
Verslag tweedaagse bijeenkomst European Network for Soil Awareness in 

Amsterdam 
 

Op 19 en 20 september vond een bijeenkomst plaats van het European Network of Soil Awareness 
(ENSA) in de Fruittuin van West bij Amsterdam. Het netwerk komt voort uit het Europese Soil 
Partnership. Dit is een zusternetwerk van het Global Soil Partnership (GSP) dat is opgericht vanuit 
de FAO. Doel is het toewerken naar vitale bodems om de voedselzekerheid en –veiligheid te 
waarborgen, maar ook om de bodemfuncties in te zetten voor de andere mondiale opgaven zoals 
klimaatmitigatie en –adaptatie en biodiversiteitsherstel . Het GSP werkt via vijf actielijnen, de 

zogenaamde pillars of action:  bodembeheer, bewustwording, onderzoek, data en informatie en 
harmonisatie http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/en/ . 
 
Bij de bijeenkomst in Amsterdam wisselden zo’n 30 deelnemers vanuit verschillende landen 
ervaringen uit over de wijze waarop in hun land wordt gewerkt aan bewustwording over het belang 
van een vitale bodem. Dag 1 was gewijd aan activiteiten en ervaringen in Nederland, op dag 2 
kwamen andere initiatieven aan bod. 

 
Leendert Jan Onnes, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Contact vertelde hoe zijn 

interesse voor bodembeheer voortkwam door problemen met bodemverdichting op zijn eigen 
bedrijf. Hij gaf aan op welke wijze hij met vaste mest en compost de structuur van zijn bodems 
verbetert, maar ook welke, voornamelijk financiële, knelpunten hij daarbij tegenkomt. Een deel 
daarvan heeft hij kunnen tackelen door een soort green deal met het waterschap, waarbij hij riet 
en ander organisch materiaal dat het waterschap uit het water haalt, voor niks krijgt en op zijn 

eigen terrein composteert. Dit gebruikt hij op zijn land als bodemverbeteraar. 
 
Michaël Wilde van groente- en 
fruitdistributeur EOSTA overweldigde het 
publiek met ideeën voor een succesvolle 
campagne. Dit deed hij aan de hand van 

zijn ervaringen bij de Campagne “Save 
our Soils” http://saveoursoils.com/nl en 
de conferentie “celebrating soils” die hij 
in het International Year of Soils mede 
had georganiseerd. Het aantrekken van 
invloedrijke personen zoals Koningin 
Maxima, Julia Roberts, prinses Irene, Chief Arvol Looking Horse, rabbi Awraham Soetendorp gaf hij 

aan, zorgt voor veel impact. Ook filmpjes, het ontwikkelen en verbinden van netwerken en het 
gebruik van aansprekende termen zoals “soil mates” en “soilutions” werkt goed om boodschappen 
over te krijgen. Natuurlijk moet je daar wel een goed verhaal bij hebben en ook daar is hij op 
verschillende fronten mee bezig. Zo heeft EOSTA de sustainability flower ontwikkeld. Deze is niet 
alleen om te evalueren of haar producten voldoen aan duurzame productie vereisten, maar ook om 
te communiceren met de consumenten over de productie. 
 

Co Molenaar en Margot de Cleen van 
Rijkswaterstaat lieten aan de hand 
van de grote maatschappelijke 
opgaven van Nederland zien dat de 
druk op land en het natuurlijk systeem 
steeds verder toeneemt terwijl de 

bodem steeds verder degradeert. Met 
voorbeelden lieten ze zien dat er 
keuzes nodig zijn en samenwerking 
tussen sectoren die werken aan 

duurzame energievoorziening, 
verstedelijking, kringlooplandbouw en 
klimaatmitigatie en –adaptatie. Ze 

gingen in op de verschillende fasen 
waarin transities naar een duurzame 

energievoorziening, infrastructuur en voedselsysteem zitten en wat dat betekent voor 
bewustwordingsstrategieën. Daarbij stonden ze ook stil bij het feit dat het lastig is om handvatten 
te geven voor kortetermijnacties die bijdragen aan ambities die juist op de langere termijn spelen 
en de invloed van de ruimtelijke schaal daarbij: hoe kan je mondiale ambities, lokaal realiseren?  

http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/en/
http://saveoursoils.com/nl


Saskia Keesstra van WUR liet zien hoe de bodem een rol speelt bij het realiseren van de 

Sustainable Development Goals en op welke wijze kennis van en onderzoek naar het 

bodemsysteem daarbij van belang is. 
 
In de tuin was een markt met standjes die een beeld 
gaven van bewustwordingsactiviteiten in Nederland. 
De KNAG gaf uitleg over de Geoweek, vanuit WUR en 
NIOO werd informatie gedeeld over Help Humus de 

grond in en bodemdierenteldag, vanuit Noord-Holland 
kon je leren over het netwerk Groen-Kapitaal waar 
onder andere bodemcoaches worden ingezet om 
boeren te leren over hun bodemsamenstelling en 
daarmee goed beheer. Safe our Soils en het Initiatief 
Bewust Bodemgebruik lieten zien wat zij de afgelopen 

jaren aan initiatieven had ontplooid. 
 

Op dag 2 worden ervaringen uitgewisseld. De Schotse 
Willie Towers vertelt dat ENSA in 2022 in Glasgow 

samenkomt als onderdeel van de World Congress of 
Soil Science en hij schetst op welke wijze de stad, 
zowel de samenleving als de cultuursector, bij het 

congres zal worden betrokken. 
https://www.soils.org.uk/wcss2022 . Karen 
Vancampenhout gaf een waar college over de wijze 
waarop in België jongeren worden geprikkeld om 
bodemkunde te studeren. Daarvoor heeft ze een 
presentatie ontwikkeld in de stijl van “Game of 
Thrones”. De opkomst en ondergang van 

beschavingen schetst ze aan de hand van de 
bodemkwaliteit. En de overwinnaar is………….. degene 
met de beste bodem! Daarnaast heeft ze samen met 
ISRIC een MOOC (Massive Open Online Course) 
ontwikkeld over tropische bodems 
https://www.edx.org/course/as-above-so-below-an-

introduction-to-soils-ecosystems-and-livelihoods-in-the-tropics . Roey Angel laat zien hoe scholen 

kunnen bijdragen aan bodemonderzoek in het Oostenrijkse teatime4schools project. Hierbij 
verzamelen scholieren data over afbraak met behulp van theezakjes die in de bodem worden 
begraven. De verkregen data worden geüpload en geanalyseerd. 
https://teatime4schools.at/en/about-us/. Ook in Slovakije wordt ingezet op onderwijs door het 
ontwikkelen van speciale bodemlespakketten vertelt Beata Houskova. Christian Steiner geeft een 
overview van de laatste ontwikkelingen binnen de European Land and Soil Alliance (ELSA) 

http://www.bodenbuendnis.org/1/, een netwerk van landen, districten en steden die werken aan 
bodembescherming. José Luis Rubio uit Spanje laat een stripboek zien dat is ontwikkeld om 
jongeren te betrekken en Jane Mills toont de resultaten van RECARE, een H2020 project waar ook 
WUR aan heeft gewerkt. Om goed informatie uit te wisselen is een hub ontwikkeld. Nederland heeft 
met twee pilots in het project meegedaan (check de website https://www.recare-hub.eu/ ). 
Duitsland en Nederland werken samen in het UNESCO Global Geopark Terra.vita, vertelt Julia 
Kaiser. Leuk om zelf eens te gaan kijken https://www.geheimoverdegrens.nl/stad-land-en-

cultuur/tuinen-parken/tuinen-en-parken-in-het-osnabr%C3%BCcker-land/natur-und-geopark-
terra-vita/ . Aan het einde van de dag geeft Mirco Barbero, de nieuwe bodemmedewerker bij DG 
Environment, een overzicht van de ontwikkelingen binnen de Europese Commissie. Op dit moment 
wordt gewerkt aan voorstellen voor een Green Deal voor Europa, waarin hoog wordt ingezet. 

Mogelijk komt er een 8e Milieuactieprogramma. Er zijn voorstellen voor het opstellen van een 
klimaatwet, een Biodiversiteitsstrategie, een zero-verontreinigingsambitie en een programma “van 

de boerderij op je bord”. De onlangs gepubliceerde studies van het IPBES, IPCC en de EEA zijn 
hierbij richting gevend. 

Kortom, er gebeurt van alles in Europa en het is goed om eens een kijkje te nemen bij de buren! 
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