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Een vitale bodem met een rijk bodemleven zorgt voor een gezonde, toekomstbestendige openbare
ruimte. Maar wat komt daar allemaal bij kijken, en hoe regelen we dat samen? Deze vragen komen aan
bod tijdens de Bodemdag 2022.

Bodem als bondgenoot
De Bodemdag bestaat uit een combinatie van praktische inspiratiesessies en de uitwisseling van de
laatste (wetenschappelijke) inzichten op het gebied van bodembiodiversiteit en beleidsontwikkeling
voor de openbare ruimte. Daarnaast ontvangt Erik Jan van Kempen, programma-directeur-generaal
Omgevingswet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de nieuwe Nationale
Agenda voor de Bodem: ‘De Bodem als Bondgenoot’.

Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar dus aanmelden is nog mogelijk.

De Bodemdag wordt georganiseerd vanuit het programma Onder het Maaiveld, een initiatief van IUCN
NL, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), WUR en De Vlinderstichting.

Programma

Bodemdag 2022: levende bodem voor
een gezonde stad

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

26-MEI-2022 - Hoe kunnen bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en
burgers de ruimte slim gebruiken, zodat natuurlijke bodemfuncties ten volle worden
benut? Hierover gaan we op 31 mei tijdens de Bodemdag 2022 met elkaar in gesprek.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMk59X8u4Qy0w7c-KV2AOoCQuv9eA4ZaswELSQwF6SBNtjsQ/viewform
https://onder-het-maaiveld.nl/
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/?publisher=95
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Ochtend (vanaf 11.00 uur)

Welkom. Fanny Verkuijlen – projectleider Onder het Maaiveld, IUCN NL.
De bodembiodiversiteit onder ons bestaan. Prof. dr. ir. Wim van der Putten – NIOO-KNAW.
Visie op de toekomst van de bodem in de klimaatbestendige stad. Jorine Noordman – specialist
natuurinclusief bouwen, Gemeente Amsterdam.
Vooraankondiging documentaire ‘Onder het Maaiveld’. Sam Reitsma, EMS Films.

Lunchpauze (een vegetarische lunch wordt verzorgd) 
  
Middag

Verwondering over bodemleven vanuit historisch perspectief. Jan de Hond – Conservator
geschiedenis bij Rijksmuseum.
Hoe waarderen we een gezonde bodem? Albert Vliegenthart – ecoloog bij De Vlinderstichting.
Parallelle workshops in twee rondes. Keuze uit:

Integraal ontwerpen in de openbare ruimte – Gemeente Amsterdam.
Bodemwaardering in de praktijk – De Vlinderstichting.
Monitoring van bodem en beplanting – Brouwers Groen & Gemeente Eindhoven.
Citizen Science – NIOO-KNAW & WUR.

Presentatie van de Nationale Agenda voor de Bodem ‘De Bodem als Bondgenoot’ & uitreiking aan
Erik Jan van Kempen, programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Barbara Baarsma – bodemgezant.

Borrel (17.00 uur)

Praktische informatie
Datum: dinsdag 31 mei 2022.
Tijd: 11.00 – 17.30 uur.
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.
Deelname: gratis, aanmelding is wel vereist.

Meld je aan!

Meer informatie
Lees meer over het programma Onder het Maaiveld op de website Onder-het-maaiveld.nl.
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