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Samenvatting 
Gezonde bodem als basis 

Soil4U is een initiatief van particuliere landgoedeigenaren die werken aan een 

duurzaam beheerde gezonde bodem. Zij voelen zich schatplichtig aan het 

rentmeester-ideaal, ze willen het erfgoed niet in slechtere staat doorgeven dan waarin 

zij het hebben ontvangen. Dat geldt ook voor hun pachters. Naast een gezonde 

bodem en gezonde opbrengst, werken zij aan een toekomstbestendig bedrijf voor 

volgende generaties.  

Bezorgdheid over de gezondheid van de bodem op deze landgoederen leidde tot 

Soil4U: een gezamenlijke zoektocht naar alternatieven voor de gangbare 

landbouwpraktijk en overige klimaatmaatregelen op landgoederen en bijhorende 

pachtbedrijven. Soil4U bestaat uit een bundeling van praktijk-gedreven projecten, 

transitie-initiatieven en structurele werkzaamheden om een systeemverandering in 

gang te zetten en te versnellen.  

Urgentie en actie 

In fase 1 vond op de landgoederen Grootstal, Vilsteren en Bingerden een bottom-up 

verkenning plaats naar een mogelijke aanpak. Fase 2 had tot doel om enerzijds 

concreet op deze landgoederen verder te werken aan de uitvoering en tegelijkertijd 

om daarvan te leren, ervaringen te delen en het netwerk van actieve partijen te 

vergroten.  

En dat is gelukt! Op 3 oktober 2019 hebben maar liefst 39 landgoederen een 

gezamenlijk Klimaatmanifest ondertekend. Op het moment van schrijven zijn dat er 

ruim 80. De landgoederen onderschrijven daarmee de urgentie en ambitie om 

concreet klimaatmaatregelen te treffen op het gebied van water, bosbouw, bodem, 

veeteelt en landbouw.  

Fase 2 leidde daarnaast tot diverse praktijk-inzichten en hernieuwde aandacht voor 

het Landgoedmodel. Alle onderdelen op een landgoed hangen met elkaar samen en 

hun interactie zorgt ervoor dat het geheel meer is dan de som der delen. De 

landgoedeigenaar heeft daarbij een regierol in het zoeken naar een optimale balans. 

Steeds meer eigenaren herkennen deze rol. Zij kunnen op hun kleine stukjes 

Nederland een beweging in gang zetten. Het Soil4U netwerk en het Klimaatmanifest 

bieden voor een groeiende groep eigenaren concreet handelingsperspectief om die 

beweging daadwerkelijk te starten. 

Landgoederen kunnen dat niet alleen. Soil4U laat zien dat samenwerking met de 

lokale gebruikers, overheden, kennispartijen en andere stakeholders cruciaal is om 

meerwaarde te creëren en impactvol te zijn. Allereerst met pachters. Zowel pachter 

als landgoedeigenaar zocht in fase 2 actiever en constructiever samenwerking op, in 

de zoektocht naar een passende toekomst. Ook overheden, andere ondernemers en 

regionale spelers vormen onderdeel van de gemeenschap rondom een landgoed. 

Waterschappen, Bosgroepen en bijvoorbeeld provincies herkennen dat 

landgoederen een rol kunnen spelen in de realisatie van hun ambities.  

 

Samenwerking  

Fase 2 rondt af, maar Soil4U gaat verder. Als geformaliseerde stichting werkt Soil4U 

in nauwe samenwerking met onder meer FPG aan de uitvoering van het 

Klimaatmanifest en de verdere transitie naar natuurinclusieve landbouw. Er start 

tevens een Community of Practice voor landgoedeigenaren en andere ‘regisseurs’ 

die het gedachtengoed van Soil4U willen verdiepen en in praktijk willen brengen.  

Particuliere eigenaren en andere geïnteresseerden kunnen aansluiten, opdat het 

netwerk van actieve bodemverbeteraars nog veel verder groeit. 
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Bodem uitgeput  

1 maart 2018 startte Soil4U fase 2. Drie landgoedeigenaressen constateerden in 2015 

dat de fysieke bodem op de landgoederen lijdt onder uitputting, terwijl de 

sociaaleconomische bodem erodeert door maatschappelijke trends als lage 

melkprijzen en dito boereninkomens. Sindsdien werken zij samen met hun boeren, 

andere ondernemers en regionale spelers aan de versnelling van de transitie naar 

duurzaam bodemgebruik. 

De landgoedeigenaressen voelen zich schatplichtig aan het rentmeester-ideaal; ze 

willen het erfgoed niet in slechtere staat doorgeven dan waarin zij het hebben 

ontvangen. Ditzelfde geldt voor de betrokken boeren. Ook zij willen hun bedrijf liefst in 

een betere staat aan de volgende generatie doorgeven. Dit resulteerde in de 

gezamenlijke zoektocht naar alternatieven voor de gangbare landbouwpraktijk.  

 

Soil4U gedachtengoed 

Soil4U heeft het landgoedmodel als uitgangspunt. Alle onderdelen op een landgoed 

hangen met elkaar samen en hun interactie zorgt ervoor dat het geheel meer is dan de 

som der delen. Meervoudige waardecreatie dus. De landgoedeigenaar heeft een 

regierol in het zoeken naar een optimale balans. Tevens is de landgoedeigenaar de 

schakel tussen de buitenwereld en de binnenwereld van het landgoed. De 

landgoedeigenaar kan de pachters en gebruikers op het landgoed stimuleren om zich 

actief op te stellen als onderdeel van dat geheel en maatschappelijk gewenste 

werkwijzen te overwegen, zoals rendabele natuurinclusieve landbouw en 

klimaatmaatregelen. Andersom kan het landgoed voor de boer eventuele 

oplossingsruimte vergroten en verbinden met het maatschappelijk belang. 

 

Het Soil4U gedachtengoed kent 7 kernwaarden/ambities:  

1. duurzaam bodemgebruik              5. gemeenschapsontwikkeling 

2. gezond buitengebied                    6. verspreiden gedachtengoed 

3. meervoudige waardecreatie          7. bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen  

4. nieuwe businessmodellen             van de VN 

 

Soil4U ziet de bodem als basis. Een gezonde bodem vraagt om een integrale en 

verbindende aanpak, waarbij verschillende schaalniveaus, partijen en schakels in de 

keten nodig zijn.  

1 Inleiding 
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Centrale kennisvraag fase 2 

Hoe kunnen we de transitie organiseren, vormgeven, versnellen naar een 

gevarieerde, natuurinclusieve landbouw? Een landbouw die  

• rendabel is voor de producent en gezond voedsel produceert voor de 

consument 

• ecosysteemdiensten levert zoals CO2-binding, schoon water, biodiversiteit 

• past bij de (cultuurhistorische) kwaliteiten van het landschap en de leefkwaliteit 

in het landelijk gebied en aanliggende stedelijke gebieden verrijkt? 

Omdat alles met elkaar samenhangt is op landgoederen sowieso sprake van een 

integrale holistische benadering. De eigenaar streeft ernaar onderdelen zoals 

landbouw, bosbouw, natuur, bewoners, bedrijven en recreatie in een evenwicht te 

houden. Dit hele complex, dat samen een cultuurhistorische eenheid vormt, wordt 

waar mogelijk toekomstbestendig beheerd met oog voor de belangen van alle 

deelnemers én voor het maatschappelijk belang. Een eigenaar probeert eventueel 

botsende individuele belangen in goede banen te leiden.  

Soil4U merkt dat het integraal beheerd landgoed als inspiratie werkt en zich bij uitstek 

leent als metafoor en inspiratiebron voor bijvoorbeeld gebiedsgerichte aanpakken.  

 

Doelstelling fase 2 

In fase 1 vond een verkenning plaats naar mogelijke activiteiten voor een duurzaam 

systeem op de drie initiatief-nemende landgoederen Grootstal, Vilsteren en Bingerden. 

De resultaten zijn gebundeld in Brochure Soil4U Fase 1. 

 

Het doel van fase 2 is om de volgende stap te zetten in de landbouwtransitie op 

landgoederen, door enerzijds praktijk-initiatieven uit te voeren en tegelijkertijd om 

daarvan te leren, ervaringen te delen, de urgentie te agenderen, het netwerk van 

meewerkende partijen te vergroten en het gedachtengoed van Soi4U te verspreiden.  

 

In fase 2 stond de volgende kennisvraag centraal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze fase werd mede mogelijk gemaakt door het Uitvoeringsprogramma Bodem en 

Ondergrond. Dit programma is sterk gericht op kennisvragen en innovatie. 

 

Aanpak, methoden en strategie 

De gekozen aanpak in fase 2 kent een gelaagde opbouw:  

• Bedrijfsniveau: individuele keukentafelgesprekken, verkenning 

duurzaamheidsplannen. Hierbij is ingezet op het vinden van juiste expertise, 

ontwikkelen van vertrouwen en het onderling inleven in ambities en belangen.   

• Landgoedniveau: op landgoedniveau zijn onderzoeken gedaan naar de 

landschaps-ecologische situatie. Ook is middels ontwerpateliers, bijeenkomsten 

en studentenonderzoeken gekeken naar mogelijke samenwerking, waardecreatie 

en ketensamenwerking op landgoedniveau. Schetsontwerpen maken de toekomst 

zichtbaar en helpen het proces. 

• Gebiedsniveau: ingezet op het versterken van de samenwerking met 

omgevingspartijen van het landgoed. 

• Innovatienetwerk: een kennis- en leernetwerk op (inter)provinciaal / nationaal 

niveau. Ter ontwikkeling en verdieping van dit netwerk is onder meer onderzocht 

wat de behoeften zijn, zowel via een digitale enquête als individuele gesprekken.  

 

Soil4U werkte adaptief en stelde strategieën bij afhankelijk van actuele ontwikkelingen.  

• Oorspronkelijk richtte Soil4U zich op de ontwikkeling van een landelijk netwerk 

met naast landgoederen ook ruime deelname van kennispartijen, overheden en 

bijvoorbeeld ondernemers. Ondertussen is veel aandacht voor het onderwerp 

bodem ontstaan en ontstonden verschillende netwerken en initiatieven. Soil4U 

koos vervolgens de focus op landgoedeigenaren om juist hen aan te spreken op 

hun rol. Secundair komen uiteraard ook de relevante ondernemers, overheden en 

andere partijen in beeld, overwegend op de individuele landgoederen. 

• Ook stelde Soil4U haar inhoudelijke scope bij. Centraal onderdeel van Soil4U was 

de ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw, met de bodem als basis. De 

uitvoering behelsde daarom het op stoom brengen van deze landbouwtransitie, 

via concrete projecten met pachters. Mede dankzij de toegenomen urgentie en 

aandacht voor het klimaat, is de focus verbreed met overige klimaatmaatregelen 

die landgoedeigenaren ook zelf kunnen treffen. Denk aan het beheer van de 

bossen, verduurzaming van bosbodems en inzet van watersystemen die zij in 

samenhang beheren.  

• Soil4U zette actief in op samenwerking, om de continuïteit en inbedding van 

maatregelen te waarborgen, om de juiste kennis en expertise in te zetten, maar 

ook om meerwaarde en veel duurzame impact te creëren.  

https://www.soil4u.nl/wp-content/uploads/2018/08/Soil4U_brochure_fase-1.pdf
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1. Landgoed Vilsteren 

 

BEDRIJFSNIVEAU 

Op bedrijfsniveau zijn flinke stappen gezet. Per bedrijf zijn met hulp van Boeren-

verstand en Louis Bolk Instituut keukentafelgesprekken gehouden. Hierin is 

onderzocht wat ondernemers beweegt en tegenhoudt op weg naar verduurzaming. 

Ondersteund door de experts dachten de boeren na over passende toekomstige 

stappen. Vervolgens start een verkenning waarin onderling en samen met de 

Landgoedeigenaar wordt gekeken hoe de ideeën samenvallen met de inzichten uit de 

landschaps-ecologische systeemanalyse (LESA), wat de ondernemers voor deze 

verduurzaming nodig hebben en hoe zij hierbij kunnen worden geholpen.  

 

Oogst en resultaat: 

• het onderlinge vertrouwen is gegroeid, er is betere communicatie tussen 

landgoedeigenaar en pachters 

• er is meer bewustwording van de urgentie bij de boeren  

• er is zicht gekomen op belemmerende factoren:  

o de wens van een aantal boeren tot kavelruil. Een eerder voorstel voor 

herverkaveling was tot op heden niet opgepakt. Uit de gesprekken door Louis 

Bolk Instituut en Boerenverstand kwam naar voren dat dit de hoogste 

prioriteit had om het vertrouwen tot verdere verduurzaming te bestendigen. 

Vervolgens is deze verkaveling opgepakt. 

o constatering van ondernemers dat al veel aan verduurzaming is gedaan, wat 

nooit zichtbaar werd of werd erkend. Dit is meegenomen in de gesprekken, 

maar ook bij de ontwikkeling van het nieuwe concept pachtcontract, waarbij 

ook reeds doorgevoerde maatregelen op punten kunnen rekenen. 

• er was bereidheid om met Boerenverstand en Louis Bolk Instituut na te denken 

over verduurzaming van bedrijfsvoering 

• er is nagedacht over mogelijke ontwikkelrichtingen die bij boer passend zijn, deze 

zijn gevat in beknopte duurzaamheidsplannen. 

• er is vanalles in ontwikkeling: een boer is in omschakeling naar biologisch, er is 

een melktap gekomen op het landgoed, studenten ondersteunen bij agroforesty-

plannen en er is een pipo-wagen voor slaapgelegenheid bijgekomen.  

• de oogst en inzichten uit de gesprekken zijn samengevat in een rapportage en 

een samenvatting met aanbevelingen voor het landgoed.  

2 Resultaten 
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LANDGOEDNIVEAU 

Landschaps Ecologische Systeem Analyse (LESA) 

Op Vilsteren is gewerkt aan de ontwikkeling van een Landschaps Ecologische 

Systeem Analyse (LESA). Deze LESA geeft inzicht in het oorspronkelijke natuurlijke 

systeem en brengt letterlijk kansen in kaart voor eventuele functiewijzigingen en 

nieuwe landgebruikstypen. Het is de basis voor werken met de natuur zonder grote 

ingrepen.  

De LESA geeft input voor gesprek en samenwerking met zowel de lokale 

ondernemers als met lokale overheden zoals het Waterschap. Hierbij bleek dat de 

LESA een vertaalslag nodig heeft, voordat deze begrijpelijk is voor niet-experts. Ook 

bleek de ontwikkeling van de LESA een vrij kostbare klus. De ontwikkeling van een 

‘LESA light’ zou daarom interessant kunnen zijn voor andere (kleinere) 

grondeigenaren die inzicht willen hebben in het natuurlijk systeem in hun omgeving. 

 

Flexibel pachtcontract 

Daarnaast is op Vilsteren gewerkt aan een voorstel voor een ‘flexibel pachtcontract’. 

Deze is ontwikkeld in afwachting van nieuw landelijk pachtbeleid. De huidige 

wetgeving biedt namelijk onvoldoende mogelijkheden om een pachter zekerheid te 

bieden en tegelijkertijd te stimuleren tot verduurzaming. Het concept contract zet in op 

meer samenwerking en op verduurzaming via een puntensysteem voor maatregelen. 

Hugo Vernhout (directeur-rentmeester) vertelt er meer over in dit document. 

 

GEBIEDSNIVEAU 

Op gebiedsniveau heeft Vilsteren samenwerking gezocht met diverse partijen. De 

maandelijkse boerenmarkten zorgen voor bekendheid en betrokkenheid van bewoners 

en lokale bestuurders bij Vilsteren en haar ondernemers. Met het Waterschap is 

daarnaast samengewerkt aan de ontwikkeling van de LESA en mogelijke 

watermaatregelen.  

Ook heeft landgoedeigenaresse Liesbeth Cremers geïnvesteerd in samenwerking met 

andere landgoederen in het Vechtdal. Dat resulteerde onder meer in deelname van 

deze landgoederen aan het Klimaatmanifest. Ook zijn er plannen van onder meer 

provincie Overijssel om in 2020 te starten met een pilot met deze landgoederen over 

het landgoedmodel als voorbeeld voor gebiedsgericht werken.  

 

2. Landgoed Bingerden 

 

BEDRIJFSNIVEAU 

Het oorspronkelijk geplande begeleidingstraject met boeren kon op Bingerden niet 

worden uitgevoerd wegens wegvallen van beoogde provinciale middelen. 

 

LANDGOEDNIVEAU 

Studenten maakten onder begeleiding van Kees van Veluw van Wageningen UR een 

beplantingsvoorstel voor het vernieuwen van heggen en hagen op Bingerden. Het 

landgoed beslaat 300 hectare, waarop zo’n 12 kilometer aan heggen en hagen. Deze 

bestaan vooral uit meidoorn, braamstruiken en vlierbessen. De ambitie is deze te 

vervangen voor meer voedselrijke beplanting, aantrekkelijk landschap en vooral meer 

biodiversiteit. 

Plan is om te starten bij een biologische ondernemer in het midden van het landgoed. 

Deze boer heeft daarbij het idee om te kiezen voor beplanting die door zijn koeien kan 

worden gegeten, zodat zij het onderhoud van de hagen grotendeels voor rekening 

nemen. Ook is met hulp van de studenten gezocht naar beplanting die mogelijk 

nieuwe producten voor menselijke consumptie kunnen opleveren, van honing tot 

medicinale doeleinden. 

Daarnaast is op Bingerden gestart met de aanleg van een voedselbos. Ook wordt 

gewerkt aan een beleidsplan voor het ‘Verduurzamen Landgoed Bingerden’ met 

zwaartepunten natuur, cultuur, landbouw en permacultuur.  

 

GEBIEDSNIVEAU 

Duurzaamheid en gezond voedsel zijn terugkerende thema’s tijdens de Internationale 

Kwekerijdagen op Bingerden. Tijdens dit jaarlijks terugkerend evenement in juni 

vinden liefhebbers bijzondere planten van fijnkwekers en doen zij inspiratie en kennis 

op. Constance van Weede: “Ook willen we de bewustwording van de zorg voor de 

natuur stimuleren.”. Lees ook ‘Plantwalhalla 

op een Gelders Landgoed’. 

 

In mei 2019 bracht de GroenLinks fractie 

van Provinciale Staten van Gelderland 

samen met de GPG een bezoek aan 

Bingerden.   

https://www.soil4u.nl/wp-content/uploads/2019/09/Het-flexibele-pachtcontract-naar-nieuwe-pachtvorm-Vilsteren.pdf
https://dailygreenspiration.nl/bingerden/
https://dailygreenspiration.nl/bingerden/
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3. Landgoed Grootstal 

 

Ook op Grootstal moesten de plannen 

worden aangepast wegens het 

uitblijven van de gevraagde 

provinciale steun. Toch heeft de 

landgoedeigenaar, transitiecoach, 

kans gezien om een aantal lopende 

zaken doorgang te laten vinden. 

 

BEDRIJFSNIVEAU 

Regeneratieve modelboerderij 

Voor een vrijkomend stuk grond van 5 

hectare zijn plannen om in 2020 een 

regeneratieve modelboerderij te 

starten. De initiatiefnemers werken 

aan het bedrijfsplan en financiering. 

“Regeneratieve landbouw groeit 

levende bodem, vangt CO2 af, 

vermeerdert de biodiversiteit en maakt winst”, zo zeggen zij. Het bedrijf, Bodemzicht, 

zal direct groenten, fruit en eieren aan een regionale markt leveren en voor de lange 

termijn investeren in de ontwikkeling van agroforestry met noten, kastanjes en fruit. 

Ook wordt ingezet op de ontwikkeling van de locatie als leerplek. Lees meer op 

www.bodemzicht.nl en op www.nieuwesymbiose.nl. 

 

Productie-voedselbos 

Twee ondernemers studeren op de aanleg van een productie-voedselbos van zo’n 2 

hectare. Arbres biedt een sociaal en maatschappelijke oplossing door de agrariër te 

ontzorgen bij het aanleggen van voedselbossen. Met een team van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt of beperking wordt de eerste vijf jaar bos aangeplant en 

beheerd. In deze periode biedt een voedselbos nog weinig productie. In dezelfde jaren 

worden de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid om voedselbos-

wachter te worden. Zij kunnen samen met de boer het voedselbos beheren zodra het 

een substantiële oogst gaat opleveren. 

 

LANDGOEDNIVEAU 

Beide initiatieven op bedrijfsniveau komen samen op landgoedniveau, waar 

verbindingen tussen de bedrijven onderling en met de onderwijssector parallel worden 

versterkt. Zo werkte Grootstal onder andere samen met het Kandinksy College aan 

het project ‘Liever Pieren dan Panda’s’, onder begeleiding van de WUR.  

Daarnaast zijn er verschillende gezamenlijke verduurzamingsprocessen in 

ontwikkeling. De zoektocht naar gezamenlijk composteren en het sluiten van 

kringlopen is daarvan een voorbeeld. In relatie tot de bodem hebben ondernemers 

daarnaast veel interesse in het thema agroforestry en herstel van het ecosysteem. 

Ook samenwerkingsmodellen passeren de revue: community, netwerk of coöperatie? 

En hoort de regie bij de landgoedeigenaar of bij het samenwerkingsverband? Dat 

onderstreept de uitspraak van Landgoedeigenaresse Kien van Hövell: “wat je wilt zien 

onder de grond moet je boven de grond organiseren”. 

 

GEBIEDSNIVEAU 

In de periode van november 2018 tot eindejaar 2019 legde Grootstal zich toe op de 

gebiedsontwikkeling Zuidflank, naar aanleiding van de inzending voor de Prijsvraag 

Brood en Spelen. De intentie is om met gebiedspartners te werken aan verduurzaming 

van de landbouw op een gebied van 30 hectare. Een integraal schetsontwerp voor de 

gronden van de gemeente, Staatsbosbeheer en Grootstal maakt deel uit van deze 

ontwikkeling. Gestreefd wordt naar waardencreatie op verschillende niveaus, op 

verschillende terreinen en in verschillende tempo’s met het landgoedmodel als 

samenhangend principe: integraal beheer, denken op lange termijn, verbondenheid 

met de omgeving en pluriformiteit, waarbij de interactie meer is dan de som der delen.  

 

Resultaten van dit proces zijn onder meer: 

• In 2018, het jaar waarin Nijmegen duurzame hoofdstad was van Europa, was 

Grootstal ‘point of interest’. Grootstal nam in het kader van Green Capital het 

duurzame estafettestokje in ontvangst . De zichtbaarheid heeft geleid tot actieve 

betrokkenheid bij de Voedselagenda en het proces voor de Omgevingsvisie. 

• Verrassende samenwerking tussen Landgoed Grootstal en de Radboud 

Universiteit: Uit de besparing van printkosten financiert de RU bomen en helpt 

daarmee op korte termijn aan lange termijn doelen. 

http://www.bodemzicht.nl/
http://www.nieuwesymbiose.nl/
https://www.voedselbossen.com/
https://www.greencapitalchallenges.nl/duurzaam-estafettestokje-strijkt-neer-op-landgoed-grootstal/
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• Afstemming van grondposities tussen gebiedspartners en verkenning nieuwe 

samenwerkingsverbanden met partners uit de stad zoals bijvoorbeeld Radboud 

Universiteit, Radboud UMC, RvN@ en de Bastei. 

• Cofinanciering van gemeente Nijmegen en Heumen voor het ontwerpen van een 

21e-eeuws voedsellandschap op deze 30 hectare, waar behalve food ook 'food 

for thought' kan worden aangeboden. Dit ontwerp zal in 2020 worden afgerond. 

• Bij de voorbereidingen voor het Programma van Eisen voor het gebiedsontwerp 

werd een tweetal plenaire bijeenkomsten belegd onder leiding van Jan Jonker, 

Hoogleraar Duurzaam ondernemen van de Radboud Universiteit. Hierbij werd 

onder meer het Nieuwe Business Model Template (BMT) getest. Zie ook de 

impressie en film hierover op soil4u.nl/bodemverbeteraars.  

• Er is een samenwerking van WUR, Van Hall Larenstein, de Radboud Universiteit 

en de HAN rond het thema voedseltransitie. Onderzocht wordt hoe voedsel-

voorzieningspraktijken in de regio, van moestuinen tot voedselbossen, van CSA’s 

tot eetbare tuinen naast economische waarden ook maatschappelijke waarden 

produceren voor de stad. De praktijken in de regio worden in kaart gebracht om 

een overzicht te verkrijgen van hoe ‘eetbaar’ Nijmegen eigenlijk is en op welke 

wijze een sterker voedselnetwerk kan worden gecreëerd in en om de stad.  Juist 

in deze verbindingen en vormen van samenwerking schuilt de potentie van een 

transitie, die bijdraagt aan ecologische, sociale en economische duurzaamheid. 

4. Kennis- en leernetwerk Soil4U 

Oorspronkelijk richtte Soil4U zich op de ontwikkeling van een breed landelijk kennis- 

en leernetwerk met naast landgoederen ook ruime deelname van kennispartijen, 

overheden en bijvoorbeeld ondernemers. Omdat gedurende het project inmiddels ook 

verschillende andere bodem-gerelateerde netwerken en initiatieven ontstonden door 

de toegenomen aandacht voor de bodem, legde Soil4U de focus op landgoed 

eigenaren. Soil4U wil hen aanspreken op hun rol en handelingsperspectief geven. 

Secundair komen ook de relevante ondernemers, overheden en andere partijen in 

beeld in het netwerk, overwegend op de individuele landgoederen. 

 

In het kader van het kennis- en leernetwerk zette Soil4U in op twee sporen: 

1. Ontwikkeling van een website Soil4U.nl en verzending van nieuwsbrieven naar 

geïnteresseerden. Op de website is onder meer aandacht voor goede 

voorbeelden, de zogenaamde Bodemverbeteraars. Een recent toegevoegde 

bodemverbeteraar is Jan Overesch, ecologische akkerbouwer en varkenshouder 

uit Raalte. Jan won tijdens de Soil4U dag 2019 de Soil4U award. Op Soil4U.nl is 

het interview met hem te vinden.  

2. Bijeenkomsten: 

• De Soil4U dag 2018 vond plaats op Landgoed Grootstal. 

• Op 5 juli 2019 organiseerde Soil4U mede dankzij bijdragen van RVO.nl en de 

klimaattafel Natuur&Landschap een expertmeeting klimaatrobuuste 

landgoederen. Met deze sessie werd in korte tijd een enorme hoeveelheid 

kennis ontsloten voor toepassing op landgoederen. Deze sessie leidde tot 

inzichten over te treffen klimaatmaatregelen in bossen, bodems en 

watersysteem. Het verslag met presentaties is hier te vinden. De resultaten 

vormden de basis voor het inmiddels succesvol gelanceerde Manifest 

Klimaatrobuuste Landgoederen.  

• De tweede Soil4U dag vond plaats op 3 oktober 2019 op landgoed Vilsteren. 

Deze dag is georganiseerd in samenwerking met FPG en de Bosgroepen. De 

dag stond in het teken van de transitie naar klimaatrobuuste landgoederen. 

Het belangrijkste onderdeel was de ondertekening van het ‘Manifest 

Klimaatrobuuste Landgoederen.’ Op de website is uitgebreide terugkoppeling 

te vinden.  

• In 2020 is de Soil4U dag op Landgoed Bingerden. Het voornemen is om deze 

te combineren met de Internationale Kwekerijdagen die er jaarlijks 

http://www.soil4u.nl/bodemverbeteraars/
http://www.soil4u.nl/
https://www.soil4u.nl/bodemverbeteraars/
https://www.soil4u.nl/2019/11/04/jan-overesch-biologisch-dynamisch-akkerbouwer-en-varkenshouder-uit-raalte/
https://www.soil4u.nl/soil4udag-2018/
https://www.soil4u.nl/expertmeeting-klimaatrobuuste-landgoederen/
https://www.soil4u.nl/netwerk/#mkl
https://www.soil4u.nl/netwerk/#mkl
http://www.soil4u.nl/soil4udag/
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plaatsvinden en met Festival B (https://www.festivalb.nl/). Het thema van de 

Soil4U dag 2020 is Boer, Burger, Bodem. 

 

Het kennis- en leernetwerk ontwikkelt door. Vanaf 2020 zal ook een Community of 

Practice starten, zodat Landgoedeigenaren en andere ‘gebiedsregisseurs’ verder 

kunnen kennismaken met het landgoedmodel. Steeds meer eigenaren en andere 

partijen herkennen dat zijzelf een regierol hebben. In die rol kunnen zij een beweging 

in gang zetten en daarmee een cruciale rol spelen in een gebiedsgerichte aanpak. 

 

5. Opschaling en nieuwe samenwerking 

Soil4U heeft actief ingezet op agendering, activering en ontwikkeling van nieuwe 

samenwerking. Deelname aan netwerken, bijeenkomsten en conferenties legden de 

basis daarbij de basis. We noemen met name:  

• WEEG (Werkgroep Eigentijds Eigendom van Grond) 

• Earthworm.org 

• Netwerk Bewustbodembeheer.nl met toetreding van Kien van Hövell als 

ambassadeur  

• Kien van Hövell en Liesbeth Cremers namen deel aan een studiereis met FPG en 

de European LandOwners, de Europese FPG, aan Duitsland. Onderweg zijn zeer 

goede relaties zijn gelegd over Soil4U.  

• Liesbeth Cremers nam deel aan het jaarlijkse Forum for he Future of Agriculture 

in Brussel, georganiseerd door de European LandOwners. De ontmoetingen 

tijdens deze conferentie hebben onder meer geleid tot de eerste stappen voor het 

klimaatmanifest. 

Daarnaast hebben de initiatiefnemers van Soil4U presentaties gegeven op een groot 

aantal gelegenheden.  

 

Samenwerking De samenwerking met onder meer FPG, GPG, OPG, LNV, 

Bosgroepen, Waterschappen, provincies en het netwerk Bewustbodembeheer draagt 

bij aan een groot bereik en veel impact.   

Dit leidde onder meer tot een gezamenlijke FPG Landgoeddag en Soil4U dag op 3 

oktober én gezamenlijke ontwikkeling van het Klimaatmanifest.  

Manifest als concreet handelingsperspectief De keuze om een manifest op te 

stellen bood een concreet handelingsperspectief voor veel partijen om actief hun steun 

te betuigen. De expert-sessie leidde tot een overzicht van mogelijke maatregelen, 

waarmee we andere landgoedeigenaren en faciliterende partijen concreet konden 

oproepen om mee te doen. Dat bleek een groot succes. Op het moment van schrijven 

hebben al ruim 80 landgoedeigenaren ondertekend en hebben verschillende 

overheden en andere partijen hun medewerking toegezegd. 

Persoonlijk netwerk, persoonlijke contacten, presentaties en gesprekken door de 

landgoedeigenaren, vormden hierbij een belangrijke aanvulling. Via een persoonlijk 

verzoek gingen diverse deuren open en zegden vele partijen hun steun aan het 

manifest toe. 

De landbouwtransitie is een uitdagend proces, waarvoor onder meer kennis, tijd, 

geld en nieuwe verdienmodellen nodig zijn. Soil4U zoekt onder meer samenwerking 

met LNV om samen op te trekken in deze verdere transitie op landgoederen. In 2019 

heeft een bezoek van LNV plaatsgevonden en naar aanleiding van het manifest wordt 

in 2020 een breed overleg georganiseerd met de verschillende relevante betrokkenen 

binnen LNV. 

Stichting Soil4U Een kleine mijlpaal op de achtergrond is de oprichting van de 

Stichting Soil4U op 15 juli 2019. Op deze manier is het initiatief in staat om op formele 

wijze tot opdrachtverlening over te gaan en mogelijk meer kans te maken op werving 

van fondsen. Dat is nodig in de verdere opschaling en samenwerking. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.festivalb.nl/
https://www.earthworm.org/fr/news-stories/bastien-sachet-is-new-tft-ceo
https://www.soil4u.nl/wp-content/uploads/2019/10/Manifest-klimaatrobuuste-landgoederen_eindconcept-dd-3-okt.pdf


  

Soil4U fase 2 – Eindrapportage – november 2019  11 
 

Netwerk, kennisdeling  
opschaling 
Inspanningen en oogst november 2018 tot en met 2019 

 

Website www.soil4u.nl 

 

Digitale nieuwsbrieven 

• februari / juli / september / november  

 

Bijeenkomsten 

• 5 juli 2019 - Expertmeeting klimaatrobuuste landgoederen 

• 3 oktober 2019 - FPG Landgoeddag / Soil4U dag  

 

Presentaties: tijdens expertmeeting 5 juli 2019 

• Klimaatadaptatie Landelijk Gebied (Bert Hendriks, Waterschap DOD) 

• Kansen duurzame natuurontwikkeling (Leon van de Berg, Bosgroepen) 

• Klimaatslim bosbeheer op landgoederen (Mart-Jan Schelhaas, WUR) 

• Kringlooplandbouw op Vilsteren (Frank Verhoeven, Boerenverstand) 

 

Presentaties: tijdens FPG Landgoeddag / Soil4U dag 3 oktober 

• De financiële uitdagingen van de kringlooplandbouw (Hester Maij, voorzitter 

Taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw) 

• De bodem als basis (Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut) 

 

Publicaties                  

• Landgoederen in Nederland en de transitie naar natuurinclusieve landbouw: 

casus Vilsteren   

• Uitreiking Soil4U award aan ecologisch ondernemer Jan Overesch 

• Bingerden, plantwalhalla op een Gelders Landgoed 

• Persbericht Particuliere Landgoederen Lanceren Klimaatmanifest     

 

Representatie Soil4U            

• Gastcollege WUR (Idco Duijnhouwer) 

• LESA presentatie AVA Vilsteren (Idco Duijnhouwer) 

• Ontvangst Soil4U tijdens bijeenkomst met de PS Groenlinksfractie Gelderland 

(Constance van Weede en Kien van Hovell) 

• Presentatie tijdens ambassadeursbijeenkomst Initiatief Bewust Bodemgebruik 

(Kien van Hövell) 

• Presentatie voor UPG (Kien van Hövell)  

• Videoportret op slowfood.nl over een fatsoenlijke boterham verdienen én waarden 

toevoegen en ruilen (Kien van Hövell) 

• Lezing Meervoudig is het nieuwe effectief voor diverse groepen (Kien van Hövell) 

o ambassadeursdag Bewustbodembeheer  

o Nationaal Bodemcongres Nijmegen 

o SDG action Day Amsterdam (ism Saskia Visser (WUR) en Margot de 

Cleen (RIW)) 

o ministerie IenW (ism Saskia Visser en Margot de Cleen (RIW)) 

• Presentatie Soil4U tijdens bijeenkomst OPG (Liesbeth Cremers) 

• Deelname aan diverse bijeenkomsten en netwerken, zoals Synthesebijeenkomst 

Ver-rijkende Landbouw 

• Uitnodiging Lezing op EUROSOIL Congres Genève 2020 (Constance van 

Weede) 

• Hugo Vernhout, directeur-rentmeester Vilsteren wordt met regelmaat gevraagd 

over de ontwikkelingen betreffende Soil4U op Vilsteren en het flexibel 

pachtcontract te spreken: 

o bijeenkomst voor de leden van het UPG in combinatie met het GPG 

o 50-jarig bestaan Landgoed Linschoten met onder andere de 

Nederlandse rentmeesters wereld bij elkaar 

o cursus Natuurbeheer en Ondernemerschap voor boeren in Vilsteren, 

voor een brede kring van boeren 

o inleiding bij de Boerengroep Wageningen, van Wageningen UR 

o begeleiding studenten WUR die ontwerp voor agroforestry op Vilsteren 

hebben gemaakt.  

 

Manifest 

• Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen 

 

 
 

http://www.soil4u.nl/
https://www.soil4u.nl/expertmeeting-klimaatrobuuste-landgoederen/
http://www.soil4u.nl/soil4udag-2
https://www.soil4u.nl/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-05-Presentatie-B.-Hendriks.pdf
https://www.soil4u.nl/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-05-Presentatie-L.-van-den-Berg.pdf
https://www.soil4u.nl/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-05-Presentatie-M.J.-Schelhaas.pdf
https://www.soil4u.nl/wp-content/uploads/2018/10/Inzichten-deelnemers_Oogst-van-de-dag.pdf
https://www.soil4u.nl/wp-content/uploads/2019/10/Financi%C3%ABle-Uitdagingen-Kringlooplandbouw-door-Hester-Maij.pdf
https://www.soil4u.nl/wp-content/uploads/2019/10/Financi%C3%ABle-Uitdagingen-Kringlooplandbouw-door-Hester-Maij.pdf
https://www.soil4u.nl/wp-content/uploads/2019/10/De-bodem-als-basis-Louis-Bolk-Instituut-3-oktober.pdf
https://www.soil4u.nl/wp-content/uploads/2019/04/Landgoederen-in-Nederland-en-de-transitie-naar-natuurinclusieve-landbouw-de-casus-landgoed-Vilsteren.pdf
https://www.soil4u.nl/wp-content/uploads/2019/04/Landgoederen-in-Nederland-en-de-transitie-naar-natuurinclusieve-landbouw-de-casus-landgoed-Vilsteren.pdf
https://www.soil4u.nl/2019/11/04/jan-overesch-biologisch-dynamisch-akkerbouwer-en-varkenshouder-uit-raalte/
https://dailygreenspiration.nl/bingerden/
https://www.soil4u.nl/wp-content/uploads/2019/10/Persbericht-Particuliere-landgoederen-lanceren-klimaatmanifest-3-oktober-2019.pdf
https://www.soil4u.nl/wp-content/uploads/2019/10/Manifest-klimaatrobuuste-landgoederen_eindconcept-dd-3-okt.pdf
https://www.soil4u.nl/wp-content/uploads/2019/10/Manifest-klimaatrobuuste-landgoederen_eindconcept-dd-3-okt.pdf
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Netwerkontwikkeling 
Waar bestaat het Soil4U netwerk uit? 

 
Het Soil4U netwerk heeft zich ontwikkeld op diverse manieren. Er zijn nieuwe 

inschrijvers op de netwerklijst. Daarnaast zijn vele samenwerkingsrelaties gelegd 

waarmee het Soil4U netwerk in de toekomst zowel zal verdiepen als verbreden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

A. Aantallen geregistreerde deelnemers 
• 140 mensen netwerklijst (mét AVG akkoord) 

• 30 deelnemers aan expert-sessie Klimaatrobuust Landgoed 5 juli 2019 

• 80 deelnemers FPG Landgoeddag / Soil4U dag 3 oktober 

• ruim 80 ondertekenaars Klimaatmanifest (neemt nog verder toe) 

 

Verwachting: Nog niet alle deelnemers aan de bijeenkomsten en het manifest zijn 

(met AVG akkoord) aangemeld voor de Soil4U netwerklijst. Dat is logisch, doordat 

Soil4U steeds meer activiteiten organiseerde in samenwerking met andere partijen, 

zoals FPG. Daarnaast zal de komende periode nog communicatie volgen naar 

aanleiding van manifest en de Soil4dag op 3 oktober, wat naar verwachting nieuwe 

Soil4U-inschrijvers oplevert. Ook zal Soil4U zich samen met andere partners 

bezinnen op focus van het Soil4U netwerk, inclusief taakverdeling en organisatie van 

de (deel)netwerken. 

 

B. Deelnemers manifest  
• Ruim 80 landgoederen (op 8 november 2019) 

• Ondersteunende partijen: 

• Bosgroepen 

• Ministerie van LNV 

• Provincie Overijssel 

• Waterschap Drents Overijsselse Delta 

 

Verwachting: 

Er komen vermoedelijk nog nieuwe landgoederen bij, aangezien de werving door 

Soil4U, FPG en andere partijen nog volop gaande is. Daarnaast zal samenwerking 

groeien met bijvoorbeeld IPO, ministerie LNV, klimaattafels. 

C. Community of Practice Soil4U 

Mondeling hebben zich inmiddels geïnteresseerden gemeld, maar de werving 

moet nog starten.  

 

Verwachting: 

Ca 15 landgoederen en enkele andere grondeigenaren. 

 

D. Herkomst Soil4U netwerk 

• 30 landgoederen  

• 22 overheden 

• 12 onderwijs & onderzoek 

• 8 agrarisch ondernemers   

• 12 andere ondernemers   

• 15 samenwerkingsverbanden / netwerken 

• 26 advies 

• 5 ngo / tbo 

• 2 fondsen 

• 8 onbekend 

• 140 TOTAAL op netwerklijst 

Groei sinds vorige periode: vooral landgoederen, samenwerkingsverbanden en 

advies. Een voorbeeld van een nauwe samenwerking is die met FPG en met de 

Bosgroepen. 

 

Verwachting: de overall netwerklijst zal naar verwachting vooral verder groeien met 

landgoederen (deelnemers manifest en deelnemers toekomstige CoP) en de diverse 

samenwerkingsrelaties, waaronder overheden.  
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3 Beantwoording 

kennisvragen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende overkoepelende systeemvraag stond centraal: 

 

Deze vraag is uitgewerkt in zes clusters van kennisvragen.  

 

Centrale kennisvraag fase 2 

Hoe kunnen we de transitie organiseren, vormgeven, versnellen naar een 

gevarieerde, natuurinclusieve landbouw? Een landbouw die  

• rendabel is voor de producent en gezond voedsel produceert voor de 

consument 

• ecosysteemdiensten levert zoals CO2-binding, schoon water, biodiversiteit 

• past bij de (cultuurhistorische) kwaliteiten van het landschap en de leefkwaliteit 

in het landelijk gebied en aanliggende stedelijke gebieden verrijkt? 
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1. Bewustwording 

 

A. Hoe kunnen we bewerkstelligen dat (meer) pachters, ondernemers 

en organisaties op en in de omgeving van de landgoederen zich 

bewust zijn van hun mogelijkheden en aandeel in de transitie van 

het landelijk gebied? 

De belangrijkste lessen zijn:  

1. Het spreken van de juiste taal al dan niet met externe hulp. In de eerste 

rapportage benoemden we de kloof tussen landgoedeigenaren en boeren. Zij bezigen 

ieder een andere taal, andere denkwijze, andere cultuur. Het is nodig te investeren in 

begrip, er is inlevingsvermogen nodig. Op Vilsteren heeft dat proces veel inspanning 

gekost, maar ook veel opgeleverd. Via de inzet van Boerenverstand als externe partij 

is naar boven gekomen welke demotiverende redenen boeren hadden. Er wordt door 

boeren bijvoorbeeld genoemd dat zij al veel inspanningen hebben gedaan, maar 

daarvoor nooit zijn gewaardeerd, nooit erkend. Ook is door enkele boeren in het 

verleden meermalen de wens aangegeven tot een kavelruil, maar tot op heden nooit 

gehoor aan gegeven. Dat bleken beiden belemmerende factoren. Erkenning, 

benoemen, werk maken van de kavelruil, bleken een goed begin van de weg naar 

gezamenlijk gesprek. 

2. Afstemmen van de boodschap op de doelgroep. Bewustwording is absoluut van 

belang, maar niet iedereen heeft bewustwording nodig over hetzelfde. Afstemming van 

boodschap is daarbij cruciaal. De één is zich bewust van de gevolgen van 

klimaatverandering op wereldschaal, de ander houdt zich meer bezig met zijn eigen 

opbrengst als gevolg van de kwaliteit van eigen bodem. Bij de lezingen over de 

bodemgerelateerde SDG’s blijkt bij overheden en congresgangers het overzien van de 

samenhang nog een probleem. Ook kennis van de mechanismen van transities loopt 

bij velen achter: een misvatting is dat een transitie (systeemverandering) gezien wordt 

als een lineair en voorspelbaar project. 

3. Inzet van juiste expert of boodschapper. Gesprek met agrarische ondernemers 

levert veel meer op als dat gebeurt met Boerenverstand; adviseur Frank Verhoeven 

praat de taal van de ondernemers, kent de cijfers, staat op afstand van de 

ondernemers, heeft de kennis én het vertrouwen om met de ondernemers mee te 

denken over duurzame ontwikkelrichtingen. Ook tijdens de expert-sessie en Soil4U 

dag hebben we diverse sprekers gevraagd om vanuit hun rol en expertise te vertellen, 

over waterbeheer, bodem, bossen. Dat sprak de deelnemers aan.  

4. Klimaatontwikkelingen. Externe ontwikkelingen op het gebied van klimaat dragen 

bij. De droogte van de afgelopen twee zomers en ook bijvoorbeeld nieuwsberichten, 

diverse debatten en aandacht rondom klimaatakkoorden dragen bij aan de urgentie. 

Dat heeft het traject van Soil4U in een versnelling gebracht. 

5. Concreet handelingsperspectief. Voor boeren en landgoederen lijkt het concept 

pachtcontract waar op Vilsteren gezamenlijk aan is gewerkt een positieve vondst. Het 

contract laat concreet zien welke maatregelen een ondernemer kan nemen, er is 

keuzemogelijkheid zodat er ruimte blijft zelf te ondernemen, het erkent ook 

maatregelen die reeds zijn genomen, is niet dwingend, maar stuurt op jaarlijkse 

onderlinge ‘tussenevaluatiegesprekken’.  

Ander voorbeeld van handelingsperspectief is het Klimaatmanifest. Het manifest was 

bedoeld als instrument om concreet partijen op te roepen om mee te gaan doen. Veel 

landgoedeigenaren, maar ook overige partijen zijn er door aangesproken. Zij kunnen 

iets doen en zeiden massaal ‘ja’.   

6. Samenwerking met andere netwerken is noodzakelijk voor het bereiken van 

impact, inzetten van kennis en structurele veranderingen. Voorbeelden hiervan zijn de 

FPG en Bosgroepen, met een grote achterban of relevante nieuwe netwerken. 

7. De kracht van de persoonlijke benadering bleek keer op keer. Vaak gaf een 

persoonlijk verzoek, mail of telefoontje net het juiste duwtje. Bijvoorbeeld tijdens een 

landgoedreis waar Kien en Liesbeth mee waren zijn nieuwe aanhakers bereikt.  

8. Kennis over het bodemvoedselweb, klimaatadaptatie en van de factoren die daarop 

(direct en indirect) van invloed zijn staat nog in de kinderschoenen. Gelukkig wordt 

daar nu veel aandacht aan besteed. 

 

B. Hoe kunnen we de overheden meenemen in een geïntegreerde (in 

plaats van sectorale) beleidsaanpak om de transitie te 

ondersteunen? 

De praktijk is dat overheden nog altijd overwegend sectoraal werken. Dat bleek bij 

Soil4U op diverse momenten.  

Het bleek bijvoorbeeld erg moeilijk om de integrale werkwijze van Soil4U te matchen 

met sectoraal ingestoken subsidieregelingen. Ook is door sectoraal werken niet altijd 

de juiste kennis voor handen op de juiste plek. Een voorbeeld is de afstemming met 

een afdeling Ruimtelijke Ordening voor een omgevingsvergunning die te maken heeft 

met het bodembeheer en klimaatadaptatie. Kennis over bodem en klimaat, betekent 
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nog niet dat deze afdeling ook voldoende kennis heeft over wat voor de transitie nodig 

is. “Wat je ónder de grond wilt zien moet je ook bóven de grond kunnen organiseren”. 

Zo werd ook een subsidieregeling aangetroffen over natuurinclusieve landbouw die 

mogelijk geschikt zou zijn voor processen met de agrarisch ondernemers. Volgens de 

regeling mocht echter geen gezamenlijke kennisontwikkeling plaatsvinden, maar 

alleen kennisoverdracht. Deze zelfde regeling bleek daarnaast voor kleine 

organisaties zoals landgoederen, heel moeilijk aan te vragen en met grote risico’s en 

investeringen.  

 

We kunnen overheden meenemen in een meer geïntegreerde aanpak door hen met 

de geïntegreerde landgoedpraktijk te confronteren. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij 

Landgoed Grootstal waar keer op keer geïnvesteerd wordt in de relatie met 

gemeenten Nijmegen en Heumen als ontwikkelruimte nodig is die het sectorale beleid 

niet op voorhand biedt.  

Ook ondersteunden we geïntegreerde activiteiten van overheden door vooral aan te 

haken als er initiatieven waren, zoals de gebiedsplannen van Waterschappen. 

Het eerder ontwikkelde Landgoedvenster is daarnaast een waardevol 

communicatiemiddel en zou als tool kunnen worden aangepast op het thema klimaat. 

Ook koppeling met de SDG’s lijkt een kans te zijn voor verdere bewustwording over 

integrale benadering. Er zijn namelijk 9 bodemgerelateerde SDG’s in het spel! 

We zien tot slot de Omgevingswet als belangrijke kans om overheden in een 

integrerende denk- en praktijkmodus te krijgen. Een gebiedsgerichte aanpak en visie 

is daarin belangrijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informatie  

 

A. Welke mogelijkheden bestaan er voor een laagdrempelig data 

informatie model om de bodemconditie en andere relevante 

gegevens per bedrijf in kaart te brengen? (bijvoorbeeld 

bodempaspoort of vergelijkbaar) 

• De bodemconditiescore is een laagdrempelige manier om de bodemscore van je 

bedrijf te meten. Dit werkt door middel van zelfevaluatie met een veldformulier. 

Meer informatie is te vinden op mijnbodemconditie.nl. Deze is echter nog niet 

voor alle bodemsoorten beschikbaar.  

• Het plaggen van wormen of het begraven van theezakjes of een onderbroek (hoe 

snel verteert het?) zijn een laagdrempelige manier, maar geven natuurlijk geen 

specifiek inzicht. 

• In het kader van landelijk bodembeleid wordt aan een meetinstrument gewerkt.  

 

B. Welke inzichten biedt het werken met het Businessmodel Canvas 

om nieuwe businesskansen op en tussen bedrijven te formuleren? 

Het Businessmodel Canvas is binnen Soil4U niet op individueel bedrijfsniveau 

gebruikt, voornamelijk doordat de keukentafelgesprekken op Vilsteren een andere 

invulling en focus hebben gekregen dan vooraf beoogd.  

Wel zijn er door de landgoederen vingeroefeningen gedaan met het model. Daarbij 

werd duidelijk dat het businessmodel geen handvatten biedt om andere dan 

gemonetariseerde kosten en opbrengsten tegen elkaar af te zetten. Het 

Businessmodel Canvas is uiteraard toegespitst op financiële transacties. Ook is het 

model niet toegerust op de interactie tussen samenwerkende partijen.  

 

Het Nieuwe Business Model Template van Jan Jonker is een model dat naast 

monetaire waarde ook oog heeft voor sociale en ecologische waarde. Het BMT nodigt 

uit om vooraf samen na te denken over de aanleiding en context. Hierdoor kan 

meervoudige waardecreatie met maatschappelijke impact een belangrijk onderdeel 

vormen van de businesspropositie. De samenwerking tussen partijen biedt het 

perspectief van onderlinge afstemming en transacties op waarden-niveau. Namens 

Soil4U heeft Kien van Hövell van Landgoed Grootstal bijgedragen aan de ontwikkeling 

van het nieuwe template. Het model is uitgeprobeerd op Landgoed Grootstal. Op 

http://mijnbodemconditie.nl/
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https://www.soil4u.nl/bodemverbeteraars/ is hierover informatie en een filmimpressie 

te vinden. Het Template wordt naar verwachting gepubliceerd in juli 2020.  

De aanbeveling van Soil4U is te blijven zoeken naar het verbreden van de business 

en het verdisconteren van zaken waar nu geen beloning tegenover staat (CO2 opslag, 

duurzaam bodembeheer. In feite betekent dit een omslag van geïnternaliseerde 

maatschappelijke schade naar geïnternaliseerde maatschappelijke baten. 

 

C. Hoe zien de landgoederen hun huidige maatschappelijke bijdrage? 

En waar zijn kansen voor verbetering? 

Steeds meer landgoedeigenaren komen tot inzicht dat zij een grote maatschappelijke 

bijdrage kunnen hebben, onder meer via hun rol als beheerder van landschap, natuur, 

bodems, maar ook als regisseur in het landgoedmodel, zoals ook beschreven bij 3C. 

Zij kunnen een beweging in gang zetten en daarmee veel impact realiseren. 

Veel landgoederen hebben altijd al zo gewerkt maar nagelaten hierover te 

communiceren. Het ondertekenen van het manifest is een mooie stap in het aanzetten 

tot meer (zichtbare) actie.  

Ten opzichte van het instrument Landgoedvenster komen er nieuwe bijdrages bij die 

in de toekomst sterker neergezet moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de opslag 

van CO2, klimaatadaptatie en waterberging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Systeemkennis 

 

A. Welke inzichten brengt een landschaps-ecologische systeem 

analyse (LESA)? 

Een LESA geeft inzicht in het oorspronkelijke natuurlijke systeem en laat de 

kansenkaart zien voor functiewijzigingen en nieuwe landgebruikstypen. Het is de basis 

voor werken met de natuur zonder grote ingrepen. De LESA voor landgoed Vilsteren 

en een toelichting zijn te vinden in de bijlagen. 

De LESA kan als communicatiemiddel naar (lokale) overheden werken, zoals het 

Waterschap. Het geeft input voor gesprek en samenwerking. Ook in de communicatie 

naar boeren kan dit helpen. Wel moet er een slag gemaakt worden in de 

begrijpbaarheid. Ook bleek de LESA zoals uitgevoerd voor landgoed Vilsteren een vrij 

kostbare zaak. De ontwikkeling van een ‘LESA light’ zou daarom interessant kunnen 

zijn voor andere (kleinere) grondeigenaren die inzicht willen hebben in het natuurlijk 

systeem in hun omgeving. 

 

B. Hoe ziet het ‘gemengd bedrijf op landgoed niveau’ er uit? 

(ontwerpvraag)  

Een gemengd bedrijf op landgoedniveau uit zich in de interactie tussen operationele 

partners. Het gaat om ruilen en delen van onder meer kennis, mankracht, machines 

en talent. Maar bijvoorbeeld ook een veeteler en een akkerbouwer die belendende 

percelen periodiek wisselen om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. 

Dit vraagt samenhang tussen het inrichtingsplan, teeltplan, bosbeheerplan en 

duurzaamheidsplan. Samenhang tussen de ketens van de verschillende bedrijven, 

samenwerking in de productie van voer, de verwerking van reststromen en de 

vervaardiging van producten.  

Samenhang in het totale pakket aan producten en diensten dat een landgoed levert 

kan ook worden vormgegeven als samenwerking. Hierbij is het telkens zoeken hoe de 

samenhangende waardenproposities het beste kunnen worden georganiseerd: in 

coöperatief verband, als cascadering, als platform of community-based, of een 

combinatie daarvan. 

Voor landgoed Grootstal worden later dit jaar de ontwerpschetsen gemaakt en 

uitgewerkt. Deze kunnen daarom nog niet worden opgenomen in deze rapportage. 

Ook op Vilsteren zal in 2020 een ontwerpsessie volgen.  

 

https://www.soil4u.nl/bodemverbeteraars/
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C. Hoe is het Landgoed te zien als de schakel (‘interface’) tussen 

pachters op het landgoed en maatschappelijke vragen/ 

consumenten?  

De landgoedeigenaar kan de relatie met brede netwerken aanboren en onderhouden 

en zo de schakel vormen tussen de pachters op het landgoed en deze netwerken. 

Ook een goede bestuurlijke relatie is belangrijk om voortgang te boeken en te 

agenderen. 

Het landgoed heeft als schakel een bijzondere positie als ‘regisseur’ van diverse 

processen. In deze rol kan een landgoedeigenaar veel in gang zetten, veel 

ontwikkelingen met elkaar afwegen, veel bereiken.  

Dit is ook de kern van het landgoedmodel: Alle onderdelen op een landgoed hangen 

met elkaar samen en hun interactie zorgt ervoor dat het geheel meer is dan de som 

der delen. Meervoudige waardecreatie dus. De landgoedeigenaar heeft een regierol in 

het zoeken naar een optimale balans. Tevens is de landgoedeigenaar de schakel 

tussen de buitenwereld en de binnenwereld van het landgoed. De landgoedeigenaar 

kan de pachters en gebruikers op het landgoed stimuleren om zich actief op te stellen 

als onderdeel van dat geheel en maatschappelijk gewenste werkwijzen te overwegen, 

zoals rendabele natuurinclusieve landbouw en klimaatmaatregelen. Andersom kan het 

landgoed voor de boer eventuele oplossingsruimte vergroten en verbinden met het 

maatschappelijk belang. 

In deze fase van Soil4U is het landgoedmodel weer sterker naar voren gekomen als 

kansrijk model voor vele gebiedsprocessen en ontwikkelingen naar integraal beheerde 

en klimaatrobuuste systemen.  

Liesbeth Cremers: “De gedeputeerde in Overijssel heeft dat goed in de gaten. Hij stelt 

ook nadrukkelijk als voorwaarde dat er niet slechts één vraagstuk opgelost gaat 

worden, maar dat er een systeem ontwikkeld wordt dat meerdere vraagstukken kan 

aanpakken. Dat is dus het landgoedmodel. Wat overigens helemaal overeenkomt met 

het ouderwetse boerenbedrijf waar ook alles onderling verweven was.”  

 

D. Hoe kunnen de brede, toekomstgerichte, maatschappelijke kosten 

en baten op landgoedniveau in beeld worden gebracht? 

Deze vraag is beperkt beantwoord gebleven. Daar hadden we met het Project ‘Prijs de 

Bodem’ meer zicht op willen krijgen. Dit project is echter niet gehonoreerd, in 

tegenstelling tot het concurrerende voorstel ‘Ver-rijkende bodem’, waar deze vraag 

ook centraal staat. Dit project heeft een verkennende fase achter de rug en met 

uitvoering gestart, echter zijn nog geen resultaten te delen. Soil4U blijft aangehaakt bij 

dit onderzoekstraject.  

 

E. Wat is de betekenis van IT voor de transitie naar korte ketens of het 

duurzame beheer van gronden (robots, drones)? 

Dit onderwerp is niet aan bod gekomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelde monitoring tool (stage-opdracht): netwerkdiagram Grootstal 

De figuur laat een netwerkdiagram voor landgoed Grootstal zien. De iconen stellen de 

verschillende actoren op het landgoed voor. De bolletjes op de pijlen zijn de waarden 

die ze bijdragen. Deze zijn gebaseerd op de waarden in het landgoedvenster.  

Het streven is om de kring steeds groter te maken en de pijlen op te vullen met de 

bolletjes. Om tot een levendig netwerk van actoren te komen die elk op zijn eigen 

manier bijdraagt in (meer)waarde 

 

https://www.soil4u.nl/netwerk/#landgoedmodel
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4. Afwegingen 

 

A. Wat zijn belangrijke argumenten op bedrijfs-, landgoed- en 

gebiedsniveau om keuzes ten gunste van lange termijn 

volhoudbaarheid van het systeem te maken?  

Bedrijfsniveau 

• de volgende generatie ondernemers 

• het verantwoord voortbestaan van de huidige onderneming 

• noodzaak tot klimaatadaptatie (aanpassing aan droogte, aanpassing aan 

beleidsnormen) en voorziening in energie en duurzame grondstoffen  

Landgoedniveau 

• de volgende generatie eigenaren 

• het voortbestaan van een waardevol cultuurrijk ecosysteem 

• noodzaak tot klimaatadaptatie, duurzame energievoorziening en creëren van 

circulaire grondstoffenkringlopen  

• NB: op dit niveau is naast langetermijn continuïteit / stabiliteit juist ook korte 

termijn flexibiliteit cruciaal, ruimte voor tijdelijke oplossingen omdat niet iedereen 

op het landgoed hetzelfde tempo heeft (bijvoorbeeld bij de uitgifte van 

pachtcontracten, toekenning van grond) 

Gebiedsniveau 

• de volgende maatschappelijke generatie 

• het voortbestaan van waardevolle plant- en diersoorten en een waardevolle 

leefomgeving voor een pluriforme samenleving. 

• leefomgeving die bestendig is tegen veranderend klimaat, die minder afhankelijk 

is van grondstoffen en energie van elders 

 

B. Welke incentives helpen om dergelijke keuzen te maken in beleid 

(lokaal, provinciaal, nationaal, GLB)? Welke afwegingen maken 

overheden om met hun grondposities al dan niet bij te dragen aan 

verduurzaming van de bodem? 

• Bijdragen aan opgaven zoals koolstofvastlegging, verhoging watervasthoudend 

vermogen. 

• Bijdragen aan gezonde bodem en biodiversiteit.  

• Bijdrage aan verdienvermogen in de landbouw en economische veerkracht.  

• Bewezen verbetering van kwaliteit van de bodem. 

• Behoud van ruimte voor eigen keuzes in bedrijfsvoering. 

• Bijdrage aan omschakeling. Voor een boer is de omschakeling naar andere 

bedrijfsvoering een groot probleem, want dat levert de eerste periode alleen 

investeringen, maar niet direct inkomsten op. Het overbruggen van deze ‘death 

valley’ is lastig. 

• Collectieve voorzieningen, diensten of waardentransacties op landgoedniveau 

waar alle pachters profijt van hebben. 

 

Voorbeeld waar actief aandacht is besteed aan de juiste incentives voor ondernemers, 

is het vernieuwde flexibele pachtcontract, dat in concept op Vilsteren is ontwikkeld. Er 

is door verschillende experts ingezet op een contract met een puntensysteem, waarbij 

positieve beloning, waardering, en onderling gesprek als uitgangspunt zijn genomen. 

Andersom heeft de grondeigenaar hierdoor een instrument dat aanleiding geeft tot 

terugkerend onderling gesprek en uitwisseling. Het pachtcontract daagt beide partijen 

uit te zoeken én overleggen over de meest geschikte en passende maatregelen. 

 

Voorbeeld op Grootstal is dat ruimte wordt geboden aan (startende) ondernemers met 

maatwerk-afspraken over pacht, voorwaarden, bijdragen aan het landgoed als geheel. 

Dit betreft dienst en wederdienst, er zijn financiële afspraken en in natura.  

  

Ook overheden zoals gemeente Arnhem denken na over hun grond. De gemeente wil 

met haar pachtgronden bijdragen aan een gezonde bodem en duurzaam landgebruik. 

De gemeente wisselde hierover de ervaringen en ideeën uit met Soil4U. Lees hier 

meer over.  

Ook het Rijksvastgoedbedrijf is een interessante casus. Zij hebben als uitgangspunt 

om bij te dragen aan maatschappelijke doelen. Zij hebben vanuit andere 

departementen concrete ‘aanwijzingen’ nodig, zoals kringlooplandbouw vanuit LNV, 

om pachtprijzen of voorwaarden niet automatisch alleen vanuit 

opbrengstmaximalisatie in te zetten. Deze thema’s beginnen in beweging te komen!  

 

 

 

 

 

 

“Als je rood staat, kun 
je niet groen doen”. 

https://www.soil4u.nl/wp-content/uploads/2019/09/Het-flexibele-pachtcontract-naar-nieuwe-pachtvorm-Vilsteren.pdf
https://www.soil4u.nl/wp-content/uploads/2018/11/Terugkoppeling-workshop-overheidsgronden.pdf
https://www.soil4u.nl/wp-content/uploads/2018/11/Terugkoppeling-workshop-overheidsgronden.pdf
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5. Implementatie / uitvoering 

 

A. Welke succesvolle praktijkvoorbeelden op de landgoederen halen 

andere ondernemers over de streep en vice versa?  

Soil4U leverde concepten en ontwikkelingen die anderen over de streep te trekken: 

• De CSA op Grootstal is gegroeid en heeft anderen geïnspireerd om ook mee te 

doen. 

• De streekmarkten op Vilsteren zijn een groot succes en stimuleren de productie 

en verkoop van regionale producten. 

• Nieuw pachtcontract zoals dat op Vilsteren wordt voorbereid. Hierover is gesprek 

geweest met LNV en ook diverse andere partijen. Als het landelijke pachtbeleid 

zich ontwikkeld in vergelijkbare richting, kan dat beleid veel beweging genereren. 

Ook dit specifieke contract zou op Vilsteren concrete ondernemers over de streep 

halen en ook als voorbeeld voor andere kunnen dienen. 

• Het experimenteren met voedselbossen, dat onder meer op verschillende 

landgoederen in gang wordt gezet, zal anderen inspireren. Dat levert echter pas 

op lange termijn zichtbaarheid. 

 

B. Wat zijn terugkerende barrières die succesvolle uitvoering van 

nieuwe praktijken hinderen? Hoe zijn deze te slechten?  

Belangrijke barrières voor agrarisch ondernemers zijn:  

• Financiën. Ondernemers zitten vaak vast aan leningen en bijvoorbeeld 

contracten voor afzet. “Als je rood staat, kun je niet groen doen”, zo citeerde 

Hester Maij één van de boeren die ze sprak. Soil4U pleit voor en werkt mee aan 

het vergroten van het verdienvermogen van agrarisch ondernemers via onder 

meer fondsen en het vergoeden van ecosysteem diensten via het GLB. 

Een geheel vernieuwde ketenaanpak is nodig. Een systeeminnovatie, waarbij het 

gehele systeem rondom de ondernemers verandert, inclusief banken, industrie en 

andere erfbetreders.  

• Waardering. Dit is een zeer actueel onderwerp. Boeren voelen zich nu vaak de 

zondebok. Het gevoel heerst dat landbouw een en ander moet oplossen op een 

wijze die anderen aandragen, zonder dat hun eigen kennis en ervaring wordt 

ingezet. Het gevoel van waardering zal enerzijds toenemen als ook financiële 

instrumenten en verdienmodellen worden ontwikkeld, zoals in de vorige bullit 

opgemerkt. Daarnaast begint waardering op heel kleine schaal: oprecht verdiepen 

in elkaar, doorvragen over de bedrijfsvoering, oog hebben voor omstandigheden, 

uitspreken van waardering over de gerealiseerde stappen, samenwerken in 

zoektocht naar volgende stappen, ruimte bieden voor ondernemerschap en 

expertise en vakkennis van de ondernemer. 

• Balans in geven en nemen, tegemoetkoming aan wensen. Op Vilsteren bleek 

dat een aantal boeren reeds meermalen een wens tot kavelruil hadden kenbaar 

gemaakt. Omdat daar tot op heden geen gehoor aan is gegeven, werd dat 

inmiddels een belemmerende factor in het verder meewerken op andere terreinen 

zoals verduurzaming. Door de inzet van externe agrarische expertise die 

keukentafelgesprekken heeft gehouden, is deze belemmering boven tafel 

gekomen en opgepakt. Dat heeft bijgedragen aan herstel van vertrouwen.  

• Onderwijs en opleiding. Het is ongelooflijk te merken hoe beperkt veel 

ondernemers in het onderwijs in aanraking zijn gekomen met verduurzaming van 

de bedrijfsvoering. Onderwijs werkt aan verbetering. 

• Levensfase van de ondernemer en fase waarin bedrijfsvoering zich bevindt 

zijn sterk bepalend voor bereidheid en mogelijkheid tot verandering. Het helpt om 

daar oog voor te hebben en samen te zoeken wat wél passend en haalbaar is. 

• Grote versnippering en sectorale benadering. Stikstof, biodiversiteit, 

natuurinclusieve landbouw, economie, CO2 en korte ketens zijn bijvoorbeeld 

allemaal separate sporen qua beleid en subsidiestromen. Meer begrip voor en 

bewustwording van hoe integraal het natuurlijk systeem werkt is noodzakelijk. Een 

boom bijvoorbeeld legt koolstof vast in haar gestel, bindt stikstof in haar 

wortelstelsel, voorkomt erosie, verzamelt en verdeelt zeldzame nutriënten via het 

Wood Wide Web en levert op de koop toe zuurstof, een primaire 

levensvoorwaarde! C en N zijn dus geen losstaande dossiers, ze vormen een 

onderdeel van een samenhangend natuurlijk systeem. 

• Beperkt inlevingsvermogen en begrip tussen de actieve partijen onderling, met 

name tussen de landbouw en de andere partijen. De betrokken partijen denken 

op verschillende wijze en gebruiken andere waarden en kaders en cultureel 

bepaalde gewoonten.  

Deze barrière is te slechten door te starten met luisteren en doorvragen, te 

ontdekken dat veel boeren al diverse stappen hebben gezet naar verduurzaming, 

te waarderen (zoals beschreven bij de 2e bullit hierboven).  

Ook is binnen Soil4U gemerkt dat het inzetten van de juiste agrarische expertise 

en kennis enorm helpt. Ondernemers op Vilsteren kwamen zelf met ideeën voor 
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de benodigde in te zetten expertise en advies en Soil4U koos ervoor daar gehoor 

aan te geven. Inzet van deze agrarische expertise en ervaring droeg zeer bij aan 

het onderlinge begrip over en vertrouwen.  

Tot slot is cruciaal te realiseren dat ontwikkelingen niet snel gaan. Werken met 

grond en bodem duurt nou eenmaal lang. Hierbij is oog hebben voor het 

investeringsritme in de agrarische sector van belang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Evaluatie / monitoring 

 

A. Wat is op bedrijfs-, landgoed- en gebiedsniveau bereikt in fase 2?  

Zie hoofdstuk 2.  

 

B. Welke lessen kunnen we trekken uit fase 2 Soil4U en wat betekent 

dit voor een volgende fase van opschalen of verankeren in staand 

beleid en organisaties? Aan wie zijn de lessen te adresseren?  

• We zijn onderdeel van meerdere grote transities die momenteel plaatsvinden. 

Landgoederen kunnen hierbij een zeer waardevolle rol spelen. Op een landgoed 

komen verschillende onderwerpen bij elkaar, gezamenlijk vormen zijn meer dan 

de som der delen.  

• De eigenaar speelt hierbij een centrale rol. Die regierol wordt door steeds meer 

mensen herkend. En, zo zeggen de initiatiefnemers van Soil4U, “Dat brengt ook 

een verantwoordelijkheid met zich mee. Het wordt tijd dat vele andere 

grondeigenaren die rol als regisseur gaan pakken. Het biedt de positie om een 

heel bouwwerk aan samenhangende projecten te versnellen en bijbehorende 

partijen te motiveren. De bodem, onze ondernemers en ons klimaat schreeuwen 

om actie”.   

• Eén van de lessen is dat we als landgoederen concreet aan de slag kunnen. 

Tijdens het voorbereiden van het Klimaatmanifest is gebleken dat er veel 

maatregelen zijn die we als eigenaar kunnen oppakken. En dat partijen ons 

daarbij willen helpen.  

• Veel andere landgoederen willen meedoen. De overtuiging dat er iets moet 

gebeuren, is inmiddels bij veel grondeigenaren doorgedrongen. Dat blijkt uit de 

vele deelnemers aan het manifest. 

• Handelingsperspectief helpt! Soil4U biedt hen met het manifest, samen met FPG, 

de LESA met kansenkaart, het concept pachtcontract, de duurzaamheidsplannen, 

het landgoedvenster en straks het Businessmodel Template een concrete 

mogelijkheid om ook actief te worden. Een les is dus dat een systeembenadering 

en gebruik van tools opschaalbaar is, maar dat ieder landgoed contextueel 

maatwerk verdient door voor de situatie in situ de beste oplossingen te kiezen. 

• Daar waar we qua klimaatmaatregelen echt NU actie kunnen ondernemen, 

hebben we tegelijkertijd óók te maken met langjarige processen. De transitie naar 

een duurzaam voedselsysteem met natuurinclusieve landbouw, gaat met kleine 
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stapjes vooruit en soms ook stapjes terug. Dat vraagt om een flexibel proces 

gestoeld op opgedane kennis en inzichten. Om geduld, een nieuwe manier van 

denken, om maatwerk.  

• Verankering in beleid is daarin niet het belangrijkste, beleid is in ontwikkeling en 

verandert snel. ‘Geen staand, maar wandelend beleid’.  

• In dit alles is de menselijke maat en de juiste manier van communiceren 

onontbeerlijk. 

Deze lessen zullen vooral geadresseerd moeten worden aan land(goed)eigenaren, 

beleidsmakers en hun bestuurders. Het ondertekenen van het manifest is daarin een 

mooie stap. 

 

Lessen over het proces 

• “Wat je onder de bodem wilt zien moet je boven de grond organiseren.” Elke 

verandering begint bij een geïnspireerd en gemotiveerd persoon, die een 

mogelijkheid ziet om iets wat knelt te verbeteren/ veranderen. Ontmoetingen, 

kennisuitwisseling en concrete voorbeelden voeden die inspiratie en motivatie. 

Een centrale plaats voor kennisuitwisseling is daarom een noodzakelijkheid voor 

in de nabije toekomst. Vandaar het voornemen te komen tot een Community of 

Practice met land(goed)eigenaren. 

• Niemand kan in zijn eentje deze transitie vormgeven, noch zal iedereen altijd mee 

willen doen. Smeedt coalities ‘of the willing’. Bottom up koppeling met bestaande 

netwerken is daarbij een pre. 

• Sluit steeds aan bij de ervaring en beleving van de mensen waar de 

verandermogelijkheid is (pachters, grondeigenaren, beleidsmensen, bestuurders) 

en werk aan ontmoetingen waar veiligheid en openheid is om het perspectief van 

de ander te willen/ durven begrijpen.  

• Als de kloof te groot is, maak dan gebruik van verbinders, tussenpersonen die 

beide perspectieven goed begrijpen. Het is daarbij belangrijk om vertrouwen op te 

bouwen. Dat duurt lang. Boeren zijn de adviseurs die komen en gaan op hun erf 

zat. Geef nazorg en werk aan een bestendige relatie. 

Geef dus ook expliciet aandacht aan de psychologische / systemische kant van 

het veranderproces en durf die zachte krachten als ‘harde randvoorwaarden’ te 

benoemen. Zet hiervoor geschikte instrumenten in. 

• Bedenk daarbij dat je niet bij een nulsituatie begint, maar dat ondernemers al een 

hele historie hebben. Realiseer je ook dat boeren al erg veel nadenken en doen 

aan het verduurzamen van het bedrijf. Het oprecht verdiepen daarin en het 

erkennen van de reeds gerealiseerde stappen, biedt gespreksruimte en nieuwe 

inzichten.  

• Blijf alert inspelen op de meest actuele ontwikkelingen, urgentie kan zaken in een 

versnelling brengen. Wacht actief af en sla toe als er een kans voorbij komt.  

• Het project is anders gelopen dan vooraf bedacht. Het komen tot financierings-

verzoeken en voorstellen voor provincie Gelderland hebben bijvoorbeeld veel 

energie gekost zonder resultaat. Tegelijkertijd kwamen onverwachts kansen uit 

andere hoek waardoor ineens grote stappen konden worden gezet met de 

totstandkoming van het Manifest als resultaat.  

De les is dus om niet alleen blind te staren op de geijkte of afgesproken weg. Blijf 

met open vizier in verbinding met plekken waar energie en ambitie zit en versterk 

elkaar.  

Het was daarbij heel prettig dat deze wijzigingen van procesverloop goed 

bespreekbaar waren met RWS, de belangrijkste financier van deze fase.  

• Een succesvol transitieproces laat zich niet vatten in vaststaande planningen. 

Laat je niet verleiden tot het exact vastleggen van routes, bestemmingen of 

deliveries in het transitieproces. Ook niet naar financiers. Maar maak afspraken 

over de richting, rekbare planningen (soms moet iets via een omweg worden 

gerealiseerd) en het samen blijven reflecteren op en bijstellen van de voortgang.   

• De kracht van het persoonlijke netwerk en storytelling is groot. Laat in de praktijk 

zien dat het anders kan en maak mensen deelgenoot! 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Wat je ónder de grond wilt 
zien moet je bóven de 
grond organiseren”. 
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4 Reflectie  
Reflectie op proces en voortgang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is met een klein team veel bereikt en tot stand gekomen. Niet alles verliep zoals 

vooraf beoogd, maar door flexibel opstellen en inspelen op kansen die zich 

voordeden, zijn veel initiatieven gerealiseerd. 

 

Er gebeurde zelfs zoveel op de individuele landgoederen, dat het lastig bleek om 

onderling de voortgang en ervaringen te blijven delen en de individuele trajecten te 

blijven verbinden. Ieder landgoed kent haar eigen netwerken en drukte. Het ontbrak 

aan een geïnstitutionaliseerde overlegstructuur of ontmoeting gericht op de 

uitwisseling van ervaringen en ontwikkelingen. Dat had enerzijds de consequentie dat 

de overleggen met regiegroep en kerngroep voor een groot deel hiervoor werden 

benut en andere agendapunten in de knel kwamen.  

Oplossing voor vervolg is het ontwikkelen van een ontmoeting voor de inhoudelijke 

uitwisseling. Een Community of Practice. Ook voor andere landgoederen die het 

Soil4U gedachtengoed willen verkennen en verdiepen. 

 

De regiegroep is minder vaak bij elkaar gekomen dan vooraf beoogd. Onder meer 

doordat deelnemers met zeer verschillende onderdelen bezig zijn, of alleen maar bij 

één van de landgoederen betrokken bleken, zoals provincie Overijssel.  

Het onderlinge overleg tussen de landgoederen vond vervolgens plaats in de 

initiatiefgroep. Deze werd zo nu en dan en afhankelijk van de onderwerpen aangevuld 

met de experts van LBI en met Wing. Daarnaast vond bilateraal contact plaats met de 

contactpersoon namens RWS. De contacten met experts van LBI vonden vervolgens 

meer doelmatig en gericht plaats.  

 

De belangrijkste winst die we qua proces hebben geboekt is het ombuigen van onrust 

over het noodzakelijke verwerven van middelen naar pragmatisch uitgaan van eigen 

kracht en nieuwe kansen. Op het moment dat we minder actief zochten naar 

financiering, maar naar samenwerking en kansen, kwamen onverwachte 

ontwikkelingen op ons pad. Het was daarbij behulpzaam dat we de deadline van het 

project mochten verlengen.  

 

Als laatste punt kan geconcludeerd worden dat Soil4U bij oprichting tot de voorlopers 

hoorde en daarmee in staat was om snel te kunnen handelen nu de urgentie van 

transitie, maar ook de chaos die hoort bij de disruptie van het conventionele systeem, 

in de samenleving voelbaar is. 
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5 Conclusie 
 

 

 

 

 

Hoe kunnen we de transitie organiseren, vormgeven, versnellen naar een 

gevarieerde, natuurinclusieve landbouw? 

 

Het landgoedmodel, in combinatie met beloning voor goed gedrag in de vorm van 

betaling voor ecosysteemdiensten, biedt de sleutel. Het biedt een kansrijk model 

voor gebiedsprocessen en ontwikkelingen naar integraal beheerde en klimaat-

robuuste systemen. Het model geeft de toegang tot oplossingsrichtingen voor het 

grote palet aan vraagstukken waar we nú voor staan en die nog gaan komen.  

 

De transitie vraagt een integrale aanpak waarbij we allemaal nodig zijn. 

Beginnend bij een individueel bedrijf. Deze kan bijdragen, maar niet alles alleen 

oplossen. Op landgoedniveau vinden we vervolgens aanvullende kansen en 

samenwerkingen tússen bedrijven die meerwaarde bieden. Daarnaast is het 

gebiedsniveau nodig voor interactie met partners zoals waterschappen en 

boseigenaren, maar ook partners uit onverwachte hoek.  

 

Ondertussen stuitten de partijen op hindernissen in de wet- en regelgeving en op 

andere vraagstukken die het gebied te boven gaan. Dat vraagt inzet op landelijk 

en eventueel Europees niveau.  

Op dit landelijke en Europese toneel zijn de SDG’s ineens relevant. In deze 

SDG’s vinden we de legitimatie en de noodzaak om ook van bovenaf inzet te 

plegen. Maar liefst 9 van deze SDG doelen raken aan een duurzame bodem. Ook 

deze doelen kunnen niet individueel of sectoraal worden opgelost. Dat vraagt ook 

op rijksniveau en in Europa om het samenbrengen en integraal aanpakken van 

doelen.  

 

Toen Soil4U startte, stond het onderwerp bodem nauwelijks op de agenda. 

Gelukkig zijn we ondertussen omringd door bodem-initiatieven op alle 

verschillende niveaus en geledingen. Het heeft ons geholpen dat het crisistijd is. 

Onder druk wordt alles vloeibaar en luistert men makkelijker naar iemand die een 

oplossingsrichting aanreik. Dat leverde diverse kansen die we hebben gegrepen, 

maar ook wijzigingen in onze oorspronkelijke procesbeschrijving. Dat hoort bij 

transitie. Je kunt niet alles managen. Een transitie vraagt de competentie om het 

speelveld te overzien en momentum te benutten voor het leggen van nieuwe, 

onverwachte verbindingen.  

 

De kunst is dus om flexibel te denken en opereren. Om momentum te blijven zien, 

te blijven creëren en benutten. Zaken komen op gegeven moment samen. Op 

precies deze manier kwamen ook vele initiatieven op de individuele landgoederen 

tot stand. En, zo kwam het dat Soil4U in samenwerking met FPG, de Bosgroepen 

en vele andere partijen een manifest ontwikkelde dat inmiddels al door meer dan 

80 landgoederen is ondertekend. Een prachtig resultaat. En tegelijk een stevige 

basis voor vervolg. 

Doet u mee? 
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Aan deze fase van Soil4U werkten mee: 
• Frank Verhoeven, Boerenverstand 

• Gijs Kuneman en Bert van der Moolen, Bosgroepen 

• Adriënne Vriezendorp, Diederik Diepenhorst en Aster Leuftink, FPG 

• Leo Bosland, gemeente Heumen 

• Harriët Tiemens en Ton Verhoeven, gemeente Nijmegen 

• Constance van Weede, Landgoed Bingerden 

• Kien van Hövell, Landgoed Grootstal 

• Eric Brinckmann, Landgoed Lankheet 

• Liesbeth Cremers en Hugo Vernhout, Landgoed Vilsteren  

• Merel Hondebrink en Jan-Paul Wagenaar, Louis Bolk Instituut 

• Jurgen Neimeijer, Provincie Overijssel 

• Jan Jonker, Radboud Universiteit Nijmegen 

• Fransjan de Waard, Stichting Voedselbossen 

• Noël van Dooren, Van Hall Larenstein 

• Maarten Vink en Maxime van der Maesen VanSelfie 

• Martin Ruivenkamp, Kees van Veluw en diverse studenten, Wageningen UR 

• Idco Duijnhouwer 

• David van Maaswaal, Waterschap Drents Overijsselse Delta  

• Gert-Jan Baaijens, landschapsecoloog 

• Arda van Helsdingen, landschapsarchitectuur 

• Liesbeth Sluiter, journalistiek 

• Jannemarie de Jonge, Linde van Bets, John van de Lagemaat en Suzan Klein 

Gebbink, Wing 

Daarnaast diverse betrokkenen op de individuele landgoederen. 

 

Fase 2 is financieel mede mogelijk gemaakt door: 

• Rijkswaterstaat, Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 

• Provincie Overijssel 

• Waterschap Drents Overijsselse Delta 

• Gemeente Nijmegen 

• RVO.nl / ministerie van LNV 

 

 

 


