Erfpact
een goede bodem als basis
In het voorjaar hebben boeren en burgers met elkaar gesproken
over de toekomst van ons voedsel. Welke weg moet onze
landbouw inslaan voor gezond en eerlijk eten? De uitkomsten
van vijf groepsgesprekken en een online enquête leiden tot dit
Erfpact. Wat blijkt? Onze bodem is de basis. Die is voor iedereen
van levensbelang omdat we er op wonen, werken en van eten.
In dit Erfpact staat beschreven wat er volgens boeren en
burgers nodig is om onze bodem gezond te houden.

Erfpact
een goede bodem als basis
Voor het behoud van onze bodem voor boer, b
 urger en milieu
Duurzaam en eerlijk voedsel begint bij de bodem. Als er een goed evenwicht
is tussen mens, dier en milieu is die bodem gezond. Om een gezonde bodem te
garanderen voor nu en later hebben wij de volgende punten opgesteld:

1. Onze bodem is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid
De bodem is van ons allemaal. Van mens en dier. Van de
boeren en burgers die er nu en in de toekomst wonen
en werken. Samen bepalen we wat er gebeurt met onze
bodem. Samen zorgen we dat deze behouden blijft voor
ons en voor onze kinderen en kleinkinderen.

2. Onze bodem in balans voor mensen
en dieren
Zowel in de bodem als op de bodem leven dieren. Een
bodem in balans is goed voor die dieren: de biodiversiteit neemt weer toe in plaats van af. En voor mensen: een
evenwichtige bodem is een vruchtbare bodem en levert
voldoende gezond eten. Daarom zorgen we voor een
balans tussen wat er in en op de bodem gebeurt. We sluiten de kringloop zo dicht mogelijk bij huis. Ons vee voeden
we met wat de bodem voortbrengt. De mest van de dieren
gaat terug naar de bodem. Er is ruimte voor zowel wilde
dieren als vee om te leven.

3. Onze bodem: evenveel geven als nemen
We nemen niet meer van de bodem dan we geven. En we
geven niet meer dan we nemen. We vermijden het gebruik
van middelen en landbouwmethoden die natuurlijke processen te veel verstoren. Ook gebruiken we zo min mogelijk kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Zo belasten we onze bodem en omgeving zo min mogelijk.

4. Onze bodem is de basis van beleid
Een gezonde bodem is een gezonde toekomst. De overheid stelt langetermijn doelen op voor een gezonde
bodem. Geld bedoeld voor onze landbouw, zoals Europese
landbouwsubsidies, zet zij in om deze doelen te realiseren.
Het uitgangspunt van dit beleid is dat schoon loont en dat
de vervuiler betaalt.

5. Een gezonde bodem loont
Een bodem in balans. Daar hebben boeren en burgers baat
bij. Als boeren goed voor de bodem zorgen, kunnen zij in
hun en onze toekomst voorzien. Daarom verdienen boeren
een eerlijke prijs voor gezonde en milieuvriendelijke producten. Zij kunnen niet ‘groen’ doen, als ze rood staan.

6. Onze bodem is bewust
Burgers en boeren wonen, werken en leven samen. Burgers weten weer waar hun eten vandaan komt. Op school
leren boeren en burgers wat gezond en duurzaam eten is.
Daarnaast mogen supermarkten en de voedingsindustrie
ons niet meer misleiden. We eten daardoor voortaan vooral vers, gezond en milieuvriendelijk eten van de boer uit de
buurt. En niet ongezond, vervuilend en in plastic verpakt
eten uit de fabriek.

Dit is een publicatie in het kader van het Citizens CAP Project dat wordt
gefinancierd met steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

