


Inleiding

We moeten mét

elkaar praten, niet
óver elkaar - Anne

• Soil Health Challenge: “Make All Soils Healthy 
Again!”

• Begin bij de bodemgebruiker



Bodemgezondheid

• Wat is het eerste woord dat in u opkomt als ik zeg: 
“Een gezonde bodem”? 

• Vul uw antwoord in in de chat!



Beweegredenen voor boeren

Ik wil de kracht van de natuur
combineren met de eenvoud

van landbouw
- Wilco (Boer in natuur)

Wat levert het ons op? –
Jacco

Het voelt niet goed om 
gif te spuiten op Gods 

creatie - Remco (KeiNatuurlijk)



Betere verspreiding van kennis

Als ik google naar ‘Intercropping op Friese 
klei’, krijg ik een wetenschappelijk rapport 
over Intercropping op zandgronden in Zuid-

Afrika! – Anne-Marit & Elias (keuterboeren)

Ik lees nu soms wetenschappelijke
rapporten van 200 pagina’s, maar zoek
meer praktische, toepasbare kennis –

Remco (KeiNatuurlijk)



Betere verspreiding van kennis

Ik mis de positieve vibe van 
kennisdeling tussen boeren, zoals ik
die in Nieuw-Zeeland ervoer - Remco 

(KeiNatuurlijk)

Ik heb geen tijd of expertise om naar
boeren te gaan en mijn

onderzoeksresultaten te delen
- Guusje (WUR)



Beleid voor bodemgezondheid

Nu lopen boeren het grootste
financiele risico bij innovaties en

on-site onderzoek – Anne-Marit & Elias 

(Keuterboeren)

Is het niet raar dat een boer in een
ongeschikt bergachtig gebied

subsidies kan ontvangen voor het 
telen van mais? – Jeroen Dijsselbloem 



Markt voor bodemgezondheid

De internationale markt 
voor zaden voor gezonde 
bodems groeit enorm! –

Guusje (WUR)

Als consumenten graag
duurzamer bodembeheer

willen, zullen boeren zeker
volgen – Jacco



Wat is een gezonde bodem?



Opzet SoilHub

• Hubs voor kennisdeling en
samenwerking

• De bodem centraal

• Gebaseerd op 
bodemtype en/of
agro-ecologische zone



SoilHub Connect

• Platform voor kennisdeling

• Laagdrempelige informatie

• Meetings en workshops

• SoilHub Magazine

• PodSOILCast



Stimulering van innovatie en 
onderzoek

• Subsidies voor gezond bodembeheer

• Praktijkgericht onderzoek op boerderijen 
stimuleren (Living Labs)

• Lighthouse farms

• Farmer- Academic Consultancy Training



Burgerbetrekking

• SoilHub Stories

• SoilHub restaurants

• Educatie

• Excursies

• Social media



HupSoilHub!

Contact : soilhub.europe@gmail.com

Abonneer je op onze nieuwsbrief en socials!

Instagram: Soilhub_Europe

LinkedIn: Soilhub Europe

mailto:soilhub.europe@gmail.com

