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Doelen voor 2022

Ode aan de bodem



“Regeneratief leeft. En dat heeft Stichting Bodemzicht in 
het eerste jaar van haar bestaan gemerkt aan de grote interesse 
in regeneratief denken en werken. De toekomst is 
regeneratief!”

– Anne van Leeuwen
    Coördinator Stichting Bodemzicht

Regeneratief is het 
doorlopend vergroten van 
de vitaliteit van een plek.

“Onze samenleving vraagt een nieuwe 
gemeenschappelijkheid die inspireert tot uitwisseling en 
delen. Stichting Bodemzicht wil bijdragen aan een meer dan 
menselijke cultuur met Bodemzicht als leslokaal in de 
openlucht waar denken en doen samen resultaten boeken.”

- Erik de Jong
Voorzitter Stichting Bodemzicht

Woord vooraf



Bodemzicht

Stichting

Stichting Bodemzicht verspreidt en versnelt het 
regeneratieve ‘denken en doen’ in Nederland en 

Europa. Dit doet de stichting door regeneratieve boeren 
op te leiden, maar ook door kennis en inzichten te delen 

via rondleidingen, cursussen, open dagen, residenties, 
lezingen, onderzoeken en in communicatie. Stichting 

Bodemzicht steunt ook Boerderij Bodemzicht en andere 
regeneratieve initiatieven in eenmalige 

ontwikkelkosten. Samen met vele partners werkt 
Stichting Bodemzicht aan de vraag “Hoe bouwen we 

een regeneratieve samenleving?”

Boerderij

Boerderij Bodemzicht is een regeneratieve boerderij 
op 5 hectare vlakbij Nijmegen met een ‘no-dig market 
garden’, een agrobosbouw systeem en kipmobielen. 
Boerderij Bodemzicht laat zien dat klimaatboeren voor 
het leven mogelijk is én dat je daar als boer ook een 
goed inkomen uit kunt halen. De boerderij 
demonstreert dat regeneratieve landbouw een 
realistisch alternatief is voor de huidige landbouw.



Stichting Bodemzicht

Missie
 

Stichting Bodemzicht wil de 
transitie naar een regeneratieve 
(agri)cultuur in Nederland en 

Europa versnellen.

Visie
  

Stichting Bodemzicht onderzoekt, toont en deelt hoe regeneratieve principes bijdragen aan een 
stabiel klimaat, bloeiende biodiversiteit en betekenisvolle gemeenschappen. Stichting Bodemzicht 

versnelt de regeneratieve transitie door innovatieve ecologische inzichten te koppelen aan 
praktische regeneratieve (agri)cultuurprogramma’s in onderwijs, onderzoek en communicatie. 

In samenwerking met Boerderij Bodemzicht en Landgoed Grootstal vormt Stichting Bodemzicht een leerplek voor iedereen: 
voor generiek en specifiek geïnteresseerden, voor buurtbewoners en verre reizigers, voor aspirant-agrariërs en gevestigde boeren die het stuur om 
(en de schoffel weg) willen gooien - maar bovenal ook een leerplek voor onszelf. Dankzij de vruchtbare samenwerking met onze partners kunnen 

we elke dag weer onderzoeken hoe we ons dusdanig kunnen verbinden met onze omgeving zodat we onszelf weer inheems kunnen noemen. 



Reflectie



2021 zag de geboorte van Stichting Bodemzicht. Dat leverde gezien alle restricties die Covid-19 oplegde de 
grote uitdaging op om de doelstellingen van zowel Stichting Bodemzicht als Boerderij Bodemzicht te 
realiseren.

Regeneratief denken vraagt nieuwe energie en vitaliteit. De Stichting heeft door de tomeloze inzet van coördinator Anne 
van Leeuwen, in samenwerking met Ricardo Cano Mateo, de geïnspireerde boer van Boerderij Bodemzicht, een succesvol 
aantal activiteiten ontwikkeld. Er werd een nationaal en internationaal netwerk tot stand gebracht dat zowel anderen als de 
Stichting in hun ambities versterkte. De leerplek leverde de eerste generatie boeren af, er werden cursussen georganiseerd, 
samen met de Radboud Universiteit werd deelgenomen aan een innovatieve collegeserie. Een onderzoeksprogramma met 
kunstenaars, wetenschappers en beleidsmakers werd opgestart. Al deze activiteiten laten zien dat het begrip regeneratie 
een natuurcultuur doet ontstaan die uitgaat van samenhang en symbiose. De Stichting droeg bij aan de eerste fase van de 
bouw van het werkstation van de boerderij, we kregen ANBI-status, allebei belangrijke mijlpalen.

Voor 2022 zien we uit naar de nieuwe lichting boeren, cursisten en onderzoekers en hun resultaten. Zij vormen, samen met 
de boerderij, onze inspiratie. We streven ernaar  de activiteiten van de Stichting te stabiliseren en in een rustiger tijd te 
laten landen. We blijven ons inzetten om doelstellingen waar te maken. Onze netwerken onderhouden en intensiveren als 
basis voor nieuwe activiteiten en het uitbreiden van de bestaande, vormt een ander speerpunt.

‘Practice what you preach and preach what you practice’, zo heeft onze penningmeester Mark Aink de doelstellingen van 
Stichting Bodemzicht krachtig verwoord. Die woorden werden het leidend beginsel voor ons allemaal. Samen met u, lezer, 
kijken wij in dit jaarverslag graag samen naar de behaalde resultaten.

Wij danken iedereen die ons in welke vorm dan ook heeft ondersteund bij het verwezenlijken van onze doelstellingen. Dat 
heeft bewezen dat ‘regeneratief’ als vitaal concept echoot door onze samenleving, gedeeld wil worden en een wezenlijke 
katalysator voor transitie is.

Het bestuur van Stichting Bodemzicht,

Erik de Jong, voorzitter, Mark Aink, penningmeester en Bonnie Chopard, secretaris



Geleerde lessen (maken geleerd)

In 2021 hebben we veel geleerd wat we meenemen naar 2022. Zo merkten we dat we met 10 
leerlingboeren minder tijd en aandacht konden vrijmaken voor het individueel coachen van 
de starters, en hun bedrijfsplannen, dan gehoopt. Het viel ook op dat leerlingboeren die 
tenminste drie dagen in de week bij Boerderij Bodemzicht meeliepen een veel grotere 
leercurve in het veld doormaakten. Daarom hebben we er in 2022 voor gekozen om met 
maximaal vier leerlingboeren aan de slag te gaan en hen te vragen tenminste drie dagen mee 
te draaien. Dit geeft ons ook de ruimte grondige begeleiding te bieden bij het schrijven van 
hun bedrijfsplan. Kwaliteit boven kwantiteit dus!

Door de grote interesse in regeneratieve landbouw en Bodemzicht voelen we met toenemende 
mate het belang om onze tijd en energie zoveel mogelijk te investeren in mensen die écht iets 
willen ondernemen binnen de regeneratieve landbouw. Zo werken we direct aan de transitie. 
Daarom hebben we besloten om onze introductiecursus te digitaliseren - naast het feit dat dit 
deze cursus ook nog eens toegankelijker maakt. Ook leerden we het belang in te zien van het 
bewaken van onze tijd. Zo zijn we in 2022 doelgerichter in het maken van een selectie van 
partijen die wij wel of niet op de grond uitnodigen, en van evenementen waar wij wel of niet 
een bijdrage aan leveren. Ook worden we steeds beter in het kanaliseren van binnenkomende 
vragen en zullen we meer gaan samenwerken met andere initiatieven om informatie meer 
zichtbaar en toegankelijk te maken.



Financieel overzicht



Doelen van 2021
Het afgelopen jaar was er één vol uitdagingen en verrassingen. Het was het eerste jaar dat Stichting 
Bodemzicht in het leven werd geroepen, het tweede jaar dat we kampten met gevolgen van het coronavirus, en het 
derde jaar dat we hand in hand met Boerderij Bodemzicht keihard werkten aan de levende bodem op ons land. 

We nemen je graag mee in de doelen die we in 2021 voor onszelf stelden, en hoe we deze behaalden!



Organisatie

🗸 ANBI-status aanvragen

In 2021 heeft Stichting Bodemzicht met terugwerkende kracht een 
ANBI-status verkregen, waardoor alle giften aan onze stichting kunnen 
worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting van de 
gever. Ook kunnen wij nu zelf regeneratieve boeren ondersteunen zonder hier 
een schenkbelasting over te hoeven betalen.

We willen graag Stichting DOEN bedanken voor de steun in het 
afgelopen jaar – alsook alle particuliere donateurs die een bijdrage 
deden in het financieren van onze missie!
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Demonstratieboerderij

🗸 Eerste fase bouw werkstation van Boerderij Bodemzicht 

        realiseren

Inmiddels heeft Bodemzicht een werkstation met het mooiste kantoor van 
Nederland, een eierpakstation, een station waar groenten gewassen en verpakt 
kunnen worden, een grote inloop koelcel en een opbergruimte voor 
gereedschap – en het gehele gebouw is biobased gebouwd!

Het werkstation is zowel een dak boven het hoofd van ons team, alsook een 
schuil- en woonplek voor een verscheidenheid aan 
meer-dan-menselijke wezens. Dit alles dankzij de financiële steun van 
Stichting DOEN en het prachtige ontwerp van Bonnie Chopard, oprichter van 
Inlandschap en secretaris van Stichting Bodemzicht!

Ook in 2022 werken we aan de uitbreiding van de huisvestingsmogelijkheden 
van het gebouw - zo is de daktuin in maart aangelegd en zullen er nog heel wat 
nestkasten aan de constructie toegevoegd worden.
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2021 2022



🗸 Onderzoeken of het wenselijk is de Tijdelijke Natuur-status aan te 

vragen

De missie van Stichting Bodemzicht is het faciliteren van leven. Bodemzicht als plek zal 
dus allerlei bijzondere dieren, planten en ook microben gaan aantrekken. Het vergroten 
van de biodiversiteit en kwaliteit van leven van de plek is inherent aan regeneratief 
boeren. Alleen is het nu zo dat landbouw en natuur in wet- en regelgeving vaak nog 
lijnrecht tegenover elkaar staan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat regeneratieve 
boeren kunnen blijven boeren én flexibiliteit behouden als ze dagelijks werken met 
beschermde soorten? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zorg, in plaats van 
wantrouwen, weer het uitgangspunt wordt van agrarisch beleid? Als belangrijke 
proeftuin, verkent Stichting Bodemzicht of een mogelijke oplossing ligt in het 
aanvragen van een Tijdelijke Natuur-status.
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Bodemzicht heette in 2021 onder andere 
welkom aan:

● 15 nieuwe grassoorten
● Korenbloemen
● Boerenwormkruid
● Blaassilene
● Wouw
● Bonte wikke
● Gewone smeerwortel
● Kamille
● Groot kaasjeskruid
● Schapenzuring
● Ransuilen
● Spreeuwen
● Houtsnippen
● Kauwtjes
● Boerenzwaluwen
● Hazen (inclusief nieuw nageslacht) 
● Konijnen
● Vossen
● Egels
● Ontelbaar veel bodemdieren die in 

de vers opgebouwde levende bodem 
zijn komen wonen

Onderzoek
 

🗸 Eerste metingen bodem en biodiversiteit verrichten

🗸 Onderzoekstraject starten met HAS Hogeschool

Bodemzicht heeft veel nieuwkomers mogen verwelkomen in 2021! In 
samenwerking met de HAS Hogeschool zijn in 2021 voor 
verschillende onderzoeken metingen verricht - waaruit onder andere 
bleek dat:
➢ Het organische stof gehalte van de bodem gemiddeld 9.5% 

is, wat betekent dat deze gemiddeld met 4% is toegenomen 
sinds de start in 2019

➢ In 2021 bleek de levende bodem gemiddeld met 2 cm 
gegroeid te zijn, waar deze voorheen vrijwel nihil was. De 
worteldiepte van de planten is soms met wel 20 tot 30 cm 
toegenomen

Daarnaast leverde Bodemzicht groenten en bodemmonsters aan voor 
het Bac2food onderzoek van Remco Kort van de Vrije Universiteit,  
Marco van Es van Bac2nature en VU student BioMolecular Sciences 
Lucas Jollie. Samen onderzoeken zij het effect van teeltmethoden op de 
microbiële samenstelling en diversiteit van groenten. Dit onderzoek 
verbindt gezondheid met duurzame landbouw, met een focus op het 
vraagstuk of groenten en fruit die geteeld worden in een omgeving met 
veel micro-biodiversiteit gezonder zijn voor het menselijk lichaam dan 
groenten en fruit die geteeld worden in een omgeving met weinig 
verschillende micro-organismen.

https://bac2nature.org/bac2food/
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🗸 Start maken met Bodemzicht residentie en daarbij horend kwalitatief onderzoek

Bodemzicht heeft in 2021 de handen ineen geslagen met 
Platform DIS  voor het meerjarig interdisciplinaire 
onderzoeksprogramma Bodemleven. In dit 
programma, mede mogelijk gemaakt door Gemeente 
Nijmegen, komen kunstenaars, wetenschappers en 
beleidsmakers samen om te onderzoeken hoe de 
kwaliteit van bodemleven gemeten zou kunnen worden. 

Ook Het Nieuwe Instituut, Landgoed Grootstal, 
ArtEZ Honours Programma, Radboud Universiteit 
en UMC, Onder het Maaiveld van IUCN, De 
Vlinderstichting, NIOO-KNAW en het Centrum 
voor Bodemecologie zijn deelnemers aan 
Bodemleven!

Het team: Sanne Vaassen (kunstenaar), Špela Petrič (new media artist), Klaas Kuitenbrouwer (R&D bij Het Nieuwe Instituut), Hugo Touw (intensivist Radboudumc), Caspar Verwer 
(bos-ecoloog Onder het Maaiveld, IUCN), Wim van der Putten (bodem-ecoloog NIOO-KNAW en oprichter van Centrum voor Bodemecologie), Pablo Tittonel (Agro-ecoloog), Amadou Aliou Sow 
(rechtsgeleerde-jurist, boer en verbinder, ambassadeur Kleurrijk Groen), Anne van Leeuwen (transitiedenker en regeneratiedeskundige, Stichting Bodemzicht), Ricardo Cano Mateo (bioloog, 

ecosysteem-designer en co-oprichter Bodemzicht) en Wouter Engelbart (atistieke-infrastructeur, Stichting Platform DIS).

https://platformdis.nl/bodemleven/
annev
Stamp



Leerplek

🗸 Eerste vijf regeneratieve boeren opleiden 

Dit doel hebben we met 200% bereikt! In 2021 had Stichting 
Bodemzicht een team van 10 leerlingboeren - één van die boeren is 
direct aan de slag gegaan, Eske Turk. Zij heeft o.a. met ondersteuning 
van Stichting Bodemzicht een no-dig market garden aangelegd. Onze 
leerlingboeren leren de praktijk in samenwerking met Boerderij 
Bodemzicht.

Ook zijn we nauw betrokken bij de ontwikkeling van de 
Lenteland-boerderijen. We coachen twee Belgische regeneratieve 
boeren die afgelopen jaar zijn gestart in Laakdal met de eerste 
regeneratieve gemeenschapsboerderij van Lenteland. In 2022 zullen 
we de eerste Nederlandse Lenteland-boeren in Empe ondersteunen. 
Ook hebben we contact met verschillende andere startende 
regeneratieve boeren in Nederland en Europa.

Stichting Bodemzicht gaf in 2021 verschillende cursussen:

● Is regeneratief boeren iets voor mij?
● Hoe begin ik een regeneratieve boerderij?
● No-dig moestuincursus

Afgelopen jaar waren er maarliefst 52 mensen die meer wilde leren 
over regeneratief boeren! Na afloop van de cursussen ontvangen de 
deelnemers allemaal een Bodemzicht diploma  – want geloven in 
jezelf is immers het halve werk! 

Naast cursussen geven we ook regeneratief advies op maat, in 2021 
aan 7 verschillende partijen een regeneratief advies op maat. In 
2022 geven we ook weer cursussen en advies.
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“Our task is to build cultural fortresses to protect our emerging nativeness … One of the most effective ways for this to 
come about would be for our universities to assume the awesome responsibility to both validate and educate those who 

want to be homecomers – not necessarily to go home but to go someplace and dig in and begin the long search and 
experiment to become native.”

― Wes Jackson



🗸 Eerste gezamenlijke cursus geven met de Radboud Universiteit 

In 2021 werkten we met de Radboud Universiteit samen aan een honoursprogramma 
voor (Pre-)Master studenten van de RU en ArtEZ. Het programma heet RE:PLACE  - 
Transforming urban ecosystems en is opgericht vanuit de veronderstelling dat wij leven in 
het Antropoceen en in een tijd van klimaatcrisis. Het programma richt zich op het 
transformeren van plekken en hun gemeenschappen om een gezonder leven voor onze 
planeet en onszelf te realiseren. Het Honourslab focust hiermee op drie hoofdpunten: 
RE:GENERATING, RE:IMAGINING en RE:DESIGNING.

Bodemzicht is verbonden met dit programma om op haar beurt de universiteit en 
kunstacademie te verbinden met de regeneratieve praktijk op de grond. RE:PLACE 
loopt ook door in 2022 en is een constante verkenning van verdere ontwikkeling van het 
programma.

https://www.ru.nl/honoursacademy/honourslabs/vm/honourslabs-2021-2022/re-place-transforming-urban-ecosystems/
https://www.ru.nl/honoursacademy/honourslabs/vm/honourslabs-2021-2022/re-place-transforming-urban-ecosystems/
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Netwerk
We werken samen met boeren, burgers en beleidsmakers, organisaties 
en ondernemers, kunstenaars en wetenschappers om het regeneratief 
denken en werken verder te verspreiden. Met een gerichte blik op de 
bodem en grootse liefde voor het kleine en grote leven dat hier huist, 
werken we dagelijks aan klimaat positieve (inter)relaties die winstgevend 
zijn voor bodem, biosfeer en onze eigen toekomst.

    

🗸 Meebouwen aan een nationaal platform voor regeneratieve 

       landbouw

🗸 Start maken met een regeneratieve lobby met partners

In regio Nijmegen hebben we ons verenigd met andere telers, buren en 
beleidsmakers in de Kop van Malden steungroep. Samen kunnen we op 
regionaal niveau meer voor elkaar krijgen op het gebied van beleid, 
politieke steun en passende wet-en regelgeving.

Met de steungroep organiseren we onder andere open dagen om meer 
zichtbaarheid voor de telers – alsook voor natuurinclusieve landbouw in 
het algemeen – in de Kop van Malden te verzorgen. Zo is er in 2021 een 
motie ingediend om duurzame stadslandbouw met korte voedselketen in 
gemeente Nijmegen te stimuleren, die begin 2022 is aangenomen!

Regionaal

https://www.gelderlander.nl/heumen/heumen-maak-van-de-kop-van-malden-een-hotspot-van-stadslandbouw~a554f1bf/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.gelderlander.nl/heumen/heumen-maak-van-de-kop-van-malden-een-hotspot-van-stadslandbouw~a554f1bf/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/e751cf29-66d9-4d52-a7a9-a1cc58747947
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In de lente van 2021 schoof Stichting Bodemzicht aan de klimaattafel van 
BioNederland met Bionext, Caring Farmers, LTO Nederland, de 
Boerenraad, Milieudefensie, Urgenda, Timeli, Na Na Bio en 
Extinction Rebellion. Samen stelden we een brief op voor politiek Den 
Haag om beleidsmatig aandacht te vragen voor:

➢ Een gezonde en vruchtbare bodem
➢ Directe en indirecte stimulatie van duurzaam en biologisch 

consumentengedrag
➢ Ondersteuning van regionale voedselnetwerken
➢ Vermindering van kunstmest en pesticidengebruik
➢ Bewegingsruimte voor startende duurzame, regeneratieve 

boeren binnen het doolhof van wet en regelgeving dat is 
opgesteld voor traditionele landbouw

➢ Een maximaal aantal afgelegde voedselkilometers en minimum 
hoeveelheid regionaal voedsel voor supermarkten

Ook zijn adviseurs van het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit bij Bodemzicht langs geweest voor meer informatie en 
inzichten.

InternationaalNationaal

Daarnaast begon in het afgelopen jaar onze samenwerking met 
kunstenaars en ontwerpers van Het Nieuwe Instituut. Samen met een 
groep juristen werkten we toe naar een nieuw organisatiemodel, waarbij 
planten, dieren en microben ook een stem krijgen binnen de organisatie – 
de zoöp. 

Op Europees niveau werkten we samen met Ecosia, wat van start ging op 
het moment dat het bedrijfsplan van Boerderij Bodemzicht de 
“Regenerative Agriculture Incubator Competition” won in 2019. We 
werken ook nauw samen met Climate Farmers, waarmee we een 
Europees (educatief) platform voor regeneratieve boeren aan het opzetten 
zijn. Samen met Climate Farmers en 70 andere experts schreven we het 
European Regenerative Agriculture Manifesto waarin we aandacht vragen 
voor een toekomst waarin aan de voedsel-, herbruikbare brandstof-, en 
vezelbehoeften van de mens wordt voldaan door productiemethoden toe 
te passen die natuurlijke bronnen ondersteunen, gemeenschappen 
versterken en boeren voorzien van een solide bedrijfsmodel. 

https://zoop.hetnieuweinstituut.nl/
https://explore.ecosia.org/regenerative-agriculture
https://www.climatefarmers.org/european-regenerative-agriculture-manifesto/


Stichting Bodemzicht werkt veel samen met organisaties die zich inzetten 
voor een transitie in de landbouw. Zo werken we zeer intensief samen met 
Decade of Action en Stichting Lenteland - waar we ook gericht 
advies geven voor de transitie naar een regeneratieve (agri)cultuur. 

Met Decade of Action, Stichting Aardpeer en Stichting BD 
Grondbeheer werkten we aan het Samen voor Grond manifest. 
Beginnend met 21 chefs die het belang van een gezonde, levende bodem 
ook beamen, vroegen we aandacht voor de bodem als bondgenoot. 
Inmiddels hebben al meer dan 500 organisaties het manifest 
ondertekend!

Binnen dezelfde sector werken we ook samen met Stichting Aardpeer, 
Voedsel Anders, The Plant, Commonland, Wij.Land en Climate 
Cleanup - bijvoorbeeld om te onderzoeken hoe we de kwaliteit van 
bodemleven kunnen meten en op de agenda kunnen zetten als agrarische 
‘KPI’. Ook is er een korte lijn met Land van Ons en Herenboeren om 
te verkennen hoe we elkaar kunnen bijstaan in het bereiken van onze 
doelen. 

https://aardpeer.nl/samenvoorgrond-manifest/


🗸 Samenwerking opzetten met Radboudumc en de 

       Radboud Universiteit

Samen met het Radboudumc is een verkenning gestart of een 
regeneratieve tuin bij medium care kan worden aangelegd. Het 
idee is dat patiënten omringd met groen en goed eten zich  
sneller beter voelen. Stichting Bodemzicht zal dan 5 á 10 
zorgspecialisten begeleiden in het verzorgen van de tuin. De tuin 
is een plek voor patiënten om te helen, voor artsen en ander 
medische personeel om op adem te komen. Een helende tuin die 
zorgt voor onderlinge verbondenheid en rust.

Daarnaast zijn we met een intensivist een eerste gesprek gestart 
over regeneratieve zorg en verkennen we de verbinding tussen 
regeneratieve landbouw en planetary health. In 2022 zullen we 
verkennen hoe we hier verdere stappen in kunnen zetten.

Planetary Health is de veronderstelling dat 
het menselijke welzijn afhankelijk is van het 
welzijn van de aarde en al haar levende en 
niet-levende processen.
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2021 in vogelvlucht
We nemen je graag even mee in een aantal 
mijlpalen die we in 2021 behaald hebben! 



Bezoek(ers)
Ondanks de beperkingen die de Coronapandemie met zich meebracht, bereikte Stichting Bodemzicht zo’n 100 

mensen met presentaties op locatie. Daarnaast spraken we meer dan 500 mensen via online bijeenkomsten en 
kwamen nog zo’n 500 mensen fysiek langs op Bodemzicht voor een rondleiding, cursus, of op afspraak. 

We zetten graag op een rijtje welke partijen allemaal een kijkje kwamen nemen!





We ontvingen 
bezoekers uit 92 

verschillende landen!

In totaal is onze 
website 24,263 keer 

bezocht …

… door 21,759 unieke 
bezoekers …

… welke gemiddeld 
allemaal >1 pagina 

bezochten
Website

Onze online gemeenschap

Instagram
We bereikten 18,700 

mensen met onze 
posts.

7,434 mensen 
bezochten ons profiel …

… waarvan 2,468 een 
volger werden!

Naast Nederlanders 
bereikten we vooral 
Amerikanen en 

Belgen

Facebook
27,091 mensen zagen 

ons langskomen op 
hun feed …

… 3,059 daarvan 
namen een kijkje op 

onze pagina …

…en 1,557 gaven onze 
pagina een ‘like’.

Naast Nederlanders 
waren bovenal Belgen 

en Spanjaarden in ons 
geïnteresseerd

LinkedIn We bereikten 2,768 
mensen …

… die onze pagina in 
totaal 7,057 keer 

bezochten!

De meesten werken in de 
milieu-, landbouw-, of 
onderzoekssector …

… maar ook de zorg-, 
onderwijs- en 

overheidssector waren 
ruim vertegenwoordigd

Nieuws-
brief

1085 mensen waren 
zich geabonneerd op 
onze nieuwsbrief …

… waarvan maarliefst 
37% actief inging op 

de inhoud.

We stuurden in totaal … 
nieuwsbrieven uit …

… en de meeste van onze 
lezers kwamen uit onze 

regio, Nijmegen!



De groenten, fruit, kruiden en klimaateieren van Boerderij Bodemzicht brengen 
mensen direct in contact met regeneratieve landbouw. Pakkethouders bezoeken 
de boerderij en verbeteren de pakketten met feedback. De chefs waar Boerderij 
Bodemzicht mee werkt, geven inbreng voor het teeltplan en komen regelmatig 
zelf oogsten in de tuin.

De stichting wil, in samenwerking met de boerderij, mensen inspireren om bij te dragen aan 
oplossingen voor klimaatverandering, bodemdegradatie en het verlies van biodiversiteit door 
anders te gaan eten. Het Bodemzicht-pakket is een handvat om het gesprek aan te gaan met 
mensen over eerlijke prijzen (eerlijke prijs voor de boer en milieu-impact), en de waarde van 
een regeneratieve, lokale voedselproductie en -keten. Dit is een belangrijk deel van de sociale 
en economische regeneratie waar Stichting Bodemzicht naar streeft. 

Boerderij Bodemzicht heeft dit in 2021 in de praktijk 
gebracht door aan 75 pakkethouders en 4 
restaurants regeneratieve voedingswaren te leveren 
binnen een straal van 8 kilometer van de boerderij. In 
2022 wil Stichting Bodemzicht verder verkennen hoe 
mensen met een kleinere beurs gemakkelijker toegang 
kunnen krijgen tot de Bodemzicht-pakketten.

Onze etende gemeenschap

https://www.youtube.com/watch?v=4KRvd6oYB7I


Reacties van de pakkethouders van 
Boerderij Bodemzicht

Betrokkenheid Inhoud Kwaliteit BezorgingGrootte

8.4 7.1 8.8 7.1 9.1

Informatie

8.8

Hiermee kwamen we uit op een 8.2 gemiddeld!

“Wij vinden dat jullie het fantastisch doen. Je ziet de 
academische scholing door de initiatieven heen. 

Goed dat jullie bouwen aan de footprint van 
regeneratieve landbouw. Wij zijn een warm 

supporter van dit initiatief.”

“Dank je wel! We hebben vooral weer ontdekt hoe 
divers je kunt eten en anders gaat koken. Fan 

geworden van de rode biet en meiraap.
Veel succes met dit mooie initiatief.”

“Dank jullie wel voor een heerlijk seizoen!”



Bodemzicht in de media

April
● ‘Planet Progress: the ground beneath our feet’, interview 

door Pippa Smith, Google Impact Challenge podcast 

● Vroege Vogels, Podcast Merlijn Schneiders, NPO Radio 1 
wekelijks 2.2 miljoen luisteraars!

Mei
● ‘Stadslandbouw wint rond Nijmegen snel terrein: van 

zelfpluktuin tot grazende kippen’, artikel door Maarten 
Reith, De Gelderlander 

334.000 lezers per dag!

Juni 
● ‘Grootouders en kinderen vragen samen aandacht voor 

een gezonde bodem’, videoverslag door BrightVibes NL

● Human Nature Campaign, Instagram campagne door 
Misha Sajovic, reNature

21.300 volgers!

● ‘De natuur weet zelf wat het beste is’, artikel door Gerrit 
Jan Griepsma, De Brug Nijmegen

66.000 oplagen!

● ‘Hoe nietsdoen de wereld redt’, boek geschreven door 
Arjan Mulder

Januari
● ‘Herstellende landbouw’, artikel door Anne Marit & Elias, 

Keuterboeren

● ‘We willen meer groenten uit de Betuwe’, artikel en 
interview, Puur Betuws

● ‘Regeneratieve landbouw: het herstel kan zó snel gaan!’, 
artikel door Elaine Bakker en Rachelle Eerhart, Stichting 
Lenteland

Maart
● ‘Regeneratief boeren werkt klimaatpositief’, blogpost door 

Arjan Mulder

● ‘Kirsten Wielaard fietst van hier tot Tokio’, artikel door 
Tialda Hoogeveen, De Vogelbescherming 

160.000 leden!

● ‘Gezond en duurzaam eten moet goedkoop zijn’, artikel 
door Rosan Reusken, Vetscience, Universiteit Utrecht 

→

→

→

→

→

https://impactchallenge.withgoogle.com/climate2020/podcast/e04-climate-farmers
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/vroege-vogels/6147c7ad-0e44-40d4-91cb-c7%209d14f0ff42/2021-04-25-bodemzicht-regeneratieve-boerderij
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/stadslandbouw-wint-rond-nijmegen-snel-terr%20ein-van-zelfpluktuin-tot-grazende-kippen~a29bf87d/#:~:text=%C2%A9%20DG-,Stadsl%20andbouw%20wint%20rond%20Nijmegen%20snel%20terrein%3A%20van%20zelfpluk%20tuin%20tot%20grazende,revolutie%20is%20in%20volle%20gang
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/stadslandbouw-wint-rond-nijmegen-snel-terr%20ein-van-zelfpluktuin-tot-grazende-kippen~a29bf87d/#:~:text=%C2%A9%20DG-,Stadsl%20andbouw%20wint%20rond%20Nijmegen%20snel%20terrein%3A%20van%20zelfpluk%20tuin%20tot%20grazende,revolutie%20is%20in%20volle%20gang
https://www.facebook.com/watch/?v=395911515179396
https://www.facebook.com/watch/?v=395911515179396
https://www.instagram.com/p/CQbI1M7ngdg/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.brugnijmegen.nl/reader/75274/1664663/de-natuur-weet-zelf-wat-het-beste-is
https://libris.nl/boek?authortitle=arjan-mulder/hoe-nietsdoen-de-wereld-redt--9789464354577
https://keuterboeren.nl/2021/01/05/bodemzicht/
https://puurbetuws.nl/we-willen-meer-groenten-uit-de-betuwe/
https://www.lente.land/regeneratieve-landbouw-het-herstel-kan-zo-snel-gaan/
https://www.arjanmulder.com/post/regeneratief-boeren-klimaatpositief
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/kirsten-wielaard-fietst-van-hier-tot-tokio
https://www.uu.nl/nieuws/gezond-en-duurzaam-eten-moet-goedkoop-zijn


Juli 
● ‘Anne is klimaatboer voor het leven’ artikel door 

Floortje naar het einde van de wereld, BNNVARA 
meer dan 400.000 leden!

Augustus 
● ‘Deze boer raakt de bodem nauwelijks aan’, artikel door

Roxanne Soudagar, OneWorld
2 miljoen online bezoekers per jaar!

September
● ‘This regenerative farm is revolutionizing the way we 

produce food’, artikel Nadine Maarhuis, Sustainable 
Urban Delta

Oktober
● ‘Regeneratief boeren, hoe dan?’, artikel door Platform 

Kringlooplandbouw voor ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit

● ‘Aandacht voor een bodem bomvol leven’, artikel door 
Kirsten van Valkenburg, Groen Kennisnet

November 
● ‘Climate Justice | Can food save the world?’, serie door 

Fátima González-Torres, Ecosia
meer dan 76.000 keer bekeken!
meer dan 169.000 abonnees!

● ‘Landbouw met alleen positieve impact op het milieu: 
‘Dit kan alles veranderen’’, artikel door Margriet 
Verschoor, De Gelderlander

334.000 lezers per dag!

● ‘THRIVE: Regenerative Economics’, evenement van 
New Economy en Kees Klomp, Pakhuis de Zwijger

live publiek van 50 mensen
bijna 300 keer bekeken op YouTube
6.930 abonnees

→

→

→→

→

→→→

Bodemzicht in de media

https://www.bnnvara.nl/floortje/anne-is-een-klimaatboer-voor-het-leven
https://www.oneworld.nl/lezen/klimaat/deze-boer-raakt-de-bodem-nauwelijks-aan/
https://sustainableurbandelta.com/regenerative-farm-bodemzicht/
https://sustainableurbandelta.com/regenerative-farm-bodemzicht/
https://www.platformkringlooplandbouw.nl/initiatieven-en-inspiratie/bodemzicht
https://groenkennisnet.nl/item/Aandacht-voor-een-bodem-bomvol-leven
https://blog.ecosia.org/how-regenerative-farming-promotes-climate-justice/
https://www.gelderlander.nl/heumen/landbouw-met-alleen-positieve-impact-op-het-milieu-dit-kan-alles-veranderen~a95d70e0/
https://www.gelderlander.nl/heumen/landbouw-met-alleen-positieve-impact-op-het-milieu-dit-kan-alles-veranderen~a95d70e0/
https://www.youtube.com/watch?v=cJrsMCV1ix0


Ecosia

In 2021 werd Stichting Bodemzicht door Fátima González-Torres, Ecosia's 
Video Editorial Lead, uitgenodigd om deel te zijn van haar tweedelige 
videoserie ‘Climate Justice | Can food save the world?’. Voor deze serie ging 
Fátima in gesprek met verschillende regeneratieve boeren om de verbinding tussen 
regeneratieve landbouw, klimaatgerechtigheid en voedselsoevereiniteit te verkennen.

De videoserie belicht de problematiek die veroorzaakt wordt door conventionele, 
industriële landbouw en hoe regeneratieve landbouw dit kan verhelpen door samen te 
werken met de levende bodem door deze te laten floreren, biodiversiteit actief aan te 
moedigen en complexiteit binnen het boeren te omarmen. Ook licht de videoserie toe 
dat er nog veel werk aan de winkel is: regeneratieve boeren moeten ondersteund 
worden met nieuw beleid voor landbezit, voedselproductie en distributie en daarnaast 
moeten gevestigde conventionele boeren ondersteund worden in de transitie naar 
regeneratieve landbouw.

We zijn vereerd samen met regeneratieve collega’s Leah Penniman en 
Richard Perkins te hebben mogen deelnemen aan deze serie!

https://blog.ecosia.org/how-regenerative-farming-promotes-climate-justice/


Geweldige giften
Hoewel er in 2021 verschillende vrijgevige engelen waren die Stichting Bodemzicht ondersteunden (waarvoor nogmaals 
bedankt!) was er één donateur die – letterlijk – wel héél ver ging om bij te dragen aan onze missie! De fantastische Kirsten 
Wielaard, prijswinnende topsporter, besloot naar Tokyo te fietsen om geld op te halen voor Stichting Bodemzicht! Onderweg 
bezocht ze allerlei regeneratieve projecten en deelde ze haar ervaringen online.

Als dank voor haar fantastische fietstocht mocht Kirsten in 
2022 gratis deelnemen aan de cursus “Hoe begin ik een 
regeneratieve boerderij?” Inmiddels is zij begonnen aan haar 
eigen boerenreis!

“Gratitude creates a sense of abundance, the 
knowing that you have what you need. In that 

climate of sufficiency, our hunger for more abates 
and we take only what we need, in respect for the 

generosity of the giver.

If our first response is gratitude, then our second 
is reciprocity: to give a gift in return.”

– Robin Wall Kimmerer

https://kirstenwielaard.com/bodemzicht


 Doelen voor 2022
Er staan heel wat nieuwe kruisbestuivingen op het programma en we zijn al volop bezig! Zo is het 
Bodemleven residentie-traject dat we in samenwerking met Stichting Platform DIS hebben opgezet van start gegaan, zijn 
de ideeën van Stichting Bodemzicht terug te lezen in het boek ‘De Eeuw van Felix’ van Ruben Jacobs en terug te 
luisteren in de podcast met o.a. Kees Klomp. Ook hebben onze 4 leerlingboeren van dit jaar hun eerste weken bij 
Boerderij Bodemzicht alweer achter de rug en is de eerste ronde van onze cursus ‘Hoe start ik een regeneratieve 
boerderij?’ een enorm succes gebleken. 

We nemen je ter afsluiting graag even mee in de doelen die we voor onszelf hebben gesteld voor 2022. Dit jaar zijn deze 
nog ambitieuzer dan voorheen, want met dank aan Stichting De Roeper en Stichting Vivace hebben we ons team 
kunnen versterken met regeneratieve transitiemedewerker Helen Weeres. Met deze extra dosis menskracht zijn we klaar 
om dit komende jaar wederom regeneratieve bergen te verzetten!

https://libris.nl/boek?authortitle=ruben-jacobs/de-eeuw-van-felix--9789400405288


1. Organisatie
➢ Het opstellen van een huishoudelijk reglement en een bijbehorend 

communicatieplan
➢ De status ‘zoöp’ verkrijgen
➢ De mogelijkheden verkennen tot het realiseren van een boerenwoning op 

of nabij Bodemzicht

2. Demonstratieboerderij
➢ Het verder verkennen van de wenselijkheid van het aanvragen van een 

Tijdelijke Natuur-status, alsook het eventueel aanvragen hiervan
➢ Het aanleggen van poelen voor Boerderij Bodemzicht
➢ Opties verkennen voor een gemeenschapsruimte en keuken op Bodemzicht

3. Onderzoek
➢ Ontwikkelen van meetinstrumenten voor de kwaliteit van bodemleven

4. Leerplek
➢ Het begeleiden van 4 leerlingboeren in het schrijven van hun bedrijfsplan
➢ Het vormgeven van een digitale cursus voor geïnteresseerden in 

regeneratieve (agri)cultuur met Food Hub
➢ Het zoeken naar een vorm van subsidiëring voor ons cursusgeld

5. Netwerk
➢ Bereik van 750 bezoekers, 80 cursisten, 500 mensen via bijeenkomsten 

buiten Bodemzicht en 1.000.000 via mediabereik.
➢ Het opzetten van de Regeneratieve School - een platform waarbij 

verschillende regeneratieve boeren leertrajecten kunnen aanbieden voor 
startende boeren

➢ Het mede opzetten van een leernetwerk van Climate Farmers
➢ Het leveren van een bijdrage aan de bewustzijnscampagne van We Are The 

Regeneration
➢ Het realiseren van De Helende Tuin met het Radboudumc
➢ Het starten van een traject om ‘landwachtershuizen’ te realiseren voor 

Toekomstboeren



Het duurde even…
Voordat je aanwezig was

Daarvoor was je een gegeven
Te vatten in calcium, fosfaat en koolstof
Meetbaar, maakbaar en vanzelfsprekend
Iets dat moest worden ingevuld

Uren heb ik geschoffeld
En met pijn en moeite tegengehouden
Wat jou zo onvergetelijk maakt
Als brenger van al die groei 

Een groei die ‘onze groei’ in de weg zou staan

Een roekeloze groei, 
Die er niet mocht zijn,
Die niet past in een netjes-cultuur
Waar alles binnen de perken blijft

Niet wetende dat we onszelf in de weg groeiden
En in de wielen reden
Tot verdichting daarop volgde
En we dachten dat we nog dieper moesten ploegen
Om je in het gareel te houden

En nú  lopen wij tegen kritieke grenzen aan,
Grenzen aan water, leven en begrip,
Die geen grenzen van buiten, maar van binnen blijken te zijn,
En dus ook ons definiëren
In ons bestaan
En in onze eindigheid

Onze grenzeloze groei, 
Blijkt niet onbegrensd.
Maar alarmerend
Omdat je langzaam afkalft
En vervliegt met de wind en de regen
En omdat je de tijd neemt
De tijd om te groeien

Tijd die wij niet hebben

Ik wist het niet.
Maar ik voelde het wel ...
Zo kan tuinieren niet bedoelt zijn

Wat ik eerder niet verstond,
Is dat wij niet alleen moeten spreken,
Maar vooral moeten luisteren, 
Om je te kunnen begrijpen
En daarmee onszelf te verstaan

Het duurde even …
Voordat ik zag dat alles bovengronds
Ondergronds weerspiegeld wordt
En ik maar de helft had gezien
Van dat ‘van wat’ wij zijn

Het duurde even …
Voordat ik zag dat planten jouw gevoel weergeven
En je dat gevoel kunt proeven in sla en aardbeien
En microben in mij die aardbeien weer vertalen
Naar mijn gemoedstoestand

Het duurde even …
Voordat je tot leven kwam
En “jij” eigenlijk “jullie” bleken te zijn
Een wonderlijke gemeenschap
Die allemaal voor zichzelf gaan
Maar er toch samen beter uitkomen

Het duurde even…
Voordat ik begreep wat inheemse mensen natuurlijk 
allang weten
Dat we letterlijk met elkaar verweven zijn
En de bodem geen metafoor is
Maar het fundament van onze samenleving
En jij ook mij in verbinding bracht

Het duurde even…
Voordat ik zag ‘waar’ je toe in staat bent
En je mijn mensbeeld voorgoed veranderde
Van iemand die sowieso schadelijk is,
Naar iemand die iets kan komen brengen

Nú, als boer, is het tijd om je wat terug te geven
Terwijl ik, samen met de buren, de wormen en de dassen, 
geniet, van al dat jij komt brengen
In samenwerking, in onderhandeling, in eerbied
Voor bacteriën, schimmels, planten en dieren

Het duurde even…
Voordat ik jouw begrenzing voor overvloed aanzag

Het heeft even geduurd …
Maar wat mij betreft is het nog niet te laat

Ode aan de Bodem
door Anne van Leeuwen



Speciale dank aan

Stichting DOEN, Stichting De Roeper en Stichting Vivace voor hun steun

Helen Weeres en Anne van Leeuwen voor het samenstellen van dit jaarverslag

Onze fantastische aan-huis natuurfotograaf Pauline van Marle, voor de prachtige beelden van 
onze meer-dan-menselijke buren

Sabine Rovers en Harmen de Jong voor het gebruik van de foto’s van Decade of Action 
bijeenkomsten voor Samen voor Grond

En heel veel dank aan Landgoed Grootstal voor onze fijne en vruchtbare samenwerking!


