
MANIFEST 

DOING THE RIGHT THING IS GOOD FOR BUSINESS, 
BUT THAT’S NOT WHY WE DO IT. WE DO IT 

BECAUSE IT’S THE RIGHT THING TO DO.

Wij zijn wat we geloven. Stepforward gelooft in een betere wereld. Een wereld waarin 
verontreinigde locaties niet waardeloos zijn, maar een nieuwe toekomst verdienen. Door deze 
locaties een nuttige bestemming te geven, geven we onze aarde een stukje schoner door aan 
de volgende generatie.  

We geloven in een gezondere leefomgeving, een omgeving waarin voldoende oog is voor mens, 
dier en natuur. Een gezonde bodem is hierbij van levensbelang. Het is de meest onderschatte 
natuurlijke hulpbron van de mens. Verontreinigde grond zorgt voor aantasting van het 
ecosysteem in de bodem en is een bedreiging voor ons voedsel.  

Het is geen toeval dat veel verontreinigde locaties gelegen zijn in een aantrekkelijke woon- of 
werkomgeving. Op deze binnenstedelijke locaties hebben onze voorouders hard gewerkt aan de 
wederopbouw en welvaart van ons land. Binnen de kaders van minder strenge voorwaarden dan 
tegenwoordig. Wij voelen het als onze verantwoordelijkheid om deze plekken onder de aandacht te 
brengen en aan te pakken. Het zijn locaties met enorm veel potentieel. Als je nét iets verder durft 
te kijken.  

Een gezondere leefomgeving en betaalbare woningen 
Wanneer we deze verontreinigde locaties een nieuwe bestemming geven, realiseren we een 
betere leefomgeving. Door risicodragend, duurzaam en op transparante wijze te saneren, wordt 
ontwikkeling weer mogelijk. Door inzicht te geven in de bodem en risicodragend te acteren, 
zorgen wij voor betaalbare projecten. Zo wordt ook een bijdrage geleverd aan het oplossen van de 
woningopgave waar we voor staan in Nederland.  

Door inzicht te geven creëren we uitzicht 
Stepforward is gespecialiseerd in de aanpak van verontreinigde locaties. Inmiddels hebben wij 
een succesvolle caseload van honderden projecten in Nederland. Wij focussen ons op integraliteit: 
door de bovengrondse ontwikkeling te koppelen aan de ondergrondse uitdagingen, komen de 
mooiste duurzame trajecten tot stand. 

De strategie waarop een verontreinigde locatie in de markt kan worden gezet is allesbepalend. 
Stepforward treedt hierin op als onafhankelijke bemiddelaar door perspectieven vanuit zowel 
kopende als verkopende kant te presenteren en daarin het bodemrisico over te nemen. Dit doen 
we nooit alleen, maar altijd samen met ons netwerk van gespecialiseerde partners. Bedrijven 
die het net zo belangrijk vinden om de Nederlandse bodem schoner te maken. En daarmee onze 
toekomstige generaties niet te belasten met erfenissen uit het verleden.

Samen zetten wij THE NEXT STEP.

Dit manifest wordt ondersteund door:

s-forward.nl


