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SOIL4U is een initiatief van drie landgoederen, Bingerden, Grootstal en Vilsteren, en is
ontstaan uit een grote bezorgdheid over de landbouw op onze landgoederen.

Waarom dit initiatief
Ons afvragend:
Functioneert de gangbare landbouw wel circulair? Put de bodem niet uit? Verbruikt
zij niet teveel grondstoffen en veroorzaakt zij niet een niet meer te verwerken
afvalprobleem?
Hoe zit het met de biodiversiteit in onze landbouwgebieden?
Produceert de gangbare landbouw niet teveel voedsel en met een te lage, zo niet
slechte voedingswaarde?
Zit de gangbare landbouw niet op een dood spoor en is zij niet bezig maatschappelijk
failliet te gaan?
Komt onze voedselvoorziening zo langzamerhand niet in de gevarenzone?
Heeft de maatschappij wel voldoende geld om deze problemen op te vangen op de
gebruikelijke manier?
zijn de initiatiefneemsters, aanvankelijk los van elkaar, op zoek gegaan naar een andere
manier van landbouw bedrijven.
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Wat willen we
-

Een landbouw in symbiose met de natuur en die past in een kleinschalig landschap
Uitgangspunt is de zorg voor een gezonde bodem, dus geen chemische, of zo weinig
mogelijk, middelen
Circulaire landbouw die schoon voedsel met een hoge voedingswaarde produceert
Een rendabele landbouw die beter inspeelt op de wensen van de consument
Een rendabele landbouw die past in het landschap is van fundamenteel belang voor
een landgoed, het is een van de pijlers voor de toekomstbestendigheid van het
landgoed
Wij willen een plek zijn waar kennis over dit onderwerp kan worden uitgewisseld
Wij willen voorbeelden van bedrijven en systemen aan andere landgoedeigenaren
laten zien, nationaal en internationaal, waaronder onze eigen landgoederen

Waarom op landgoederen
-

Landgoederen zijn bij uitstek de plekken waar geëxperimenteerd kan worden met
een policultuur landbouw
Landgoedeigenaren zijn van oudsher gewend multidisciplinair te denken, alle functies
met elkaar te verbinden en overal te zoeken naar een meerwaarde
Landgoedeigenaren zijn idealisten die graag een bijdrage leveren aan het oplossen
van maatschappelijke problemen
Landgoedeigenaren kunnen op hun landgoed aan meerdere knoppen tegelijk
draaien, pachters stimuleren en vooruit helpen

Maatschappelijke resultaten
MILIEU
-

Vruchtbare bodem
Geen of weinig aanvoer van grondstoffen, circulaire werkwijze
Binden CO2
Geen mestoverschot en een beter soort mest
Schone Lucht

-

WATER
Water vasthouden in de bodem
Schoon water
Drink water voorzieningen bevorderen

-

-

-

NATUUR

Verhoging biodiversiteit
De natuur wordt zelfs geactiveerd door een weldoordachte policultuur landbouw
Het verder ontwikkelen van de kleinschaligheid van het landschap verhoogt de biodiversiteit
Door het uitbannen van chemische middelen kan de natuur weer op verhaal komen
Er ontstaat een robuuste natuur in symbiose met de landbouw die veel minder afhankelijk is van
subsidies
LANDSCHAP
Landbouw en landschap zitten elkaar niet in de weg maar versterken elkaar juist
Het oude cultuurhistorische landschap wordt weer rendabel en krijgt een economische drager
En is daarmee minder afhankelijk van subsidies
VOEDSEL
Schoon en gezond voedsel, hoge voedingswaarde, precies wat de consument
Lokaal geproduceerd, geen gesleep maar korte ketens, met een goede prijs voor de producent en
een prettige prijs voor de consument
MAATSCHAPPIJ
Behoud van werkgelegenheid en leefbaarheid in het buitengebied
Behoud van een actief en levendig buitengebied waar het aangenaam is te wonen en te verblijven
Deze werkwijze is een positieve en substantiële stap naar de instandhouding van landgoederen
Van de landgoedeigenaar wordt verwacht dat hij/zij weer de regie neemt, daar staat of valt het mee

Werkwijze

a)
Ieder landgoed onderzoekt de huidige stand van zaken en creëert zijn eigen
oplossing. Het collectief levert daarmee 3 icoonprojecten, die een praktisch, ecologisch en
economisch alternatief zoeken om de bodem en de regionale voedselproductie en
consumptie te verbeteren.
b)
Proces wordt in beeld gebracht (SWOT, bestaande prakijkvoorbeelden), ervaringen
gedeeld, resultaten gemonitored. De businesscases laten zien dat goed bodembeheer,
duurzame voedselproductie en een gezonde leefomgeving uitstekend bij elkaar passen en
voor alle participanten een goed economisch perspectief biedt.
c)
Een concreet stappenplan kan vervolgens gebruikt worden door andere
landgoederen en grondbezitters om ook de transitie te doorlopen om de toekomst van de
bodem en van de gemeenschappen die daarop leven ecologisch en economisch een
volhoudbare toekomst te geven.

Plan van Aanpak
De volgende stappen kunnen in 2016 worden ondernomen:
1.
-

Per landgoed stavaza:
Landschapsecologische Systeem Analyse
Energiescan
Grondstoffenstromen in kaart brengen
Stakeholders analyse
Economisch model

2. Inventariseren en opstellen SWOT
3. Uitwerking 3 bestaande praktijkvoorbeelden voor alle stakeholders
Per landgoed: “Van binnen uit ontwikkelen’
Bijeenkomst 1:
Vertrouwen winnen (voorstellen, verwachtingen uitspreken,
inspiratie)
Mission statement Soil4U
Stand van zaken op het landgoed
Kansen inventariseren
Bijeenkomst 2-3:

Bijeenkomst 4:
Bijeenkomst 5:

Mandje met mogelijkheden/opties (excursies, gastsprekers,
brainstorm, actieplan, lange termijn planning)
Actieplan uitwerken, projectplan maken en presenteren
Evaluatatie, uitvoeringsplan, vervolgplan

4. Communicatie: Ondermeer ontwikkelen website en aanbieden winterprogramma van 3
seminars op de 3 landgoederen

Fasering
Fase 1: Opstellen van die actieplannen.
Looptijd: februari 2016 t/m Juli 2017
Fase 2
Uitvoeren Actieplannen en Communicatie
Looptijd: 2018-2019
Fase 3
Verspreiding
Looptijd 2019

