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Het Jaar van de Bodem en het Jaar van de Ruimte 

‘Generatie R’ roept op tot  
samenwerking 

Tijdens het Jaar van de Bodem wordt aandacht besteed aan de 
waarde van de bodem voor al het leven op aarde. In het Jaar van 
de Ruimte staat het debat over de ruimtelijke toekomst van 
Nederland centraal. Twee gescheiden initiatieven die elkaar 
prachtig kunnen aanvullen, maar een verbinding komt niet van-
zelf tot stand. Bodem en ruimte zijn thema’s die enerzijds hand 
in hand gaan, de bodem is immers een onderdeel van onze ruim-
te. Tegelijkertijd leven bodem en ruimte al jaren op gespannen 
voet met elkaar, de bodem is niet altijd zichtbaar en wordt soms 
vergeten. De afgelopen jaren zijn vele initiatieven ontstaan van-
uit de bodemsector, zoals de gebiedsgerichte benadering en het 
concept ecosysteemdiensten, om te verbreden en de verbinding 
aan te gaan met andere sectoren. Anno 2015 is de verbinding 
tussen bodem en ruimte nog steeds niet vanzelfsprekend. De toe-
komstige ruimtelijke opgaven die Nederland te wachten staan 
zijn echter wel gebaat bij een goede samenwerking tussen deze 
(en andere) sectoren. 

GENERATIE R – JONGE PROFESSIONALS WERKEN NU AL 

SAMEN!

Samenwerking tussen verschillende sectoren heeft binnen 
Generatie R vorm gekregen. Generatie R verwijst naar een ”jon-
ge” generatie professionals die begaan is met ruimte, en zich in 
het Jaar van de Ruimte en Bodem bezig houden met het ontwik-
kelen van een gezamenlijke visie op de ruimtelijke toekomst van 
Nederland. Jong zijn en werken aan de leefomgeving, dat is wat 
de netwerken binnen Generatie R met elkaar verbindt. De deel-
nemende netwerken aan Generatie R zijn weergegeven in tabel 1. 
De netwerken richten zich ieder op een specifiek thema binnen 
het domein van de fysieke leefomgeving. JongSTRONG vertegen-

woordigt de bodemsector binnen het initiatief. Jong zijn betekent 
ook open staan voor verandering, nieuwe uitdagingen en onbe-
vangenheid. Deze kwaliteiten zijn essentieel voor een andere kijk 
op de ruimte en het integraal benaderen van de leefomgeving. 
Dit is noodzakelijk om tot een oplossing te komen voor (toekom-
stige) ruimtelijke opgaven. 

TOEKOMSTIGE RUIMTELI JKE OPGAVEN

De komende decennia staat Nederland een aantal ruimtelijke 
opgaven te wachten, rond thema’s als het integreren van ruimte 
en water, klimaatverandering, het sluiten van kringlopen, het 
transformeren van de energievoorziening, het voorzien in voedsel 
en het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving. Het 
zijn allemaal opgaven die niet één oplossing kennen, maar een 
scala aan ingrepen vragen vanuit verschillende leefomgevings-
aspecten (bodem, water, ruimte, etc.) en op verschillende ni-
veaus (juridisch, beleidsmatig, binnen de uitvoering, financieel, 
etc.). De oplossingsrichtingen op strategisch niveau kunnen wor-
den opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie, die in 2018 
dient te zijn opgesteld. 

Zorgen voor een toekomstbestendige leefomgeving

Er is genoeg kennis om ervoor te zorgen dat onze leefomgeving toekomstbe-

stendig wordt. Vaak gaat het nu nog fout doordat niet alle werkvelden betrok-

ken zijn. Enkele voorbeelden uit de wereld van bodem en ondergrond zijn: 

wateroverlast door kwel of onjuiste/gedateerde riolering en verzakking van 

huizen. In de rapportage ”onverwachte gebeurtenissen in de bodem” van TCB  

worden enkele voorbeelden gegeven. Binnen de hierin beschreven projecten 

is geen rekening gehouden met klimaatadaptatie, geotechnische, geohydrolo-

gische en/of ecologische randvoorwaarden. Generatie R brengt de verschil-

lende kennis- en werkvelden dichter bij elkaar. 

NATIONALE OMGEVINGSVISIE

De Nationale Omgevingsvisie bevat de strategische keuzes op het 
gebied van de fysieke leefomgeving. Het projectteam dat de 

Heel toevallig is dit jaar zowel het Internationale Jaar van de Bodem als 
het Jaar van de Ruimte in Nederland. Een mooie gelegenheid om te kij-
ken naar samenwerking, kennisoverdracht en de toekomst! Op 20 ja-
nuari 2015 werd hiervoor tijdens de Nieuwjaarsborrel van Netwerk 
Jong Leefomgeving de eerste stap gezet. Deze netwerkborrel werd be-
zocht door circa 30 jonge professionals, waarvan ook afgevaardigden 
van tien netwerken voor jonge professionals. De 10 netwerken hebben 
de handen ineen geslagen om een gezamenlijk visie te maken op de 
ruimtelijke toekomst van Nederland. 
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Jaar van de Bodem



21bodem nummer 2 | april 2015

Jaar van de Bodem

Nationale Omgevingsvisie gaat opstellen wil het Jaar van de 
Ruimte gebruiken voor het bepalen van de agenda. Inhoudelijk 
wordt daarmee gedoeld op de toekomstige ruimtelijke opgaven. 
Procesmatig kan ook gedacht worden aan het verbinden van sec-
toren en kennis. 
Generatie R wil hier graag een bijdrage aan leveren, vanuit de rol 
als ‘toekomstige ruimtegebruiker’. Niet door een parallelvisie op 
te stellen, een anti-beweging te zijn of de nadruk te leggen op de 
jong-oud-kloof, maar juist door te richten op samenwerking tus-
sen jonge professionals en integratie van kennis. Geen tegenge-
luid, maar versterken wat er al is, op een eigentijdse manier. Aan 
de vorm en inhoud wordt de komende maanden gewerkt. De ver-
wachting is dat het resultaat, een gezamenlijke visie op de ruim-
telijke toekomst van Nederland, in het najaar op een of meer 
reeds geplande bijeenkomsten wordt gepresenteerd.

ZORG VOOR VERBINDING

Door te werken aan een gezamenlijke visie worden kennis en er-
varing uitgewisseld, ontstaat er een gezamenlijke dialoog en 
wordt een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke toekomst van 
Nederland. Generatie R draagt hiermee bij aan het leggen van de 
verbinding tussen verschillende kennis- en werkvelden binnen 
het domein van de fysieke leefomgeving en geeft input aan het 
Ministerie van Infrastructuur & Milieu voor het opstellen van de 
Nationale Omgevingsvisie. Tot slot hopen wij dat Generatie R 
een voorbeeld wordt voor samenwerking: niet alleen tussen  bo-
dem en ruimte, maar ook tussen andere werkvelden.  

Meer informatie over Generatie R

Generatie R is een initiatief van Netwerk Jong Leefomgeving in samenwerking 

met 9 partner-netwerken voor jonge professionals binnen het domein van de 

leefomgeving. Saskia van Miltenburg (Voorzitter JongSTRONG) zorgt binnen 

Generatie R voor de aansluiting vanuit de bodemsector en de aansluiting met 

het Jaar van de Bodem. Wilt u meer weten over Generatie R? Neem dan con-

tact op met Juul Osinga (Voorzitter Netwerk Jong Leefomgeving, bestuur@

jongleefomgeving.nl)

Netwerk Focus

BNSP jong professional Stedenbouw en planologie

De Jonge Veranderaars Rail- en OV-sector

Jonge Honden Ruimte, zorg en onderwijs

JongGeo Geo-sector

Jong KNW Water

Jong Leefomgeving Omgevingswet, integrale  
benadering

JongSTRONG Bodem en ondergrond

Stadswerk young professional Openbare ruimte, fysieke 
leefomgeving

VVM Jong Milieu

YURPS Stedelijke en regionale  
vernieuwing en ontwikkeling

TABEL 1: DEELNEMENDE NETWERKEN AAN GENERATIE R EN HUN FOCUS.

FOTO 1: DE VERKLARING TOT SAMENWERKING TUSSEN DE NETWERKEN VOOR JONGE PROFESSIONALS. DEELNEMENDE PARTIJEN ZIJN: BNSP JONG PROFESSIONAL, DE JONGE 

VERANDERAARS, JONGE HONDEN, JONGGEO, JONG KNW, JONG LEEFOMGEVING, JONGSTRONG, STADSWERK YOUNG PROFESSIONAL, VVM JONG EN YURPS (ZIE OOK TABEL 1).


