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Tijdens de ambassadeursbijeenkomst van vorig jaar heeft Klaas 
van Egmond een indrukwekkend verhaal gehouden over ons vo-
edselsysteem en het migratievraagstuk. Het verhaal is via deze 

link deze link te beluisteren. De meesten van 
jullie hebben toen aangegeven een verdiepende 
sessie over dit thema met Klaas bij te willen 
wonen. We hebben dit aan Klaas voorgelegd en 
hij doet dit graag. Felix zal de bijeenkomst leiden.  

 
Als datum hebben we gekozen voor zaterdag 16 september. 
Piet van IJzendoorn kan ons dan ontvangen op de Zonnehoeve 
in Zeewolde. Jullie zijn welkom om 12.00 uur. Er staat een lunch 
klaar. We starten rond 12.15/12.30 uur met de bijeenkomst en 
willen rond 15.00 uur afsluiten. 
We willen jullie graag in de gelegenheid stellen een gast mee 
te nemen. Hij of zij kan het verhaal van Klaas eventueel vooraf-
gaand aan de bijeenkomst via de link beluisteren. Dit geldt ook 
voor de ambassadeurs die 27 oktober niet aanwezig konden 
zijn. 

Ambassadeurs update
We willen jullie voorstellen aan twee nieuwe ambassadeurs: 
Ruud Mantingh en Jan-Willem Erisman. 

Ruud Mantingh is directeur van Aequator Groen & Ruimte, een 
klein bureau (18 mensen) met een zeer goed netwerk, hoog 
kennisniveau en impact. Ze zijn onder meer sterk op bodem 
en water, bodemverdichting en duurzame pacht. “Van boeren 
komaf, het oog immer op de bodem gericht en met een passie 
voor kennisoverdracht”. Dat is samengevat Ruud Mantingh.

Jan-Willem Erisman is directeur van het Louis Bolk Instituut. 
Het Louis Bolk Instituut ontwikkelt al ruim 40 jaar kennis voor 
duurzame landbouw, voeding en gezondheid, met een focus op 
natuurinclusieve landbouw en positieve gezondheid. Via deze 
link is een aantal interessante interviews met Jan-Willem door 
de jaren heen te vinden, waaronder het artikel Terug naar de 
bodem in de Volkskrant van 16 april 2016.

Bewust Bodemgebruik ambassadeur Nol Verdaasdonk is 1 juli 
met pensioen gegaan. Bij zijn afscheid als directeur van de Bra-
bantse Milieufederatie ontving hij de provinciale onderscheiding 
Hertog Jan, uit handen van de commissaris van de Koning, Wim 
van de Donk. Nol zal stoppen als bodemambassadeur. We willen 
hem bedanken voor zijn inzet!

Green Deal Voedselbossen
Op dit moment zijn er volop concrete 
initiatieven voor het realiseren van voedsel-
bossen. De meerwaarde van voedselbossen 
ligt in de sfeer van ecosysteemdiensten en 
natuurlijk kapitaal (o.a. waterbeheer en 

-kwaliteit, klimaatmitigatie, biodiversiteit) maar ze hebben ook 
sociale, educatieve en nieuwe economische waarden. 
Initiatiefnemers van voedselbossen lopen tegen allerhande 
belemmeringen aan. Een Green Deal is een middel om deze 
belemmeringen samen met het Rijk aan te pakken waardoor 
een versnelling van de initiatieven ontstaat. Het initiatief Bewust 
Bodemgebruik heeft samen met de Stichting Voedselbosbouw 
en het ministerie van EZ het voortouw genomen een Green Deal 
Voedselbossen te realiseren. Naast het oplossen van knelpunten 
in de uitvoering via beleid, wet- en regelgeving wordt er in de 
Green Deal een inspanning afgesproken om:
-    bestaand onderzoek te bundelen en een onderzoeksagenda 
     te formuleren 
-    een infrastructuur voor kennisuitwisseling te ontwikkelen 
-    communicatielijnen voor brede interactie op te bouwen. 
Het streven is om de Green Deal Voedselbossen in november 

2017 te ondertekenen.
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Eigentijds eigendom van grond
Het thema grond en eigendom is nauw 
met onze economie. Grond is schaars! 
Grond wordt steeds minder als een 
common en steeds meer als een han-
delswaar gezien. Goed en duurzaam 
grondgebruik voor het verbouwen van 
voedsel, voor natuurgebieden en voor 
extensieve landbouw wordt steeds 
moeilijker. Jonge boeren kunnen nauwelijks meer starten. Dit 
leidt tot uiteenlopende problemen: uitputting van de bodem, 
minder waterbergend vermogen, achteruitgang van biodiver-
siteit en voedseldiversiteit, afnemende betrokkenheid van de 
samenleving en een teruglopende werkgelegenheid.  
Het initiatief Bewust Bodemgebruik is 4 jaar geleden een traject 
Eigentijds eigendom van grond gestart om antwoorden te zoe-
ken op vragen als: werkt ons private grondeigendom systeem 
nog wel? Wat zijn de voor- en nadelen van dit systeem? Zijn er 
manieren om grondeigendom (publiek én privaat) anders te 
organiseren? 
Op 4 oktober vindt een Werkconferentie Eigentijds Eigendom 
van Grond plaats in de Apenheul in Apeldoorn, waarvoor jullie 
van harte zijn uitgenodigd. Het Initiatief Bewust Bodemgebruik 
werkt hierin onder meer samen met het Kadaster en Economy 
Transformers.

https://www.youtube.com/watch?v=nuFwh6UzXLg
http://www.zonnehoeve.net/
http://www.zonnehoeve.net/
http://www.aequator.nl/
http://www.louisbolk.org/
http://www.louisbolk.org/nl/contact/medewerkers/medewerker/?ht_employeeID=6258
http://www.louisbolk.org/nl/contact/medewerkers/medewerker/?ht_employeeID=6258
http://www.louisbolk.org/extra/Jan%20Willem%20Erisman%20-%20vk160416_volledig.pdf
http://www.louisbolk.org/extra/Jan%20Willem%20Erisman%20-%20vk160416_volledig.pdf
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/mei/hertog-jan-onderscheiding-voor-nol-verdaasdonk.aspx
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/mei/hertog-jan-onderscheiding-voor-nol-verdaasdonk.aspx
https://www.voedselbosbouwnl.nl/


Sustainable Development Goals (SDG)
In 2015 heeft Nederland de Sustainable Development Goals (SDGs) ofwel de duurzame ontwikkelingsdoelen ondertekend (UN 2016). 

Deze doelen zijn de opvolger voor de Millennium doelen en niet alleen gericht op de ontwikkelingslanden, 
maar op alle landen, dus ook op ontwikkelingen in Nederland. Deze doelen zijn te beschouwen als 
maatschappelijke opgaven. 
Er zijn 17 doelen die onderling met elkaar zijn verbonden. De doelen zijn te onderscheiden in een aantal 
onderwerpen: biosfeer; samenleving; economie en samenwerking. De biosfeer waaronder de bodem, is de 
onderlegger voor de thema’s die de samenleving betreffen en samen vormen zij de onderlegger voor een 
gezonde economie.

Eén van de doelen (SDG 15) is “life on land”: Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van 
ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en 
roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe. Subdoel 15.3 streeft naar Land Degradation Neutrality (LDN) 
ofwel geen achteruitgang in kwaliteit en kwantiteit van land (en haar functies). Het is een doel waar bo-
demambassadeur Willem Ferwerda actief aan werkt, maar dat zouden veel meer mensen buiten en binnen 
Nederland moeten doen. Een recente publicatie van het PBL laat zien wat de urgentie daarvan is.

Daarom organiseert Bewust Bodemgebruik samen met Rijkswaterstaat en de WUR in augustus op de Wageningen Soil Conference een 
workshop over de wijze waarop SDG 15.3, Land Degradation Neutrality, voor Europa ingevuld kan worden. In november organiseert 
Bewust Bodemgebruik met IenM en de Coördinator van de SDGs voor NL, een bijeenkomst voor het Rijk. Wens en doel is om te lat-
en zien dat bodem de onderlegger is voor het realiseren van de SDGs en dat daarmee de bodem een groot deel van de Rijksopgaven 
verbindt. Daarmee wil Bewust Bodemgebruik bereiken dat in Nederland op rijksniveau het gesprek start over een breed bodembeleid 
ter ondersteuning van onder andere de klimaatopgave, voedselzekerheid, circulariteit en grondstoffenefficiëntie (niet te verwarren met 
het huidige bodembeleid, gericht op bodemverontreiniging).

 Bodembewust Boeren
Najaar 2017 gaan we een interbestuurlijk programma over 
bodembewust boeren voorstellen aan de Stuurgroep van het 
bodemconvenant. Basis hiervoor vormt de door ons uitgevo-
erde verkenning voor het ministerie van I&M en input uit onze 
bijeenkomsten. Op 24 augustus 2017 is dit voorstel besproken 
met een aantal bodemambassadeurs.
De verkenning laat zien dat er diverse initiatieven zijn met als 
doel een andere bodemomgang door boeren, maar dat dit 
nog niet heeft geleid tot een daadwerkelijke omslag naar een 
duurzamere landbouw. 
Wij denken dat een versnelling mogelijk is door het samen-
brengen en/of verbinden (van een deel) van deze initiatieven in 
een (interbestuurlijk) programma met als kop ‘Bodembewust 
boeren’. Een programma dat bestaat uit vijf onderscheidende 
actie- of programmalijnen en een duidelijk programmadoel, een 
heldere prioritering van activiteiten en met een gerichte sturing 
op de uitvoering van het programma.
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Compostcampagne ‘Verspil geen Schil’
De Compostcampagne ‘Verspil geen Schil’ om het belang van 
compost voor de bodem aan te geven is afgerond. Samen met 
Nudge heeft het initiatief zich ingezet om bewoners te activeren 
om zelf hun GFT-afval om te zetten in compost.

De campagne is op diverse manieren onder de aandacht 
gebracht. Op Facebook is het bereik van 

de bewustwordingscampagne ongeveer 
50.000 mensen geweest, daarnaast 
hebben 3.400 mensen de projectpagina 
van Nudge bekeken. De ‘do-it-yourself’ 
informatie die is aangeboden bleek 
gewild en een belemmering minder om 

met composteren van start te gaan. 

Aanvullende acties vanuit Nudge en het Compostgilde zijn het 
benaderen van de mensen die hebben aangegeven een uit-
gebreidere enquête te willen invullen, een oproep sturen aan 
lokale compostinitiatieven om de activiteit zichtbaar te maken 
op de website van het Compostgilde en het maken van een 
toolkit en advies voor bedrijven om te gaan composteren. De 
pagina van ‘Verspil geen Schil’ op Nudge blijft actief met een 
doorverwijzing naar het Compostgilde.

https://www.nudge.nl/projects/verspil-geen-schil/
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