
HET IS LENTE!
Een nieuwe periode breekt aan, nieuw leven ontluikt.

De lente begint vandaag en een nieuwe regeer periode 
gaat binnenkort van start.

We zijn begonnen aan het laatste decennium waarin we  
met elkaar het tij kunnen keren ten gunste van het klimaat,  
de natuur, de biodiversiteit en een gezonde bodem.

Willen we in balans leven met de 
natuur, dan zullen we op een andere, 
 gezondere en verant woordelijke manier   
moeten omgaan met onze bodem.

Daarom vragen wij aandacht voor een gezonde en vitale bodem 
als basis van ons bestaan, ons voedselsysteem, onze gezondheid 
en ons welzijn.

Als wij ons allemaal gaan gedragen als bondgenoten van de 
bodem, wordt de bodem ook onze bondgenoot: een ge
zonde en vitale bodem levert ons gezond voedsel, houdt 
water vast en filtert het, slaat CO2 op en bevordert bio di
versiteit.

Daarom staan wij hier op 21 Maart 2021, met 21  ouders 
en 21 baby’s en vragen aandacht voor toegang tot een  
betaalbare, vruchtbare en vitale bodem voor onze 
 toekomstige generaties.

De ruim 50 organisaties die dit manifest onderschrijven, stellen 
toegang tot een vruchtbare en vitale bodem voor toekomstige 
generaties centraal. Zij werken dagelijks aan herstel, revitalisatie, 
regeneratie van de bodem. Want bodem is leven! Een gezonde 
en vitale bodem is de sleutel naar een gezonde samenleving die 
in balans is met de natuurlijke grenzen van onze planeet.

Wij vragen onze nieuwe volksvertegenwoordigers en de 
nieuwe leiders en beleidsmakers van ons land om zich bij  
ons aan te sluiten, mee te helpen en ook bondgenoten van  
de bodem te worden, door mee te werken aan betaalbare 
 toegang tot grond:



—  Een vitale bodem is de basis van ons bestaan. Zie de 
bodem als sleutel binnen de vorming van nieuw, integraal 
beleid voor natuur, landbouw en voedsel. 

—  De toekomst van de komende generaties is afhankelijk van 
toegang tot een gezonde en vitale  bodem.  
Die  vitaliteit staat zwaar onder druk en  
daarom moeten we nu handelen.

—  Stel bij ieder te nemen besluit het belang van de bodem 
voor de  komende generaties centraal en denk vanuit hun 
perspectief. Werk aan een gezonde bodem, een gezonde 
 economie, gezonde voeding en een verbonden gemeen schap.

—  Stel de beheerders van onze grond, de landbouwers in staat 
om de bodem op een manier te beheren die het leven on 
dersteunt en de vitaliteit van de bodem herstelt en verrijkt,  
in samenwerking met de natuur, zonder haar te verarmen  
en te vernietigen. 

—  Doe met ons mee met beleid dat zorgt voor betaa bare 
 toegang tot grond voor boeren en voedselgemeen
schappen, nu en in de toekomst. Stel zo ook de toekomst 
van de boerende generaties veilig, zonder noodzaak  
om te intensiveren en schaal te vergroten. 

Zonder landbouw geen voedsel, zonder bodem geen 
landbouw.

Zonder gezonde bodem dus geen gezond voedsel en zonder 
 gezond voedsel geen gezonde mensen.

Wij zijn verantwoordelijk.
Wij kunnen veranderen.
Wij kunnen met elkaar zorgen voor een vitale bodem.

En daarmee voor een vitale basis voor onze toekomstige generaties.

Doe mee.

Nu.

http://www.aardpeer.nl
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Teken ook. Ga naar 
www.aardpeer.nl/samenvoorgrondmanifest 
en doe met ons mee.

Aardemakers — www.aardemakers.nl
Aardpeer — www.aardpeer.nl
Avalon — www.avalon.nl
BD-Vereniging — www.bdvereniging.nl
BEE Foundation — www.beefoundation.nl
Bionext — bionext.nl
Bijenstichting — bijenstichting.nl
Bloei en Groei — www.bloeiengroei.org
Bodemzicht — www.bodemzicht.nl
Caring Farmers — caringfarmers.nl
Climate Cleanup — climatecleanup.org
Climate Farmers — caringfarmers.nl
Commonland — www.commonland.com
CSA Netwerk — csanetwerk.nl
De Aanzet — deaanzet.nl
De Buitenbrigade — www.debuitenbrigade.nl
De Voedselwerkplaats — www.devoedselwerkplaats.nl
Decade of Action — www.decadeofaction.com
Deltaplan Biodiversiteitsherstel — www.samenvoorbiodiversiteit.nl
Demeter — www.stichtingdemeter.nl
EarthToday — earthtoday.com
Economy Transformers — economytransformers.nl
Federatie Agro-ecologische Boeren — www.federatieagroecologischeboeren.nl
Groen Geluk — lodewijkhoekstra.nl 
Grond van Bestaan — grondvanbestaan.nl
Herenboeren NL — www.herenboeren.nl
Het Eetschap — www.heteetschap.nl
Initiatief Bewust Bodemgebruik — www.bewustbodemgebruik.nl
IUCN NL — www.iucn.nl
IVN — www.ivn.nl
Jonge Klimaatbeweging — www.jongeklimaatbeweging.nl
Just Diggit — justdiggit.org
Kening — www.kening.frl
Land van Ons — landvanons.nl
LandschappenNL — www.landschappen.nl
Lenteland — www.lente.land
Louis Bolk Instituut — louisbolk.nl
Milieudefensie — milieudefensie.nl
MVO Nederland — www.mvonederland.nl
Naturalis Biodiversity Center — www.naturalis.nl
Natuur & Milieufederaties — www.natuurenmilieufederaties.nl
NL Greenlabel — nlgreenlabel.nl
ReNature — www.renature.com
Slow Food Youth Network — slowfoodyouthnetwork.nl
Stichting BD Grondbeheer — www.bdgrondbeheer.nl
Stichting MEERGroen — stichtingmeergroen.nl 
Symphony of Soils — www.symphonyofsoils.nl
The Pollinators — www.thepollinators.org
Toekomstboeren — toekomstboeren.nl/over/
Transitiecoalitie Voedsel — transitiecoalitievoedsel.nl
Triodos Regenerative Money Centre — www.triodos.com/regenerativemoneycentre/
Urgenda — www.urgenda.nl
Veerhuis — www.veerhuis.nl
Vlinderstichting — www.vlinderstichting.nl
Wij.land — www.wij.land
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