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Geachte relatie,

Al vele jaren nodigen wij u uit op de Noord-Nederlandse Bodemdag om te spreken, te discussiëren of gewoon 
te luisteren naar collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, om uitgewerkte praktijkvoorbeelden met elkaar te 
delen en elkaar te ontmoeten. Een dag die zich kenmerkt door uiteenlopende onderwerpen, maar altijd met één 
gemeenschappelijk thema dat ons allemaal verbindt: onze rijke en waardevolle bodem en ondergrond.

Dat de editie van 2020 niet door kon gaan in verband met de Covid-maatregelen, lag voor de hand. Maar ook 2021 
was onzeker. Nogmaals overslaan was voor ons geen optie!  

Daarom dit boek. Een rijke verzameling van uiteenlopende artikelen, beschouwingen, interviews en cases.  
Eigenlijk is onze vertrouwde Bodemdag ook op deze manier opgebouwd. En met alle links naar websites, video’s, 
kijktips en podcast is deze uitgave bijna ‘interactief’ te noemen. Maar net als iedereen missen wij natuurlijk ook de 
directe interactie met jullie en die willen we ook weer terug laten komen in de vorm van de échte Noord-Nederlandse 
Bodemdag in 2022! 

Ondertussen werken wij verder aan de invulling van onze ambities. We gaan de mogelijkheden verkennen hoe we 
nog meer waarde kunnen toevoegen aan ons bodemnetwerk. Denk hierbij aan een regionaal platform. Een platform 
waarop we content met elkaar kunnen delen, elkaar kunnen informeren en inspireren en waar we van elkaar kunnen 
leren. De focus ligt hierbij op een verantwoord gebruik en zorg voor de bodem in onze eigen regio. 

In deze tijd staan we wat betreft onze bodem en ondergrond op zijn zachtst gezegd voor reusachtige uitdagingen. 
Het aangaan van deze uitdagingen lukt ons alleen als we gezamenlijk onze schouders er onder zetten. Maar voor nu: 
leen dit boek ook uit, zoek elkaar op, werk samen en inspireer elkaar en anderen! 

Ideeën of suggesties? Reageren kan naar NNbodemdag@ruddrenthe.nl.

In 2022 komen we bij u terug. Voor nu gaan we terug naar wat u al wist: BODEM - Voeding voor inspiratie. 

Met vriendelijke groet,

Organisatie Noord-Nederlandse Bodemdag
NNbodemdag@ruddrenthe.nl

Lisette Grolle   Provincie Groningen
Minko Rooks   Provinsje Fryslân
Marion Speelman   Provincie Drenthe
Dick Katgert   Gemeente Leeuwarden
Martin Vonk   Gemeente Groningen
Marchien Sluismans-Knapper Gemeente Emmen
Peter Esselaar   De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
Karla Mintjes   Omgevingsdienst Groningen (ODG)
Klaas van der Veen  Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
Herman Miedema   Rijkswaterstaat Leefomgeving – Bodem+

P.S. Kent u nog iemand die blij zou zijn met dit Bodemboek? Dit Bodemboek kan worden aangevraagd door een 
mailtje te sturen naar NNbodemdag@ruddrenthe.nl Doe dit onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats  
en email adres. Geef daarbij aan of u de ‘papieren’ of de digitale versie van het bodemboek wil ontvangen. 
 
Totdat de voorraad van de ‘papieren’ versie van het Bodemboek op is kan deze worden aangevraagd.  
Daarna ontvangt u de digitale versie. 

BODEM
VOEDING VOOR INSPIRATIE


