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Tijd om het systeem te transformeren

Ons motief – Systeem verandering

Uitgeput land
Bodem is het nieuwe goud. Het is het grootste bezit van een boer, en toch is het voor jaren,
wereldwijd genegeerd en uitgeput. Sinds de start van de industriële agrarisch revolutie hebben
we ons gericht op intensivering van de landbouwprocessen, op het telen van de meest efficiënte
monoculturen en heeft de toepassing van kunstmatige beschermings- en bemestingsmiddelen
zijn oorsprong gevonden. Dit heeft ervoor gezorgd dat de grond van haar capaciteit beroofd om
ons te voorzien van al de noodzakelijke natuurlijke diensten (ook wel ecosysteemdiensten
genoemd) zoals beschikbaarheid van water, weerbare bodems, voedzaam voedsel en
biodiversiteit.
Een negatieve spiraal
Meer dan een halve eeuw was de focus enkel en alleen gericht op het zo goedkoop en efficiënt
mogelijk voedsel produceren. Dit heeft ervoor gezorgd dat we de bodem als “kern” voor
gezondheid en welzijn uit het oog zijn verloren en daarmee ook de waardevolle
ecosysteemdiensten hebben gedegradeerd. Ondertussen heeft deze vorm van intensieve
landbouw onze boeren afhankelijk gemaakt van de kunstmatige bemestings- en
beschermingsmiddelen. Echter dit systeem is eindig omdat we in een rap tempo afstevenen op
totale “uitholling” van de landbouwbodems, er steeds meer input aan beschermings- en
bemestingsmiddelen nodig is en de toch al kleine marges binnen de landbouw verdampen.
Zonder een verandering zal deze destructieve manier van landbouw de kwaliteit van de bodem
verder onder druk zetten waarmee de neerwaartse spiraal nog verder zal versnellen.
Universele crisis
De problemen veroorzaakt door uitgeputte bodems zijn universeel. Dagelijks worden we
geconfronteerd met nieuws over klimaatverandering, gebrek aan zoet water, toenemende
gezondheidsproblemen (luchtwegen, hart- en vaatziekten) , mislukte oogsten, gebrek aan
voedingswaarde in de gewassen en de afnemende biodiversiteit. Al deze onderwerpen zijn het
resultaat van gedegradeerde en uitgeputte bodems. Deze negatieve impact van uitgeputte
bodems is inmiddels alom onderkend door de politiek en kennisinstituten.
De oplossing – Volg de natuur
Het simpele feit is dat de natuur de sleutel is om de neerwaartse spiraal te doorbreken.
Biologische processen repareren en verrijken onze bodems. Een weeldige mix van planten,
insecten, vogels en dieren zorgt voor de aanwezigheid van organische stof wat nodig is om deze
biologische processen op gang te brengen en houden. Gevolg is dat de bodem meer vocht zal
vasthouden, effectiever en efficiënter C02 zal binden en zal de bodem meer voedingswaarde
kunnen transporteren naar het uiteindelijke gewas. De methodiek om dit te bewerkstelligen is
regeneratieve landbouw, en de voordelen, zijn ondanks dat ze genegeerd zijn door de massa al
decennia bekend en onderbouwd.
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Regeneratieve landbouw
In het kort, regeneratieve landbouw is een manier
waarbij het land gebruikt wordt in harmonie met
de natuur. Gebruik makende van de chemische en
biologische krachten waarin de natuur ons verziet
om bodems te helen en gewassen te verrijken.
Bijen, wormen, compost, biomassa en alle
natuurlijke
transformerende
systemen
en
middelen. Regeneratieve landbouw omarmt wat
de natuur te bieden heeft en heeft bewezen niet
enkel de gezondheid van de bodem te stimuleren
maar ook de opbrengst en winst van de boer
verbeteren.
Toename
- Weerbaarheid gewassen
- Opbrengst
- Kwaliteit en voedingswaarde
- Winstgevendheid (lange termijn)
- Intrinsieke waarde van land
- Natuurlijk kapitaal
- Weersbestendigheid

Afname
- Kosten
- Toepassing van kunstmatige
beschermings- bemestingsmiddelen
- Noodzaak om te irrigeren
- Oogst fluctuaties
- Verlies van bodem toplaag
- Bodemuitputting
- Erosie en droogte

Stichting Soil Heroes Foundation richt zicht op het verbeteren van de kwaliteit van leven op aarde
voor de lange termijn. Naast onze prioriteit om de gezondheid van bodems te verbeteren, streven
we naar het vergroten van de impact van ecosysteemdiensten. Dit stelt boeren in staat om direct
inkomen te genereren gekoppeld aan hun overstap van gangbare landbouw naar regeneratieve
landbouw waarmee we de positieve impact op de lange termijn verzekeren.
Speerpunten
Onze 4 speerpunten om boeren te overtuigen om de overstap te maken en het uiteindelijk de
wereldwijde standaard te laten worden zijn;
1.

2.

3.

4.

Voorzien bewijslast. We zullen de impact van regeneratieve landbouw tastbaar,
meetbaar en zichtbaar maken door het testen van (nieuwe) technieken en het verzamelen
en delen van de resultaten.
Bouwen van netwerken en een activerende omgeving. We zullen een positieve omgeving
creëren rondom regeneratieve landbouw. Resultaten worden geverifieerd met
internationale experts en onze bevindingen zijn vrij toegankelijk. We werken aan
geloofwaardigheid en moedigen de transitie aan via boeren, experts, organisaties en
netwerken.
Inspirerende activiteiten. We zullen het potentieel van bodemverbetering als gevolg van
regeneratie landbouw zichtbaar maken. Dit zullen we doen door de resultaten te delen
die het heeft voor de bodem, inkomen, voedingswaarde, klimaat en de gezondheid van
onze planeet in het algemeen.
Ondersteunen van tastbare commerciële resultaten. We zullen activiteiten en
ontwikkelingen stimuleren die ecosysteemdiensten kwalificeren en kwantificeren. Om zo
doende een basis te creëren voor (nieuwe) commerciële activiteiten voor boeren en
afnemers van ecosysteemdiensten.

Naast het ondersteunen van bestaande initiatieven die bijdragen aan onze speerpunten zullen we
zelf ook activiteiten initiëren en organiseren met hetzelfde doel.
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Doelgroep
In de eerste plaats, willen we boeren in staat stellen om onderdeel te worden van de regeneratieve
revolutie. Dit doen we door te communiceren over de urgentie en de positieve impact die
regeneratieve landbouw heeft. We begrijpen dat boeren een containerbegrip is en zijn ons
terdege bewust van de verschillende types boeren en zullen onze boodschap daarop aanpassen.
We hebben een mondiale aanpak waarin we initieel boeren zullen benaderen die bezig zijn met,
of overwegen om de transitie naar regeneratieve landbouw te maken. Deze groep zal onze
boodschap en kennis het snelst adopteren en zal ons verder helpen om een grotere groep
(omliggende) boeren te inspireren om de overstap te maken.
Naast boeren, zal Stichtig Soil Heroes Foundation zich ook richten op organisaties, bedrijven,
kennisinstituten, overheden en consumenten, wetende dat zij allemaal een cruciaal onderdeel
van de keten en daarmee de transitie uitmaken. Of het nu gaat om ontwikkeling, kennis delen,
valideren of het zijn van potentiele kopers van regeneratieve producten en/of
ecosysteemdiensten.

In het kort – Stichting Soil Heroes Foundation
Stichting Soil Heroes Foundation is a stichting zonder winstoogmerk, enkel gericht op het dienen
van het algemeen belang in de transitie naar regeneratieve landbouw
Onze missie
Stimuleren van de levensvatbaarheid van de harmonieuze relatie tussen mens en planeet.
Ons doel
Het stimuleren en bewerkstelligen van een regeneratieve maatschappij waarbij
bodemgezondheid, biodiversiteit en de productie van voedsel met hogere voedingswaardes
centraal staat.
Ons motto
De transitie naar regeneratieve landbouw versnellen op mondiaal niveau.
Onze aanpak
Ondersteunen en stimuleren van regeneratieve initiatieven en deze ook zelf initiëren.
Om uiteindelijk onderstaande te bewerkstelligen.
- Gezonde bodems, toegenomen biodiversiteit en betere kwaliteit water en lucht.
- Nieuwe en eerlijke verdienmodellen voor boeren.
- Toename van voedingswaarde in voeding.
- Stabiel klimaat en gezonde planeet.
Stichting Soil Heroes Foundation beschikt over een Golden Share van Soil Heroes Operations
BV ter bescherming van de motieven en doelstellingen van het bedrijf waarbij het herstellen van
bodems centraal zal blijven staan.
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Samenstelling van bestuur
Stichting Soil Heroes Foundation is opgebouwd een Raad van Toezicht, een Bestuur en een
uitvoerend team.
Het bestuur bestaat uit 3 leden:
- Mr. Wilkin Kroon
- Mevr. Alexandra Korijn
- Mr. Fernando Russo
- Mr. Frederic Hoffmann
Er zijn 3 officiële posities binnen het Bestuur.
- Voorzitter / secretaris: Mr. Wilkin Kroon
- Penningmeester: Mr. Frederic Hoffmann
Het bestuur is verantwoordelijk voor het management van de Stichting.
De Raad van Toezicht overziet de algehele missie van de stichting. Het bestuur wordt
aangestuurd door de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende 3 personen.
- Riella Hollander (Director Food and Agriculture, Triodos)
- Ryan Gellert (General Manager, Europe Middle East Africa, Patagonia)
- Henri van Eeghen (CEO, Synergos)
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het overzien van het beleid van het Bestuur en de
algehele koers van de stichting. Zij assisteert door middel van advies en worden gestuurd door
de algemene belangen van de stichting.
Beslissingen door het Bestuur zullen worden genomen op basis van een meerderheid van de
stemmen. Hierbij heeft iedere directeur het recht om 1 stem in te brengen. Het Bestuur is niet
geautoriseerd om geregistreerde goederen te verwerven, vervreemden en/of te belasten zonder
toestemming van de Raad van Toezicht. Hetzelfde principe geldt voor situatie waar de stichting
zich verbindt aan borgstellingen en/of leningen.
In lijn met de statuten hebben leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht geen recht op
vergoeding voor geleverde prestaties. Allen kunnen aanspraak maken op onkostenvergoeding.

Financiële details
De middelen van de stichting komen voort uit:
a. Subsidies en andere bijdragen
b. Giften, erfenissen en nalatenschappen.
c. Alle overige inkomsten en voordelen.
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Prognose inkomen 2020 – 2022

Fondsenwerving

€ 490.219

Inspiratiecentrum POP3 (EU & Province)
Hoeksche Waard Gebiedsprogramma

€ 720.078
€ 120.000

Opmerkingen
Co-financiering t.b.v. de komende 3
jaar
Aangevraagd
In voorbereiding

1% Fund Patagonia

€ 10.000

Aangevraagd

Totaal

€ 1.340.297

Prognose Uitgaven 2020 – 2022

Statuten + KvK

€ 6.500

Bankkosten
Accountant
Verzekeringen (Board members)
POP3 Proeftuin
Gebiedsprogramma HW
1% Fund Patagonia
Katine
Uitgaven organisatie
Kantoor (huur/benodigdheden)
Reserves
Communicatie en website

€ 750
€ 7.500
€1.000
€ 1.076.347
€ 120.000
€ 10.000
€0
90.000
€ 7.200
€ 1.000
€ 20.000

Total

€ 1.340.297
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Opmerkingen
Eenmalig
€ 250 per jaar
€ 2.500 per jaar
Dekking voor alle board members
In lijn met aanvraag
In lijn met aanvraag
In Lijn met aanvraag
Op rekening van Soil Heroes BV
€ 30.000 per jaar
€ 200 per maand x 3 jaar
Jaar 1 € 10.000, Jaar 2/3
€ 5.000
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