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Is er genoeg NL voor al onze bodemopgaven? 
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Stelling 1 
De internationale duurzaamheidsdoelen 
kunnen alleen worden gehaald door vol in te 
zetten op lokale & regionale initiatieven. 
 

Oneens Eens 
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Het mondiale perspectief: 
Wereldbodemvraagstukken in NL agenderen 



Stelling 2 
De bodem is bepalend voor de andere 
duurzaamheidsdoelen en verdient - net als 
klimaat en biodiversiteit - wereldwijde 
politieke aandacht. 
 

Oneens Eens 



Stelling 3 
Het is nodig en mogelijk om 
bodemvraagstukken ook in Nederland hoog 
op de politieke agenda te zetten en een 
breed publiek in beweging te brengen. 
 

Oneens Eens 



Kimberly Dawn Harrison speelt 
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Het nationaal perspectief: 
adresseren & normeren van onze 
bodemopgaven 



Stelling 4 
Er is nationaal onderzoek nodig om te 
bepalen of we genoeg Nederland hebben 
voor al onze bodemclaims en waar het straks 
gaat wringen. 

Oneens Eens 



Stelling 5 
De bodem is van iedereen en dus van 
niemand; daarom hebben we een autoriteit 
nodig die met gezag kan regisseren op 
bewust bodemgebruik. 

Oneens Eens 



Kimberly Dawn Harrison speelt 
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Het lokaal perspectief: 
activeren van de maatschappelijke partners 
in de uitvoering 
 



Stelling 6 
We moeten de achteruitgang van het 
natuurlijk systeem beter zichtbaar maken en 
niet alleen professionals maar ook het 
publiek betrekken bij de monitoring en 
interpretatie van cijfers. 

Oneens Eens 



Stelling 7 
Er zijn genoeg concrete projecten die 
bewijzen dat een bodem-inclusieve aanpak 
werkt en die het verdienen om te worden 
opgeschaald in Nederland en Europa. 

Oneens Eens 



Kimberly Dawn Harrison speelt  
en wij danken voor uw aandacht! 

 


