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See for English page 5 

 

Bodemzicht-pakket 2022 

 

 
De oprichters Ricardo en Anne in het 5 hectare veld dat ze regenereren. Dit najaar worden de bomen geplant. Foto: Wijnanda Duits. 

 

 

Solidair met boer en bodem 

In Nederland denken we vaak dat eten duur is. Maar de cijfers laten iets anders zien. In Nederland geven we 

van alle Europese landen het minste uit aan eten. Waar we in 1960 nog meer dan 30% van ons inkomen 

uitgaven aan eten, is dat nu gemiddeld 8%. We zijn steeds meer gewend geraakt aan een ‘laagste prijs’-

cultuur. Maar welke prijs betalen we daarvoor? En wat voor landschap wil je eten? 

 

Te goedkoop eten 

Goedkoop eten heeft een enorme impact op ons landschap, klimaat en onze gezondheid. De prijzen die we 

in de supermarkt betalen, en zelfs de prijs van veel biologische producten, zijn vaak gebaseerd op een vorm 

van onrechtvaardigheid. Hierbij kun je denken aan: 

 

- Uitbuiting van de boer (waarbij de boer vaak veel minder dan minimumloon verdiend; met het 

treurige gevolg dat boeren vaker depressief en zelfs suïcidaal zijn) 

- Uitbuiting van de bodem (er wordt vaak op grote schaal nog geploegd en/of gespoten; 

bodemdegradatie bedreigt nu al het welzijn van 40% van de wereldbevolking en is verantwoordelijk 

voor een groot deel van de wereldwijde CO2 uitstoot) 

- Uitbuiting van het leven (sinds 1970 zijn we 68% van het gewervelde leven op aarde kwijt en 

landbouw speelt daarin helaas vaak nog een hoofdrol) 

- Uitbuiting van arbeiders (er wordt veel gewerkt met goedkope Oost-Europese arbeidsmigranten 

met nul-urencontracten) 

 

Daarnaast beloont het huidige systeem vooral grootschalige, fossiele landbouw met subsidies. Dit leidt in de 

praktijk tot een nog verder drukken van de prijzen en eentonige landschappen. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/20/ze-hangen-de-vuile-was-niet-buiten-a4044369
https://ipbes.net/news/media-release-worsening-worldwide-land-degradation-now-%e2%80%98critical%e2%80%99-undermining-well-being-32
https://ipbes.net/news/media-release-worsening-worldwide-land-degradation-now-%e2%80%98critical%e2%80%99-undermining-well-being-32
https://www.wwf.nl/wat-we-doen/focus/biodiversiteit/living-planet-report
https://decorrespondent.nl/12295/duurzame-toekomst-voor-de-landbouw-niet-zolang-arbeidsmigranten-wegwerpproducten-zijn/4576500104550-939cd492
https://decorrespondent.nl/12295/duurzame-toekomst-voor-de-landbouw-niet-zolang-arbeidsmigranten-wegwerpproducten-zijn/4576500104550-939cd492
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Eerlijke prijzen 

Op Bodemzicht doen we het anders. We streven niet naar ‘niet uitbuiten,’ maar komen juist wat brengen als 

boeren. Zo werken we doorlopend aan een betere bodem, meer biodiversiteit, een gezonder klimaat, 

smaakvol eten, waardevolle gemeenschappen en een eerlijk inkomen voor de boer. Doordat in het huidige 

systeem de prijs van voedsel laag wordt gehouden, kunnen we nooit concurreren met de (biologische) 

supermarktprijzen. Evengoed willen we wel dat onze boeren, Ricardo en Merel, in ieder geval een 

minimumloon verdienen. Daarom werken we in 2022 met solidaire betaling, waarbij jij zelf bepaalt wat jij 

het Bodemzicht-pakket, en alles wat daarbij komt kijken, waard vindt. Bij Bodemzicht betaal je nooit alleen 

voor groenten, kruiden of klimaateieren. Je maakt met een Bodemzicht-pakket mede mogelijk dat we zelf 

vijf hectare grond kunnen regenereren en doorlopend kunnen werken aan een nationale en Europese 

transitie naar een regeneratieve (agri)cultuur. Samen bouwen we aan een eerlijke en herstellende landbouw 

(tot ‘true pricing’ gemeengoed is)! 

 

Bodemzicht-pakket 

Met het Bodemzicht-pakket kun je van 27 mei tot 18 november genieten van maar liefst 50 verschillende, 

smaakvolle groenten en kruiden, onze heerlijke klimaateieren en duurzame paddenstoelen van de 

Versfabriek uit Nijmegen. Iedere vrijdagmiddag krijg je een pakket thuisbezorgd met een andere 

Bodemzicht-selectie gebaseerd op wat er die week groeit en bloeit. Zo geniet je bijvoorbeeld van radijzen, 

mizuna en aardbeien in de lenteweken, bonen, aardappelen en courgettes in de zomerweken, en 

pompoenen, boerenkool en knolvenkel in de herfstweken. Een verse slamix krijg je het hele seizoen door. 

Op donderdag ontvang je een email met wat er in je pakket zit met regelmatig receptinspiratie voor thuis. 

 

In het Bodemzicht-pakket zitten wekelijks zeven verschillende soorten regeneratieve groenten en kruiden 

uit onze eigen tuin (waarvan max. 1 bos kruiden). Nieuw dit jaar is dat je nu ook om de week een ruime 

portie duurzame paddenstoelen (250g) van de Versfabriek gegroeid op lokale, gerecyclede koffiedik in het 

pakket ontvangt (afwisselend oesterzwammen, shiitake en koningsboleten). En uiteraard heb je ook de optie 

om het pakket uit te breiden met 6 heerlijke kakelverse klimaateieren van onze eigen kippen. Deze heerlijke, 

voedzame klimaateieren komen van kippen die het hele jaar door buiten vers gras en insecten eten met veel 

aandacht voor individueel kippenwelzijn. 

 

Eén Bodemzicht-pakket is goed voor ongeveer 3 of 4 maaltijden voor twee mensen of een klein gezin. Heb je 

een groter huishouden of een grotere eetlust, dan kun je twee of meer pakketten bestellen. 

 

 

  
Links een Bodemzicht-pakket  uit augustus (week zonder paddenstoelen) en rechts een tray met onze klimaateieren. 

  

https://versfabriek.nl/
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Onze tuinder Merel aan de slag met boerenkool. 

 

 

Solidaire betaling 

Kies voor een van de onderstaande opties en ontvang maar liefst 27 weken lang regeneratieve overvloed in 

een pakket van Bodemzicht (alle onderstaande prijzen zijn inclusief bezorgkosten en btw).  Let op = ten 

opzichte van 2021 zijn er dus twee items aan groenten meer per pakket en zijn er paddenstoelen van de 

Versfabriek bijgekomen. 

 
 

1. Minimaal voor boer en bodem 

 Voor dit bedrag ontvangen Merel en Ricardo nog geen 11 euro per uur voor hun werk. 

 

  Minimaal Bodemzicht-pakket met paddenstoelen -  547 euro  

 Dit komt neer op ongeveer 15 euro voor de groenten, 4 euro voor de paddenstoelen (om de 

week) en 2,75 euro voor het leveren per week. 

 

  Minimaal Bodemzicht-pakket met paddenstoelen en klimaateieren -  642 euro  

Dit komt neer op zo’n 15 euro voor de groenten, 4 euro voor de paddenstoelen (om de week), 

3,30 euro voor de klimaateieren en 2,75 euro voor het leveren per week. 

 
 

2. Redelijk voor boer en bodem 

 Bij deze optie ontvangen Merel en Ricardo een minimumloon van 16 euro per uur voor hun werk. 

 

  Redelijk Bodemzicht-pakket met paddenstoelen - 779 euro  

Dit komt neer op zo’n 24 euro voor de groenten, 4 euro voor de paddenstoelen (om de week), 

en 2,75 euro voor het leveren per week. 

 

  Redelijk Bodemzicht-pakket met paddenstoelen en klimaateieren - 887  euro 

Dit komt neer op zo’n 24 euro voor de groenten, 4 euro voor de paddenstoelen (om de week),  

4 euro voor de klimaateieren en 2,75 euro voor het leveren per week. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/24/zzp%E2%80%99ers-gaan-vanaf-2021-minimaal-16-euro-per-uur-verdienen
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3. Goed voor boer en bodem  

 Bij deze optie ontvangen Merel en Ricardo meer dan een minimumloon voor hun uren en bepaal 

 je zelf hoeveel meer je het pakket waard vindt. Mensen die voor deze optie kiezen maken mede 

 mogelijk dat mensen met een kleinere beurs een minimaal Bodemzicht-pakket kunnen blijven 

 ontvangen. 

 

 Goed Bodemzicht-pakket met paddenstoelen – meer dan 779 euro (zelf te 

bepalen) 

 

 Goed Bodemzicht-pakket met paddenstoelen en klimaateieren – meer dan 887 

euro (zelf te bepalen) 

 
 

In 2022 zullen wij ook op zoek gaan naar opties om mensen met een nog kleinere beurs toegang te geven tot 

een Bodemzicht-pakket (bijv. aan de hand van gesubsidieerde bonnen), want we willen natuurlijk dat 

iedereen zo gezond en regeneratief kan eten! Wil je meer weten over solidaire betaling? Bestel dan het 

boekje ‘Eerlijk Loon’ van Elske Hageraats via https://toekomstboeren.nl/eerlijkloon/. 

 

 

 

Bezorgen aan huis 

We leveren zowel in Nijmegen en Malden, ten zuiden van de Waal en ten oosten van het Maas-Waalkanaal. 

Ook leveren we dit jaar aan huis in Berg en Dal. De startende regeneratieve boer Jordi, die bij ons werkt om 

het vak te leren, brengt iedere vrijdagmiddag jouw pakket aan de deur. Ga je op vakantie? Als je dit uiterlijk 

twee weken van tevoren doorgeeft kunnen we jouw pakket bezorgen aan een vervangend adres. Geef je het 

later door dan vragen we je zelf op zoek te gaan naar een passende oplossing (bijvoorbeeld een afspraak met 

de buren).  

 

Leuke extra’s 

Speciaal voor de pakkethouders worden twee exclusieve rondleidingen in het voorjaar en in het najaar op 

Bodemzicht georganiseerd. Familie en vrienden zijn dan ook van harte welkom. Daarnaast zullen we in de 

zomer een picknick alleen voor pakkethouders organiseren op Bodemzicht. Ook sluiten we altijd het jaar af 

met een gezamenlijke feedbacksessie, zodat we samen het pakket nog verder kunnen verbeteren! 

 

Bestellen 

Interesse in een Bodemzicht pakket? Vul dan dit digitale formulier  in en meld jezelf aan. Na het invullen 

ontvang je binnen enkele dagen een bevestiging. Wij sturen je vervolgens een factuur toe. Omdat er veel 

interesse is in de pakketten, kan het zijn dat we sommige mensen op de wachtlijst moeten plaatsen.  

 

 

 

https://toekomstboeren.nl/eerlijkloon/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1G-rqGEz_5fVbQIv3ZCR6p7fkc1kzzc8AR3o6uUHrERHZJg/viewform?usp=sf_link
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Bodemzicht box 2022 (English) 

 

  

 

 

Solidarity with farmer and soil 

In the Netherlands we often think that food is expensive. But the numbers show otherwise. In the 

Netherlands we relatively spend the least of all European countries on food (as one of the richest countries). 

Where in 1960 we still spent more than 30% of our income on food, this is now on average 8%. We have 

become more and more accustomed to a “lowest price” food culture. But what price do we pay for that? And 

what kind of landscape do you want to eat? 

 

Cheap food 

Cheap food has a huge impact on our landscape, climate and our health. The prices we pay in the 

supermarkets, and even the price of many organic products, are often based on some form of injustice or 

extraction. With this you can think of the: 

 

- Exploitation of the farmer (where the farmer often earns much less than minimum wage per hour; with the 

sad result that farmers are more often depressed and even suicidal) 

- Exploitation of the soil (ploughing and/or spraying still happens on a large scale; soil degradation already 

threatens the well-being of 40% of the world population and is responsible for a large part of global CO2 

emissions) 

- Exploitation of life (since 1970 we have lost a staggering 68% of the vertebrate life on earth and agriculture 

unfortunately often plays a major role in this loss of life) 

- Exploitation of workers (a lot of work is done with cheap Eastern European labour migrants with zero-

hours contracts) 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/20/ze-hangen-de-vuile-was-niet-buiten-a4044369
https://ipbes.net/news/media-release-worsening-worldwide-land-degradation-now-%e2%80%98critical%e2%80%99-undermining-well-being-32
https://ipbes.net/news/media-release-worsening-worldwide-land-degradation-now-%e2%80%98critical%e2%80%99-undermining-well-being-32
https://ipbes.net/news/media-release-worsening-worldwide-land-degradation-now-%e2%80%98critical%e2%80%99-undermining-well-being-32
https://www.wwf.nl/wat-we-doen/focus/biodiversiteit/living-planet-report
https://www.wwf.nl/wat-we-doen/focus/biodiversiteit/living-planet-report
https://decorrespondent.nl/12295/duurzame-toekomst-voor-de-landbouw-niet-zolang-arbeidsmigranten-wegwerpproducten-zijn/4576500104550-939cd492
https://decorrespondent.nl/12295/duurzame-toekomst-voor-de-landbouw-niet-zolang-arbeidsmigranten-wegwerpproducten-zijn/4576500104550-939cd492
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In addition, the current system mainly rewards large-scale industrial farming with subsidies. In practice, 

this leads to a further (artificial) reduction of food prices and more monotonous landscapes. 

 

Fair prices 

At Bodemzicht we do things differently. We do not strive for a 'non-exploitative agriculture', but we farm to 

make a positive change. We continuously work on a better soil, more biodiversity, a healthier climate, 

nutritious food, valuable communities and a fair income for the farmer. Because the price of food is kept low 

by the current system, we can never compete with (organic) supermarket prices. We also want our 

gardeners, Ricardo and Merel, to earn at least a minimum wage. That is why we will work with ‘solidary 

payment’ in 2022, where you yourself determine what you think the Bodemzicht box, and everything that 

comes with, is worth. At Bodemzicht you never only pay for vegetables, herbs or climate eggs. By taking a 

Bodemzicht box, you make it possible for us to regenerate five hectares of land and to work continuously on 

a national and European transition to a regenerative (agri) culture. Together we will build a fair and 

restorative agricultural system (until 'true pricing' is commonplace)! 

 

 

 

Bodemzicht box 

With the Bodemzicht box you can enjoy no less than 50 different, tasty vegetables and herbs, our delicious 

climate eggs and sustainable mushrooms from the Versfabriek in Nijmegen from 27 May to 18 November. 

Every Friday afternoon you get the box delivered to your home with a different Bodemzicht selection based 

on what is growing and flourishes that week. For example, you can enjoy radishes, mizuna and strawberries 

in the spring weeks, beans, potatoes and courgettes in the summer weeks, and pumpkins, kale and fennel in 

the autumn. You get a fresh salad mix throughout the season. On Thursday you will receive an email with 

what is in your box with regular recipe inspiration for at home. 

 

The Bodemzicht box contains seven different types of regenerative vegetables and herbs from our own 

garden every week (of which max. 1 bunch of herbs). New this year is that every other week you will also 
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receive a large portion of sustainable mushrooms (250g) from the Versfabriek grown on local, recycled 

coffee grounds (alternating oyster mushrooms, shiitake and king oyster mushrooms). And of course you 

also have the option to expand the box with 6 delicious fresh climate eggs from our own chickens. These 

delicious, nutritious climate eggs come from chickens that eat fresh grass and insects all year round. The 

chickens are cared for with great attention to individual chicken welfare. 

 

One Bodemzicht box is good for about 3 or 4 meals for two people or a small family. If you have a larger 

household or a larger appetite, you can order two or more boxes. 

 

 

Solidary payment 

Choose one of the options below and receive no less than 27 weeks of regenerative abundance in a box from 

Bodemzicht (all prices below include delivery costs and VAT). Please note = compared to 2021 there are two 

items of vegetables more per box and local mushrooms from the Versfabriek have been added. 

 

 

 1.  Minimum for farmer and soil 

   For this amount Merel and Ricardo receive less than 11 euros per hour for their work. 

 

• Minimum Bodemzicht box with mushrooms - 547 euros 

This amounts to about 15 euros for the vegetables, 4 euros for the mushrooms (every 

other week) and 2.75 euros for delivery per week. 

 

• Minimum Bodemzicht box with mushrooms and climate eggs - 642 euros 

This amounts to about 15 euros for the vegetables, 4 euros for the mushrooms (every 

other week), 3.30 euros for the climate eggs and 2.75 euros for weekly deliveries. 

 

 

 2.   Fair for farmer and soil 

With this option, Merel and Ricardo receive a minimum wage of 16 euros per hour for their 

work. 

 

•  Fair Bodemzicht box with mushrooms - 779 euros 

This amounts to about 24 euros for the vegetables, 4 euros for the mushrooms (every 

other week), and 2.75 euros for delivery per week. 

 

•  Fair Bodemzicht box with mushrooms and climate eggs - 887 euros 

This amounts to about 24 euros for the vegetables, 4 euros for the mushrooms (every 

other week), 4 euros for the climate eggs and 2.75 euros for delivery per week. 

 

 

 3.  Good for farmer and soil 

With this option, Merel and Ricardo receive more than a minimum wage for their hours and you 

decide how much more you think the box is worth. People who choose this option also enable 

people with a ‘smaller purse’ to receive a minimal Bodemzicht box. 

 

• Good Bodemzicht box with mushrooms – more than 779 euros (amount to be 

determined by yourself) 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/24/zzp%E2%80%99ers-gaan-vanaf-2021-minimaal-16-euro-per-uur-verdienen
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• Good Bodemzicht box with mushrooms and climate eggs – more than 887 euros 

(amount to be determined by yourself) 

 

In 2022 we will also look for options to provide access to a Bodemzicht box for people with more modest 

means (e.g. on the basis of subsidized vouchers), because of course we want everyone to be able to eat 

healthy and regenerative! Would you like to know more about solidary payment? Then order the booklet 

'Fair Wage' by Elske Hageraats via https://toekomstboeren.nl/eerlijkloon/. 

 

Home delivery 

We deliver to Nijmegen and Malden, south of the Waal and east of the Maas-Waalkanaal. This year we also 

deliver at home in Berg en Dal. The starting regenerative farmer Jordi, who works with us to learn the trade, 

delivers the box at your door every Friday afternoon. Are you going on a holidays? If you notify us at least 

two weeks in advance, we can deliver your Bodemzicht-box to an alternative address. If you notify us later, 

we will ask you to arrange yourself a suitable solution (for example, with your neighbours). 

 

Nice extras 

In the spring and autumn we will organise two exclusive guided tours especially for Bodemzicht participants 

at Bodemzicht. Your family and friends are also very welcome at these events (if covid regulations allow for 

it). In addition, we will organise a picnic especially for you at Bodemzicht. We also always close the year with 

a joint feedback session, so that together we can improve the box even further! 

 

Order your box 

Interested in a Bodemzicht box? Fill in this digital form and register. After completing the form, you will 

receive a confirmation within a few days. We will then send you an invoice. Because there is a lot of interest 

in the Bodemzicht box, we may have to put some people on the waiting list. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1G-rqGEz_5fVbQIv3ZCR6p7fkc1kzzc8AR3o6uUHrERHZJg/viewform?usp=sf_link

