
Op 21 januari 2015 ging de documentaire Bodemboeren in première op de 
Bio-Beurs in Zwolle. De film is nu klaar voor vertoning in het land. 

 

 
	  
	  
De	  film	  Bodemboeren	  is	  gemaakt	  om	  een	  indruk	  te	  geven	  van	  het	  pionierswerk	  van	  
boeren	  die	  de	  bodem	  duurzaam	  willen	  beheren.	  In	  2015,	  het	  mondiale	  Jaar	  van	  de	  
Bodem,	  komen	  wij	  als	  makers	  de	   film	  graag	   in	  het	   land	   laten	  zien,	  en	  het	  gesprek	  
daarover	  te	  helpen	  voeren.	  Daarvoor	  laten	  wij	  ons	  door	  allerlei	  partijen	  uitnodigen	  
-‐	  óók	  door	  non-‐profit	  organisaties,	  lossere	  netwerken	  en	  kleine,	  lokale	  initiatieven	  
van	   burgers	   die	   warmlopen	   voor	   thema's	   als	   voedsel,	   landbouw,	   gezondheid,	  
grondstoffen,	  ecologie	  en/of	  economie.	  Op	  die	  manier	  kan	  de	  film	  het	  effect	  gaan	  
sorteren	  dat	  wij	  èn	  de	  boeren	  ermee	  voor	  ogen	  hebben	  gehad.	  
	  

	  
Voor	  kleine	  partijen	  is	  een	  stand-‐alone	  vertoning	  en	  dialoog	  met	  klein	  publiek	  
vanwege	  de	  kosten	  niet	  zomaar	  een	  haalbare	  kaart.	  Toch	  is	  het	  belangrijk	  dat	  
geïnteresseerde	  burgers	  en	  consumenten	  de	  film	  kunnen	  gaan	  zien.	  Vandaar	  onze	  
suggestie	  voor	  een	  integrale	  hartgrondige	  formule:	  	  
	  

*	  Gebruik	  het	  Jaar	  van	  de	  Bodem	  als	  aanleiding	  voor	  een	  groter	  bodem-‐event	  

*	  Werk	  daarin	  actief	  samen	  met	  andere	  partijen	  in	  de	  regio	  	  

*	  Programmeer	  de	  vertoning	  van	  Bodemboeren	  als	  één	  van	  de	  onderdelen	  

*	  Schakel	  regionale	  en	  relevante	  media	  in	  

*	  Gebruik	  het	  landelijke	  bodemnetwerk	  voor	  advies,	  informatie	  en	  materiaal	  
	  

 
BODEMBOEREN VERTONEN? 

 
MAAK ER EEN HARTGRONDIG OPENBAAR EVENT VAN! 



Als	  makers	  van	  Bodemboeren	  zijn	  wij	  deel	  van	  een	  groeiende	  beweging	  van	  
individuele	  consumenten,	  groepen	  en	  netwerken	  die	  de	  bodem	  als	  thema	  de	  
aandacht	  wil	  geven	  die	  hij	  verdient.	  De	  bodem	  heeft	  die	  aandacht	  hard	  nodig.	  	  
	  
Precies	  daarom	  heeft	  de	  VN	  2015	  uitgeroepen	  tot	  het	  mondiale	  Jaar	  van	  de	  Bodem.	  
En	  precies	  daarom	  zijn	  er	  overal	  ter	  wereld	  kleine	  en	  grote	  initiatieven	  druk	  bezig	  
om	  de	  bodem	  onder	  onze	  voeten	  weer	  te	  leren	  kennen	  en	  zo	  te	  behandelen	  dat	  hij	  
zijn	  vele	  functies	  voor	  het	  ecosysteem	  Aarde	  kan	  blijven	  uitoefenen.	  Functies	  als	  
vruchtbaarheid	  voor	  gezond	  voedsel,	  buffering	  en	  zuivering	  van	  water,	  habitat	  voor	  
multifunctioneel	  bodemleven,	  duurzame	  opslag	  van	  koolstof.	  	  

	  
Vandaar	  dat	  wij	  onze	  film	  ook	  naar	  voren	  schuiven	  als	  kapstok	  voor	  een	  breder	  en	  
uitgebreider	  programma	  rond	  de	  bodem.	  Wij	  willen	  iedereen	  die	  Bodemboeren	  wil	  
laten	  zien	  hartgrondig	  aanmoedigen	  om	  daarvoor	  de	  noemer	  van	  2015	  als	  Jaar	  van	  
de	  Bodem	  te	  nemen,	  actief	  de	  samenwerking	  te	  zoeken	  met	  partijen	  die	  zich	  al	  met	  
dergelijk	  thema's	  hebben	  verbonden	  -‐	  the	  usual	  suspects	  -‐	  	  èn	  met	  anderen	  die	  daar	  
mogelijk	  toe	  te	  motiveren	  zijn,	  en	  voor	  een	  stad	  of	  regio	  een	  programma	  voor	  te	  
bereiden	  met	  allerlei	  onderdelen,	  dat	  breed	  en	  publieksgericht	  is	  en	  ook	  interessant	  
voor	  uiteenlopende	  pers	  en	  media.	  Voor	  andere	  onderdelen	  -‐	  zoals	  n	  ludieke	  soil	  
mob,	  sprekers,	  workshops,	  infomarkt,	  andere	  films	  enz.	  -‐	  kunnen	  wij	  ook	  suggesties	  
doen	  en	  ons	  netwerk	  inschakelen.	  	  	  	  
	  

	  
	  

               

2015 - het Jaar van de Bodem 
De film Bodemboeren als onderdeel van een integraal programma 

 
bodemboeren@xs4all.nl 

 


