
        bo zoekt het uit 
    tot op de bodem 
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VERANTWOORDING

Dit boek is tot stand gekomen tijdens de Trainee Trophy 2018 en is gemaakt in samenwerking met 
de volgende organisaties: Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 
Koninklijke BAM Groep, ProRail, Provinsje fryslân en Rijkswaterstaat.

Het doel van dit boek is om de discussie aan te wakkeren bij de verantwoordelijke beleidsmakers 
om ervoor te zorgen dat Bo in 2118 in een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland woont.

Hebben zij het lef om Bo een mooie toekomst te bieden?



     PROLOOG

  Op maandag 29 januari 2018 was het zo ver, de mensen 
  stroomden binnen. 
  Na een introductie van de organisatoren werden de groepen 
  opgeroepen. Dit was het moment waarop de teamleden van 
  groep 5 elkaar voor het eerst ontmoetten. 
  Acht mensen, zes verschillende organisaties en één casus. 
  Dit was het begin van de Trainee Trophy, een challenge waarin 
  groepen trainees aan de slag gaan met relevante vraagstukken. 

  In de komende week zouden deze acht mensen samenwerken 
  om de problematiek rondom bodemdaling en 
  waterspiegelstijging in Nederland te behandelen. Omdat dit 
  vraagstuk zeer complex is en het bijna onmogelijk is om een 
  oplossing aan te dragen binnen een week werd er besloten om 
  het over een andere boeg te gooien. 
  Zo ontstond dit kinderboekje, geïnspireerd door Dick Bruna.
  Dit boekje behandelt een zeer complex probleem op een 
  simpele wijze. 

  Dit boekje heeft ons, de acht teamleden, samengebracht en de 
  discussie binnen ons team werd aangewakkerd. 

  Wij hopen dat dit boekje kan worden ingezet om verbindingen 
  te maken tussen diverse personen, disciplines en organisaties, 
  zodat er samen wordt gewerkt aan een mooi, veilig en leefbaar 
  Nederland. Onze toekomst.



   dit is bo
   ze kijkt door het raam
   ze gaat lekker wandelen
   want het weer is aangenaam



   ze ziet een huis met een scheur
   het is van buurman piet
   hij heeft geen geld om het te maken
   dus blij is hij niet



   
   ze komt langs boer ted
   zijn schapen staan droog
   door de pompen, zegt hij
   komt het water niet hoog



   bo vraagt aan een slimme vrouw
   kunt u mij vertellen
   waarom de boer blij is
   maar we huizen moeten herstellen?

   dat komt door de dijken
   en al het pompen
   daardoor zijn we droog
   maar ook wat verzonken



   
   

   
   maar dat wil ik niet!
   ik ga terug in de tijd
   want dit moet echt anders
   zo krijgen we spijt



   
   bo gaat naar de slimste
   en vertelt haar verhaal
   hij zegt: we passen het aan
   voor ons allemaal

   we draaien het om
   en doen niks aan de dijk
   we stoppen met pompen
   dat is de nieuwe praktijk



   

   terug in de toekomst
   kijkt bo uit het raam
   er is nu veel water
   is het wel goed gegaan?
           
           
 



   

   maar mama zegt: “bo
   we moeten verhuizen”
   ze gaan met de boot
   langs meerdere sluizen 



   
   
   tijdens het varen
   zien ze een stad
   hij drijft op het water
   wat gek is dat

   ook schapen en koeien
   dobberen rond
   op een drijvend weiland
   ze wist niet wat ze ervan vond 



   

   bo vraagt aan de slimme vrouw
   helpt u mij uitpluizen
   waarom alles drijft
   en wij moeten verhuizen?

   toen we stopten met pompen
   en aan dijken niets deden
   liep alles vol water
   dat gaf veel moeilijkheden



   maar dat wil ik niet!
   ik ga terug in de tijd
   want dit moet echt anders
   zo krijgen we spijt

     



   bo gaat naar de slimste
   en vertelt haar verhaal
   hij zegt: we passen het aan
   voor ons allemaal

   we gaan overleggen
   met alle mensen
   wat gaan we doen?
   wat zijn de wensen?



   

   
   terug in de toekomst
   kijkt bo om zich heen
   er is water en land
   ze bezoekt iedereen



   

   het huis van de buurman
   heeft nu geen scheuren
	 	 	 hij	kan	er	fijn	wonen
   en hoeft niet te treuren



   
   

   boer ted boert nu anders
   met vlotten als weide
   zijn buurman bleef landboer
   en blij zijn ze beiden
  



   bo zegt tegen de slimme vrouw
   nu ben ik blij
   hoe is dit gedaan?
   vertelt u het mij!

   we pompen nu minder
   de dijk blijft behouden
   dat was het beste
   voor het land waar we van houden





 
 

 

 

 

De kinderen van de toekomst hebben geen 
tijdmachine, dus maak nu samen de juiste 
keuze!



   


