Europese strategische onderzoekagenda voor bodem (en een beetje sediment)
Het Europese Horizon 2020 Coordination and Support Action project INSPIRATION (www.inspirationh2020.eu) had van eind 2017 haar finale conferentie in Brussel. In deze conferentie is het eindproduct
van INSPIRATION gepresenteerd: de Europese strategische onderzoekagenda (Strategic Research
Agenda: SRA) voor integrale ruimtelijke ordening, landgebruik en bodembeheer. Deze SRA is
ontwikkeld in een bottom-up proces waarin meer dan 500 experts (wetenschap, beheer, beleid,
industrie, NGO) uit 20 Europese landen, waaronder Nederland, zijn betrokken. Ofschoon de nadruk
vooral ligt op bodem/landgebruik, bevat de SRA ook enkele sedimentbeheer gerelateerde suggesties
voor onderzoek. Het Europese sedimentnetwerk SedNet heeft aan deze conferentie bijgedragen met
de sessie ‘S.O.S – Save Our Sediments’. Er is een korte notitie (briefing note) geschreven voor dit
onderwerp. De S.O.S. sessie heeft enkele aanvullende, sediment gerelateerde SRA suggesties
opgeleverd. Deze suggesties worden ook doorgegeven aan, en verder bewerkt in de SedNet
werkgroep “Sediment kwantiteitbeheer in rivier-zee-systemen” (zie onderstaand bericht).

SedNet werkgroep kwantiteit
Deltares
De SedNet werkgroep (WG) “Sediment kwantiteitbeheer in rivier-zee-systemen” is opgericht tijdens de
SedNet conferentie ‘Sediments on the move’, die van 14 t/m 17 juni 2017 is gehouden in Genua,
Italië. Daarbij zijn als voorlopige WG doelen benoemd:
· Vergroten van de algemene bewustwording voor sedimentkwantiteitbeheer;
· Bijdragen aan het delen van ervaringen en van ‘best management practices’ op dit vlak;
· Ontwikkelen van een gerelateerde strategische onderzoeks- en innovatieagenda, een agenda
die zich niet alleen richt op onderzoek, maar ook op robuuste, effectieve en haalbare oplossingen
(maatregelen);
· Promoten van deze agenda bij mogelijke onderzoekfinanciers (zoals de Europese Commissie).
Lidmaatschap van de werkgroep is gratis en open voor iedere professional die zich betrokken voelt bij
dit onderwerp en (pro-)actief wil bijdragen aan aanscherpen en realiseren van de WG doelen. De
huidige leden komen uit Europa en zelfs daarbuiten. Ze brengen perspectieven in van wetenschap,
beleid, beheer, scheepvaart, NGO en industrie. De eerst volgende workshop van de WG wordt
gehouden op 7 en 8 maart 2018 bij Deltares in Delft. In deze workshop zal het startdocument van de
WG worden aangescherpt en zal gezamenlijk worden gewerkt aan conceptversies van andere WG
producten zoals een WG brochure, een (wetenschappelijke) overzichtspublicatie en een strategische
onderzoeks- en innovatieagenda.
Indien u ook graag betrokken wilt worden en een bijdrage wilt leveren aan deze WG, neem dan
contact op met Jos Brils: jos.brils@deltares.nl.

