Oogst Soil4U dag: inzichten deelnemers
Welke inspiratie en motieven dragen bij aan verdere bodemverbeteringen?

‘Voedingsbodem’
Welke motieven, prikkels en redenen zijn aanleiding tot actie?


Haast. Er is haast bij, een omslag naar duurzaam bodembeheer is snel nodig.



De kleinschaligheid, bedrijvigheid, diversiteit en schoonheid van landgoed Grootstal – in contrast
met de omgeving



Kijken in een kuil in de bodem! Steek eens een schop in de grond en bekijk de profielkuil. Zo
ontstaat inzicht in geschiedenis, hoe het met gewas staat en hoe bodemleven is. Dat is hét
startpunt voor actie



Film Bodemboeren



Informatie leidt tot meer kennis



Herhaling van boodschappen



Inzicht / overzicht over wormen als bodemverbeteraars



Begrip voor elkaar, dat leidt tot betere samenwerking



Vervuiling van de beken, door mestinjectie op akkers



Gemeente Arnhem: constatering dat er een contrast is tussen het hanteren van een SKAL-label
voor het gemeentelijke beheer van parken en bossen, terwijl de gemeente voor aanliggende
verpachte akkers geen duurzaamheids-voorwaarden stelt aan haar pachters



Inzicht dat we leven van de natuur



Motief om zelf te willen bijdragen aan groot probleem, ‘wat kan mijn bijdrage zijn?’



Betekenis willen hebben / zingeving



Kwaliteit van leven



Ontdekken van eigen kwaliteiten



Zelfredzaamheid / zelfbeschikking
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‘Bodemverbetering’
Wat zijn voorbeelden van een succesvolle actie, aanpak, project of bodemverbetering?


Duurzame gronduitgifte



Meervoudige waardecreatie door Kien van Hövell, landgoed Grootstal



Meer eetbaar groen als hoofdgroenstructuur



Gebruik van hout voor bijvoorbeeld paddenstoelenteelt



Meer gezinnen trekken voor ervaren van de bodem (beleven, vies worden, contact met dieren)



Verbinding met sportverenigingen, McDonalds, ander publiek



Henk Wentink van gemeente Arnhem die een hulpvraag / oproep plaatste bij het stedennetwerk
Stadslandbouw en reactie ontving van Soil4U. Na gesprek met Soil4U is hij naar bestuurder
gestapt. Hiermee basis gelegd voor bestuurlijk draagvlak en project ‘Stad als landgoed’.



Tussentijds vieren



Ontmoetingen (los van rol, functie, relatie)



Complexiteit omarmen



Bereidheid tot zoeken



Kennis delen



Disruptief zijn



Commitment

‘Oogst’
Wat levert dat op? Wat is het resultaat?


Gezamenlijkheid



Betrokkenheid



Differentiatie o.a. landbouwondernemers



Inzicht / overzicht over wormen als bodemverbeteraars



Meer letterlijke oogst



Openstelling



Permanente openheid



Voorzichtig groeiend draagvlak bij bestuurders



Beweging die op gang komt



Gesprekken tussen partijen op gang, zoals gemeente met eigen afdeling Vastgoed en LTO



Ontwikkeling nieuwe manier van samenleven & samen leven

∞
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