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The Beach Boys en de bodem
De vakantietijd zit er weer op. De kans is groot dat u die aan het water heeft doorgebracht. Bij het
zien van al die surfplanken heeft u misschien wel aan the Beach Boys gedacht, de uitvinders van de
'surf sound'. Wat heeft dat nou met bodem te maken? Meer dan u denkt...
U heeft zich in de vakantie iets voorgenomen. U wilt alles over de beleidsvernieuwing
bodemsanering (Bever) nog eens nalezen. U bent net aangesloten op Internet en u denkt: ik probeer
het op www.bever.nl. Er komt van alles op uw scherm over zwerfsport. U bent weer helemaal in
vakantiestemming. Maar u heeft nog niets over de beleidsvernieuwing gevonden. U vindt dat er iets
aan uw kennis schort. Dus gaat u te rade bij de Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht
(SKB). U tikt www.skb.nl. Weer mis. Van alles over werkdruk en werkstress - waar u net van af was maar niets over bodem.
Om te voorkomen dat u definitief afhaakt van de digitale snelweg is er goed nieuws: u kunt starten
op www.bodembreed.nl. Dat is een ideale startpagina voor bodemdeskundigen, voor zijdelings
betrokken partijen, eigenlijk voor iedereen. Op de site wordt verwezen naar kennis die elders op
Internet en in boekenkasten beschikbaar is. Verder staan nieuws, achtergrondinformatie,
voorbeeldprojecten en andere handige informatie tot uw beschikking. Ook vragen stellen en
beantwoorden behoort tot de mogelijkheden.
Van de ene naar de andere pagina op Internet gaan wordt ook wel surfen genoemd. Voor de niet
sportieve lezers, of voor hen die het zwemmen niet machtig zijn, een uitgelezen kans om op te
scheppen dat zij surfen. Weliswaar niet op een plank in het water, maar op Internet. Misschien wel
met een muziekje erbij. Van The Beach Boys?

