
DOCUMENTAIRE	  'BODEMBOEREN'	  	  
	  

Kapstok	  voor	  een	  grondig	  gesprek	  
	  

	  
	  

De	  documentaire	  Bodemboeren	  trekt	  sporen	  in	  het	  Nederlandse	  bodemlandschap.	  
Sinds	  de	  stampvolle	  première	  in	  januari	  van	  2015,	  het	  VN-‐Jaar	  van	  de	  Bodem,	  
hebben	  vele	  honderden	  boeren,	  burgers	  en	  beleidsmakers	  de	  film	  gezien.	  Direct	  
daarna	  gingen	  zij	  erover	  in	  gesprek	  -‐	  met	  de	  filmmakers,	  en	  met	  elkaar.	  	  
	  
Zo	  is	  'het	  nieuwe	  bodemverhaal'	  dat	  zich	  in	  de	  film	  aftekent,	  voor	  hen	  gaan	  leven.	  
En	  zo	  is	  dit	  verhaal,	  verteld	  door	  vijf	  eigenwijze	  boeren,	  landelijk	  gaan	  leiden	  tot	  
meer	  aandacht	  en	  agendering,	  bewustzijn	  en	  beweging	  voor	  de	  levende	  bodem.	  En	  
tot	  heuse	  stappen	  en	  experimenten	  in	  de	  praktijk.	  	  
	  

INTERNATIONAAL	  BEKROOND	  
Bodemboeren	  oogstte	  onverwacht	  waardering,	  toen	  de	  film	  in	  oktober	  2016	  op	  een	  
internationaal	  wetenschappelijk	  filmfestival	  werd	  bekroond	  met	  de	  Grand	  Prix!	  	  
	  

	  



DE	  BODEM	  IS	  EEN	  BLIJVERTJE	  
	  
Het	  VN-‐Jaar	  van	  de	  Bodem	  kende	  een	  aantal	  hoogtepunten;	  intussen	  deed	  
Bodemboeren	  zijn	  ronde	  door	  het	  hele	  land.	  
	  
De	  film	  werkt	  inspirerend.	  Als	  kapstok	  voor	  een	  grondig	  gesprek	  dat	  we	  broodnodig	  
moeten	  voeren.	  Daarom	  blijven	  wij	  als	  filmmakers	  bij	  de	  beproefde	  formule:	  
	  

	  
	  

WAT	  HOUDT	  EEN	  SCREENING	  IN?	  
	  
Professionele	  organisaties	  in	  domeinen	  als	  landbouw,	  voedsel,	  
water,	  klimaat	  en	  groene	  ruimte	  kunnen	  het	  initiatief	  tot	  een	  
screening	  nemen.	  In	  overleg	  komen	  we	  tot	  de	  opzet	  voor	  een	  
voorstelling	  (40	  min.)	  met	  dialoog	  achteraf.	  	  
	  
Uitgangspunt	  voor	  de	  vergoeding	  is	  €	  500	  excl.	  reiskosten	  en	  BTW.	  
	  

	  

	  
Informatie:	  www.bodemboeren.nl	  
www.facebook.com/bodemboeren	  

 

BODEMBOEREN	  
Vijf	  eigenwijze	  Nederlandse	  boeren	  doken	  met	  een	  filmploeg	  letterlijk	  hun	  
bodem	  in,	  en	  vertellen	  hoe	  zij	  voortdurend	  experimenteren	  en	  observeren	  
om	   die	   duurzamer	   te	   beheren.	   Samen	   verzetten	   zij	   de	   bakens	   tot	   een	  
grondig	  'nieuw	  bodemverhaal'.	  Daarin	  is	  duurzame	  voedselproductie	  meer	  
dan	   verliezen	   compenseren	   en	   bedreigingen	   afwenden.	   Met	   oude,	   soms	  
vergeten	  en	  nieuws,	  soms	  verrassende	  kennis	  bouwen	  zij	  proactief	  aan	  hun	  
natuurlijke	   kapitaal:	   een	   bruisend	   bodemleven	   met	   voldoende	   lucht	   en	  
water,	  koolstof	  en	  mineralen.	  	  
 

 

U	  vraagt,	  wij	  draaien.	  
Nodig	  ons	  uit	  via	  bodemboeren@xs4all.nl	  


