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De afgelopen jaren was er minder belangstelling voor onze bodem dan voorheen. Sommige
beleidsmakers dachten dat de bodemsanering was afgerond. Wellicht hadden ze niet zo’n concrete
voorstelling van bodembescherming of bodembeheer. Deze dip werkte al snel door in het onderwijs,
vrijwel alle verwijzingen naar bodem werden geschrapt. Vanzelfsprekend had dit zijn weerslag op
Bodem Breed, dat gelukkig intact bleef maar wel werd gehalveerd.
Ondanks deze halvering is Bodem Breed een begrip gebleven. Dat is een enorme prestatie, die voor
een groot deel aan jou is te danken. Het jaarlijkse symposium staat nog steeds als een huis en jij was
lange tijd het boegbeeld. Veel dank daarvoor.
Bij Bodem Breed gaan mijn gedachten uit naar congrescentrum De Werelt in Lunteren. Met
weemoed denk ik aan het samen zingen aan het einde van de eerste dag. Het leek misschien of Peter
Doelman en ik dat achteloos deden. In werkelijkheid kwamen wij maandenlang elke zaterdagmorgen
bij elkaar om teksten bij te schaven en op de muziek te laten aansluiten en te oefenen met piano en
zang. Ook mijn optreden samen met Almar Otten herinner ik me nog goed. Dat ging goeddeels
ongeoefend en geïmproviseerd, maar dat was vooral de verdienste van Almar.
Natuurlijk denk ik ook aan het symposium in Amsterdam. Daar kreeg ik het aan de stok met de heren
Helsloot en Hanekamp. Ik dacht met twee acteurs te maken te hebben, die iets humoristisch gingen
brengen. Al snel bleek dat niet het geval. Met gastheer gemeente Amsterdam heb jij nog geprobeerd
om het conflict te evalueren. Maar na mijn publicatie hierover in Bodem wilden de heren niet meer
met mij spreken. Ik zou de academische mores hebben geschonden. Toch nog humor!
Sinds kort siert nieuws over onze bodem de voorpagina’s weer. Het gaat om pfas, stikstof, granuliet
en steenmeel. Bij het circulair maken van onze economie zullen veel stoffen worden hergebruikt,
soms als bouwstof of grond. Dat vraagt om een beter inzicht in het functioneren van onze bodem, en
om scherpe definities van grond, bouwstof, meststof en afval.
Ik denk dat Bodem Breed nog jaren gaat blijven!

