
Uitnodiging 
 

Platform Bodembeheer bijeenkomst 
Bodembeheer van de Toekomst 

18 juni 2019, te gast bij de Provincie Noord-Brabant, locatie: provinciehuis 
 
Grote maatschappelijke opgaven en de komst van de Omgevingswet vragen om een ander 
bodembeheer. Een beheer dat meer is gestoeld op duurzaam bodem- en landgebruik waardoor 
we op lange termijn veilig en gezond kunnen wonen, werken, voedsel produceren en ruimte 
bieden voor water, natuur en biodiversiteit. Hoe gaat u hier invulling aan geven, in de periode na 
2020? 
 
Op 18 juni 2019 kijken we naar ideeën over de toekomstige inrichting van Nederland. Dat is veel 
en groots. En één ding weten we zeker: deze ideeën worden in enkele jaren door vertaald naar 
regionale en lokale gebieden. De impact op het landschap zal enorm zijn, de gevolgen voor de 
bodem groot.  
 
In de bijeenkomst komen mensen en organisaties aan het woord die hier mee bezig zijn. Ze gaan 
graag met u in gesprek. Doet u mee? 

 
Conceptprogramma 

Tijd onderdeel spreker 

12:00 Inloop met koffie en thee   

12:30 Opening Dagvoorzitter Nancy Wester 
(provincie Noord-Brabant) 

12:50 Panorama Nederland; de visie van de 
Rijksadviseurs over de toekomstige inrichting van 
Nederland 

Shera van den Wittenboer 
(adviseur landschap College 
van Rijksadviseurs) 

13:10 NOVI en haar relatie met de ondergrond Spreker vanuit het Rijk  

13:30 Sessies aan de hand drie fasen in een ruimtelijk 
traject: 

 Keuzefase: hoe rekening te houden met de 
ondergrond op het moment dat voor een 
initiatief een locatie of gebied wordt 
gezocht? 

 Ontwerpfase: adaptief rekening houden met 
de kansen en kwetsbaarheden van de 
ondergrond bij het ontwerp van plannen. 

 Realisatiefase: wat te regelen voor een 
gezonde leefomgeving en een goed beheer 
van de ondergrond? 

Sessieleiders en 
inspiratoren 

14.30 PAUZE  

15:00 Sessies over Bodembeheer van de toekomst 
• Hoe kom ik aan tafel?  
• Hoe zet ik een netwerk op binnen de eigen 

organisatie? 
• Hoe breng ik de bodem in beeld? 
• Hoe werk ik samen in een gebied?  
• Hoe combineer ik opgaven? 

Sessieleiders en 
inspiratoren 

16:15 Beeld van de dag Dagvoorzitter Nancy Wester 
en WEB-voorzitter Marcel 
Koeleman 

16:30 Netwerkborrel   

  



Aanmelden 
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze link 

U ontvangt deze mailing omdat u bent opgenomen in onze mailinglijst. Uw gegevens worden 
uitsluitend gebruikt voor aankondigingen van het Platform Bodembeheer. U kunt zich hiervoor te allen 
tijde afmelden door een bericht te sturen aan PBB@expertisebodemenondergrond.nl.  
  
Uw gegevens worden beheerd door Deltares. Deltares neemt privacy serieus en wij bieden graag 
transparantie over de gegevens die wij van u verwerken en over uw rechten hieromtrent. Meer 
informatie hierover leest u in onze privacy verklaring. Om u af te melden voor alle mailings van 
Deltares, klik hier. 
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