
 

 

Kennisnetwerk Brabantse Bodem en Ondergrond van start!  
‘Water en bodem sturend’ is inmiddels een veelgehoorde kreet in de 
ruimtelijke planvorming in Nederland. Dit principe stelt dat het bodem- en 
watersysteem sturend moet zijn in de keuzes die we maken bij het inrichten 
van de leefomgeving en het realiseren van grote maatschappelijke opgaven in 
het fysieke domein. Ook binnen onze provinciegrenzen gaan we er mee aan de 
slag en is het van belang om de manier van samenwerken en beleidskeuzes 
hierop aan te laten sluiten. Om de ontwikkeling hiervan te stimuleren en 
specifiek te maken voor de opgaven in Noord-Brabant is het kennisnetwerk 
Brabantse Bodem en Ondergrond opgericht.  
 

Het kennisnetwerk Brabantse Bodem en Ondergrond is één van de zeven regio’s in 
Nederland die deelneemt aan het nationale programma ‘Regionale schakels bodem en 
ondergrond’. De opdracht voor dit programma komt voort uit een besluit van het Bestuurlijk 
Overleg Bodem1. Doel is om te komen tot een nieuwe nationale kennisinfrastructuur die 
bestaat uit (uiteindelijk) een landsdekkend overzicht van regionale kennisnetwerken. De 
afgelopen tijd heeft een kernteam vanuit de provincie Noord-Brabant, waterschap De 
Dommel, de drie Brabantse Omgevingsdiensten en de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Breda 
en Oss samen de start voorbereid.   
 
Sluit aan bij het netwerk!   
Of je nu vragen of antwoorden hebt. Je kunt aansluiten door een mail te sturen aan 
RArnold@brabant.nl of KvMil@brabant.nl. Na je aanmelding ontvang je toekomstige 
berichtgeving.   
Waar gaat dit kennisnetwerk zich op richten? Hieronder informeren we je nader over de 
doelen en de eerste voorgenomen activiteiten.  
 
Doelstellingen Brabantse Bodem en Ondergrond  
Met het kennisnetwerk worden verschillende doelstellingen nagestreefd:  
1. Het stimuleren van kennisuitwisseling. Deze stimulans is hard nodig, want de grote 

maatschappelijke opgaven vragen steeds meer van de bodem en ondergrond en vragen 
om slim en meervoudig ruimtegebruik. De bodem en ondergrond intensiever gebruiken 
kan, maar wel met kennis van zake en op basis van afgewogen besluiten.  

2. Het leggen van verbanden tussen kennisgebieden. Kennisgebieden kunnen elkaar enorm 
helpen, maar ook dwarszitten. Het eerste willen we bevorderen, het tweede 
voorkomen.  

3. Het bevorderen van samenwerking tussen professionals. De bodem verbindt opgaven en 
dus de mensen die daar verstand van hebben. Een kennisnetwerk versnelt het contact 
tussen mensen die vanuit verschillende invalshoeken in hetzelfde bodem- en 
watersysteem werken.  
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Wat staat er op het programma?  
De ambitie is groot en we hebben al verschillende activiteiten op het programma staan.  

Datum  
  

Activiteit  Toelichting  

22 november 2022  
13:00-14:30 uur  
Online  

Zeepkist-sessie   
Water en Bodem 
Sturend  

Vanuit alle mogelijke invalshoeken kijken we 
met elkaar wat de koers van Water en Bodem 
Sturend voor de Brabantse bodem betekent.  

15 december 2022  
13:00-16:30 uur  
Live (locatie n.t.b.), 
met borrel   
  
SAVE THE DATE!  

Brabantse Bodem en 
Ondergrond Top  

Het échte startschot van het kennisnetwerk! 
We introduceren we het netwerk en onze 
plannen over hoe we de doelstellingen gaan 
realiseren. Daarnaast staat de middag in het 
teken van kennisuitwisseling rondom Water & 
Bodem sturend. Het programma volgt nog.   

Medio januari 
2023  
Bioscoop n.t.b. 
locatie  

Spontane activiteit  Samen gaan we naar de film! Titel: Onder het 
Maaiveld. Daarna een nieuwjaarsborrel om met 
elkaar het nieuwe jaar in te luiden.  

Februari 2023  
Live (locatie n.t.b.)  

Werkplaatsen   Themagerichte werkplaatsen zijn een belangrijk 
onderdeel van het kennisnetwerk. We zetten in 
eerste instantie drie werkplaatsen op rondom 
thema’s die samenhangen met Water en 
Bodem Sturend. Doel is samen kennis 
ontwikkelen en kennis delen. De 
startbijeenkomsten hiervan zijn in februari.  In 
2023 worden nog drie vervolgbijeenkomsten 
per werkplaats georganiseerd.  

 


