
 

Betreft: Uitnodiging Open Space: Werknetwerken Bodemvitaliteit 

 

Beste collega,  
 
Graag nodig ik u namens de Flevocampus en het Nationaal Bodemtraineeship van harte uit om deel 
te nemen aan de Open Space: Werknetwerken Bodemvitaliteit! Tijdens de Open Space gaan we 
met een grote groep deelnemers aan de slag met bodemvitaliteit in stedelijke omgeving.  
 

Doelstelling 
De doelstelling van de dag is om samen oplossingen te bedenken rond het thema bodem en 
bodemvitaliteit voor het volgende vraagstuk: “Hoe kunnen we duurzame en uitvoerbare 
oplossingen realiseren voor ons stedelijk voedselsysteem vanuit een stedelijk perspectief?” Het 
gaat hierbij om ”Healthy Soils for healthy cities; Voedsel in de stad als aanjager van de circulaire 
economie” 

 
Wat is een Open Space? 
Een Open Space is een werkvorm waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over 
onderwerpen waar ze zelf graag over willen praten. Uitgangspunt is de wet van het hart en de twee 
voeten: je bent daar waar je wilt wezen en loopt weg van waar je niet wilt zijn. De deelnemers 

dragen zelf onderwerpen aan, rond het thema bodemvitaliteit. In groepjes worden onderwerpen 
uitgewerkt, waarbij vier rollen worden onderscheiden: owners, members, bumblebees en 

butterflies. Het doel is om aan het eind van de ochtend drie à vier onderwerpen te hebben waar de 
deelnemers graag mee verder willen; waar ze energie van krijgen. De kunst is om deze 
onderwerpen klein, lokaal en concreet te maken. 
 
Wat gaan we met het resultaat? 
Na afloop van de Open Space wordt er een traject gestart door trainees van het Nationaal 
Bodemtraineeship om een “werknetwerk” te vormen rond de resultaten van de Open Space.  

In het werknetwerk gaan mensen uit verschillende organisaties, jong en oud door elkaar, 
samenwerken aan het op creatieve wijze uitwerken van de ideeën. U kunt meedoen aan één van 
groepjes binnen het werknetwerk en zo uw eigen interesses in de nexus Food-Soil-City 
onderzoeken, en daarmee bij te dragen aan de ambities van het bodemprogramma binnen 
Flevocampus. 
 

Wanneer en waar vindt het plaats? 
De Open Space vindt plaats op donderdag 11 januari bij de Aerus Hogeschool in Almere (vlakbij 

station Almere Centraal). Het tijdstip is van 9:30-12:30, waarbij er een uitlooplunch wordt 
geserveerd na afloop van de bijeenkomst. Een gedetailleerd programma volgt. 
 
Waarom is uw komst zo belangrijk en wat heeft u eraan? 
Het vraagstuk rond gezonde bodem, gezonde producten en gezonde voeding vormt wellicht dé 

uitdaging van de 21e eeuw, tegen de achtergrond dat meer dan de helft van de wereldbevolking 
leeft in steden. Niemand heeft de volledige wijsheid in pacht, maar tezamen komen we een heel 
eind. Door vooral ervaringskennis uit te wisselen, kunnen we een stap zetten in de richting van een 
duurzame ontwikkeling. Tijdens de Open Space en in het werknetwerk kunt u uw ideeën en 
ervaringen inbrengen en leert u van de andere deelnemers. Het proces biedt u tevens de 
mogelijkheid om uw netwerk in de bodemsector uit te breiden. En het bodemprogramma van de 
Flevocampus biedt mogelijkheden om uw idee daadwerkelijk uit te testen en/of te implementeren. 

 
Aanmelden kan tot 5 januari door een e-mail te versturen naar merkelens@uvw.nl 
 
Wij hopen dat wij u op 11 januari bij de Aerus Hogeschool in Almere te kunnen verwelkomen! 
 
Met Vriendelijke groeten, 

 
Martijn Erkelens 
Trainee Nationaal Bodemtraineeship 
Unie van Waterschappen 
Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond 
06 209 375 65 
merkelens@uvw.nl 


