Land in Europe”.
Deze naam dekte echter al lang niet meer het aandachtsgebied en is daarom inmiddels aangepast
naar “Network for Industrially Co-ordinated Sustainable Land Management in Europe”. De aandacht is



verbreed van saneren – wat  nog steeds van belang is – naar ‘Land Stewardship’. Nicole is ook bezig
met vernieuwing en meer betrokkenheid van Young Professionals. Er wordt gekeken naar meer
mogelijkheden voor kennisuitwisseling, zoals masterclasses, en er wordt een ‘Nicole foundation’
opgezet. Het secretariaat ligt niet meer bij Deltares maar bij een bureau wat hier speciaal op ingericht
is. Nicole is dus nog steeds “very much alive”! Linda Maring is samen met Nanne Hoekstra en Tom
Bosma namens Deltares vertegenwoordigd in Nicole.

SedNet

Het Europese, multi-stakeholder Sediment Netwerk
SedNet is in 2002 opgericht en maakt zich ruim 20
jaar sterk om – met succes – sedimentbeheer te
koppelen aan Europees milieubeleid. SedNet is
opgenomen in het ‘EU Transparency Register’ als
‘Environmental NGO’ en is uitgegroeid tot ”de stem
voor sediment” in Europa. SedNet praat onder
andere mee over de Kaderrichtlijn Water en de rol die
sedimentbeheer hierin speelt. SedNet neemt tevens
deel aan het ‘Zero Pollution Stakeholder Panel’ en
trad recentelijk toe tot de ‘Enlarged Soil Expert
Group'. SedNet denkt daar nu mee met het
bodemteam van DG Milieu om vorm te geven aan een voorstel voor de aankomende ‘European Soil
Health Law’. Deze wet streeft ernaar om alle Europese bodems in 2050 in gezonde toestand te
krijgen, waarbij bodem-sediment-water als een geïntegreerd systeem wordt beschouwd. Jos Brils is
sinds het begin actief in SedNet en is de SedNet gedelegeerde in de genoemde groepen.

AquaConSoil

AquaConSoil is een netwerk dat in 2008 nog ontbrak in het rijtje. Het netwerk bouwt op het
gelijknamige, tweejaarlijkse internationale congres dat zich richt zich op duurzaam beheer van water-,
bodem- en sedimentsystemen. Tijdens dat congres wordt vanuit een wetenschappelijke basis de brug
geslagen met beleid, praktijk en industrie. Ooit begon het congres als ‘ConSoil’ en richtte het zich
voornamelijk op bodemsanering. Sinds 2013 richt het congres zich op het gehele bodem-water-
sedimentsysteem en de belangrijke maatschappelijke opgaven die daar spelen. AquaConSoil heeft
van oudsher goede connecties met Nicole en SedNet, maar ook met andere Europese netwerken
zoals het Common Forum. De coördinatie van AquaConSoil is in handen van Sophie Moinier.


