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In 2021 was Tallship Lang Leve Aarde voor 
het eerst op het Springtij Forum. Doel van dit 
driejarig programma: een gezonde aarde 
voor een goed en gezond leven. Met veel 
inspiratoren en aanwezigen hebben we de 
eerste stappen gezet naar een toekomstig 
voedselsysteem. Gezond en duurzaam eten 
voor iedereen kan wanneer we terug gaan 
naar onze roots: een gezonde aarde. De 
komende tijd volgen we een aantal acties 
op. Doe je mee? 

Springtij is een goede doelen stichting die als doel heeft de 
verduurzaming in Nederland te versnellen. Springtij heeft ook 
zogenaamde Tallships, dit zijn 3 jarige programma’s rond een 
thema. Het team bestaat o.a. uit:
• Katinka Abbenbroek | Dir. Springtij, Abbenbroek Consulting
• Imke de Boer | Prof. WUR, De Boer en Voedsel
• Caitlin Hafkamp | Adviseur Schuttelaar & Partners
• Monica van Leeuwen | Student WUR
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Landbouw en gezondheid een systeem 
als een Keltische knoop

De eerste werksessie van het Tallship Lang Leve Aarde op 
het Springtij Forum. In deze sessie zijn we met een divers 
gezelschap van artsen, verzekeraars, bankiers en spelers uit 
de voedselketen op zoek gegaan naar de raakvlakken tussen 
voedselproductie en gezondheid. Ondanks de diversiteit in 
inspiratoren, van arts en patiënt tot landbouweconoom, 
ontstond er een sterk gemeenschappelijk gevoel: 
bewustzijn. Bewustzijn over de relaties tussen een gezonde 
aarde en een gezond mens. De relatie tussen de stijgende 
zorgkosten en dalende voedselprijzen. De relatie tussen je 
leefstijl en levensgeluk. Diverse initiatieven werden 
genoemd om het bewustzijn van deze relaties te verhogen. 
True pricing, onderwijs, korte voedselketens en 
ondersteunende programma’s voor volwassenen voor het 
aanpassen van je leefstijl en voedingspatroon.



Lieneke de Griendt – Huisarts Schiedam

Lieneke is naast huisarts auteur van het 
boek ‘Studeerden wij medicijnen of 
geneeskunde?’ Na 18 jaar lang werkzaam te 
zijn geweest als ‘traditionele arts’ heeft zij 
besloten te focussen op functionele 
geneeskunde. De bestrijding én preventie 
van ziekten middels het veranderen van de 
levensstijl van de patiënt. Micro-
nutriënten en microben zijn essentieel 
voor het goed functioneren van onze cellen, 
onze stofwisseling en dus ons lichaam. Een 
gezonde bodem is daarbij van groot belang, 
via de planten (groenten) komen de 
micronutriënten en microben uit de bodem 
uiteindelijk in onze darmen terecht. 
Lieneke wist ons met haar anekdote over 
Terry Wahls, gediagnosticeerd met MS, 
zeker te overtuigen. Met grote 
veranderingen in voedingspatroon en 
leefstijl lukte het deze Amerikaanse arts 
zowaar te ‘herstellen’ van MS.

Ted Huijboom - Parkinsonvereniging

Er komt steeds meer aandacht voor de 
relatie tussen pesticiden en Parkinson. Bas 
Bloem’s boek ‘De Parkinsonpandemie’ 
verschijnt binnenkort in de winkels. Ted 
Huijboom, zelf parkinsonpatiënt vertelde ons 
hoe het is om met deze ziekte te leven. Hoe 
zijn leven na een ‘onschuldige’ opmerking van 
zijn zoon (“Papa je vinger trilt”) langzaamaan 
steeds meer stil begon te staan. Van een 
actief en druk leven naar amper overeind 
kunnen zitten. Met vier pijlers (vermindering 
medicijngebruik, lichaamsbeweging, 
stressvermindering en gezonde 
voeding) maakt hij er het beste van. Er is 
steeds meer wetenschappelijk bewijs dat 
blootstelling aan bepaalde pesticiden leidt 
tot Parkinson. Frankrijk heeft zelfs al 
Parkinson erkent als beroepsziekte bij 
Akkerbouwers. Toch zijn ze nog op grote 
schaal toegestaan in Nederland.

Jacques Buith - Deloitte

Een aantal ontwikkelingen stellen Jacques 
positief als het gaat om landbouw en 
gezondheid. Voor grote bedrijven is het 
thema duurzaamheid niet meer weg te 
denken. Consumenten hechten steeds 
meer belang aan hun eigen gezondheid en 
de relatie met voeding. Het geluid van de 
jonge generatie is steeds breder te horen. 
Toch staan we voor grote uitdagingen die 
om systeemveranderingen vragen. Voor de 
landbouw is true pricing van groot belang 
om nu écht te kunnen gaan sturen op 
duurzame productie. De verwachtte 
zorgkosten lopen in 2040 op tot €170 
miljard. Om de gezondheidskosten binnen 
de perken te houden moeten we op zoek 
naar preventiemaatregelen, daarin speelt 
duurzaam en gezond voedsel een hele 
belangrijke rol.



Hoor de hongerige burger

Het burgerforum biedt uitkomst als er langere 
termijn interventies nodig zijn om ons gelukkiger en 
gezonder te laten leven. Tijdens de sessie ‘Hoor de 
hongerige burger zijn we gaan luisteren naar de 
stem van de burger.

De kernvraag van deze sessie luidde: Hoe kunnen 
burgers bijdragen aan het verduurzamen van ons 
voedselsyssteem? Cruciaal hiervoor is de 
toegankelijkheid van producten; duurzaam eten 
moet betaalbaar zijn. Vaak onderschatten we ook 
onze invloed als burger. We moeten actiever 
worden, brieven schrijven naar gemeente 
raadsleden en meer in gesprek gaan met de 
mensen om ons heen.



Simon Schilt - Onze Markt

Het initiatief van Onze Markt is begonnen in 
Frankrijk, onder de naam ‘C‘est qui le 
Patron’. Nicolas Chabanne, activist en 
ondernemer besloot na de melkcrisis melk 
op de markt te brengen waarmee hij een 
eerlijke prijs aan de boeren kon uitbetalen. 
Het concept is gebaseerd op online 
vragenlijsten, zo kunnen consumenten 
meebeslissen over de manier waarop hun 
voedsel geproduceerd wordt. Een jaar 
geleden besloot Simon met twee vrienden 
dit concept naar Nederland te halen. Ze 
richtten zich op aardappels en hebben 
samen met een aardappelcoöperatie een 
vragenlijst opgesteld. Sinds kort werken ze 
samen met Coop. Ze verwachten dat in 
november de eerste eerlijke aardappels 
van Onze Markt in de winkel liggen. Hiermee 
kunnen ze een driejarig contract aan de 
Nederlandse aardappel boeren aanbieden 
voor 0,52 cent per kg.

Harm van Dijk - G1000

Harm is initiatiefnemer van de eerste G1000 
van Nederland. Een burgerberaad waarvoor 
deelnemers worden geloot,  zo heeft iedereen 
een gelijke kans om mee te praten. Tijdens 
zo’n burgerbeaard bepalen de deelnemers de 
agenda die dan wordt uitgewerkt in concrete 
voorstellen. Door burgers eigenaarschap te 
geven zijn ze gemotiveerd en daadkrachtig
om in hun eigen omgeving het verschil te 
maken. Ondanks de verschillende 
achtergronden van de deelnemers, zijn ze het 
vaak over 90% van de beslissingen eens. De 
deelnemers komen binnen als gewone 
consumenten, met individuele belangen. 
Snel wordt dan door de G1000 omgeving het 
burgerbewustzijn aangewakkerd waardoor 
het collectieve belang voorop wordt gesteld.

Sander Heijne - Auteur ‘Fantoomgroei’

Als burger vindt Sander het 
vanzelfsprekend om gezonde en duurzame 
keuzes te maken. Maar als consument blijkt 
het ontzettend moeilijk. In de omgeving 
waar we ons bevinden is vaak de 
makkelijkste keuze niet de gezondste 
keuze. We moeten op zoek naar systemen 
waarin de omgeving ons stimuleert 
bewustere keuzes te maken. We zitten 
momenteel op een kantelpunt, na 30 jaar 
individualisme bewegen we langzaam 
steeds meer naar het collectivisme met als 
kritische noot dat het snel paternalistisch 
kan overkomen. Sander ziet daar wel wat 
in. Hij gelooft zelf minder in keuzevrijheid: 
mensen zijn heel makkelijk te beïnvloeden. 
Supermarkten maken nu al keuzes voor ons 
door middel van beprijzen, route in de 
winkel, plek op het schap e.a. Het zou goed 
zijn als we deze keuze de juiste keuzes 
laten zijn. 



Gevraagd: een gezonde aarde en een goed leven. Maar hoe meet je dat? 

Als we echt willen weten of een duurzaam voedselsysteem ons 
behoedt voor ziektes en ons gezonder laat voelen moeten we 
meten. Maar wat ga je meten en waar ga je op sturen in zo’n groot 
en complex systeem als gezondheid en agrifood? Tijdens deze 
sessie zijn we op zoek gegaan naar concrete meetpunten 
waarmee we kunnen sturen op een duurzamer en gezonder 
voedselsysteem.

Er werd hard gebrainstormd en veel ideeën werden uitgewisseld. 
Specifieke KPI’s werden bedacht zoals de hoeveelheid tijd die we 
besteden aan koken, gezondheid per hectare of de score van een 
voedsel cito toets op scholen. Een ‘microbioom thermometer’ 
leek ook een veelbelovend instrument om gezondheid van 
patiënten te meten. Daarnaast werden er ook experimenten 
bedacht, zoals een wijkaanpak waar diëten van proefpersonen 
worden onderzocht, veranderd en nog eens onderzocht. De output 
van deze sessie zal worden gebruikt voor langer onderzoek binnen 
het Tallship Lang Leve Aarde.



Volgens Marco weerspiegelt onze diversiteit 
aan darmbacteriën onze relatie met de 
leefomgeving, en mogelijk ook de staat van 
onze gezondheid en weerbaarheid. Tijdens 
zijn zoektocht naar manieren om gezond oud 
te worden kwam hij het concept van ‘Blue 
zones’ tegen. Dit zijn gebieden waar veel 90-
plussers leven. Kenmerken van deze 
gemeenschappen zijn zingeving, de 
consumptie van lokaal en vers eten en veel 
lichaamsbeweging, vooral buiten. Opvallend 
was ook hun grote diversiteit aan 
darmbacteriën, wat ongewoon is onder 
oudere mensen. Vroeger werden mensen 
veel meer blootgesteld aan de natuur om zich 
heen , en dus ook aan een grote hoeveelheid 
en diversiteit aan bacteriën. Sindsdien zijn 
we veel hygiënischer gaan leven en eten, 
waardoor we deels onze weerbaarheid zijn 
kwijtgeraakt. We moeten ‘Bac2Nature’. 

Ilse Geijzendorffer – Louis Bolk Instituut Marco van Es – Bac2Nature

Ilse gaf aan dat we meer de gezondheid 
van groepen moeten meten. Mensen 
met lagere inkomens leven gemiddeld 
6 jaar korter en de 16 jaar in slechtere 
gezondheid. Gezond voedsel moet dus 
toegankelijker worden. Gezondheid
wordt door meer factoren bepaald

dan voeding, zoals verbondenheid en 
zingeving. Het Louis Bolk Instituut werkt 
daarom aan het concept ‘Positieve 
gezondheid’ ontwikkeld, een tool die
integrale gezondheid meet. De relatie 
tussen een gezonde en levendige
bodem en de gezondheid van de mens is 
nog niet aangetoond. Toch voelt 
iedereen aan dat die link er is. Een 
kasplant kan bijvoorbeeld snel

groeien door de steriele omgeving 
waarin die zich bevindt. Maar planten die 
in volle grond opgroeien zijn veel
robuuster, wat zou kunnen duiden op 
gezondere planten.



De verzekeraar wordt boer

Hans van den Heuvel – LTO
Volgens Hans is het van belang dat we ons weer gaan verbinden met eten. Eten is een sociale 
bezigheid waarin je het leven viert door samen te zijn. Door onder andere de behoefte aan gemak zijn 
we deze verbondenheid wat kwijtgeraakt. We zijn “slachtoffer geworden van het supermarktisme”. 
Nederland heeft, in vergelijking met andere Europese landen, de laagste winstmarges binnen de 
landbouw en het laagste aandeel biologische landbouw. Ook op het gebied van preventie is er nog 
een hoop winst te behalen. Naast programma’s die ons meer in beweging krijgen zouden we ook 
veel meer met voeding kunnen doen, om de consument weer te verbinden met eten. Verzekeraars 
spelen hier een belangrijke rol in.

Imke de Boer – Lang Leve Aarde
Imke benadrukte het belang van een integrale aanpak wat betreft het verduurzamen van onze 
maatschappij. Zorg en landbouw staan niet los van elkaar, we moeten ze benaderen als onderdeel van 
één systeem. We moeten weer uitzoomen als we daadwerkelijk tot duurzame en gezonde 
oplossingen willen komen.

Tijdens deze sessie kropen verzekeraars in de huid van de Nederlandse boeren en vroegen ze zich af
hoe duurzamer voedsel kan leiden tot betere gezondheid. Alle inspiratoren waren het over één
onderwerp helemaal eens: er moet veel meer aandacht worden besteed aan preventie van ziekte. 
Initiatieven van onderop spelen een belangrijke rol in grote systeemveranderingen. Genoemd werd
bijvoorbeeld Arts en Leefstijl, het concept ‘Positieve gezondheid’ en de mogelijkheid voor diner met 
boer, burger en artsen.



Ron Bavelaar - Univé
Univé komt voort uit een coöperatie van 
boeren die zich wilden verzekeren tegen de 
risico’s van brandschade. Terug naar de roots
van het voedselsysteem voelt dus ook een 
beetje als terug naar de roots van Univé. 
Univé wil zich op het gebied van zorg meer in 
gaan zetten voor preventie. Deze focus kan 
veel opleveren. Volgens het Financieel 
Dagblad bespaar je met elke geïnvesteerde 
euro in preventie zo’n 17 euro aan zorgkosten. 
Dat biedt talloze mogelijkheden om in 
samenwerking met andere partijen aan de 
slag te gaan. 

Michel van Schaik - Rabobank
Het zorgsysteem is niet duurzaam ingericht. 
Vroeger werd 7% uitgegeven aan zorgkosten 
en 25% aan voeding. Nu is dit omgekeerd. 
Terwijl we jaarlijks €6.000 p.p. aan 
‘reparatiegeneeskunde’ besteden wordt er 
slechts €20 p.p. aan preventie uitgegeven. Er 
komt steeds meer aandacht voor preventie, 
ook in wetgeving, maar het gaat te langzaam. 
Rabobank zet zich in om strategieën te 
ontwikkelen die preventief moeten werken. 
Bijvoorbeeld met het programma ‘Fit for
Surgery’, door voorafgaand aan een operatie 
aan de gezondheid van patiënten te werken 
zijn de uitkomsten van de operatie beter. 



Terug naar de roots van ons 
voedselsysteem – van meer 
naar beter.

Imke de Boer is medeoprichter van Lang Leve 
Aarde en werkt als hoogleraar Dieren & Duurzame 
Voedselsystemen aan Wageningen University & 
Research. Daarnaast werkt ze via haar bedrijf ‘De 
Boer & Voedsel’ aan de transitie naar een gezond 
en duurzaam voedselsysteem in de samenleving.
In haar college ‘Re-rooting the Dutch food system’ 
heeft ze op prachtige wijze ons toekomstig 
voedselsysteem geschetst. Een voedselsysteem 
dat rekening houdt met de draagkracht van de 
aarde, sociale fundamenten en leidt tot een goed 
en gezond leven.

Lees hier haar hele
voedselvisie.

College van Imke de Boer

https://www.wur.nl/nl/show-longread/Terug-naar-de-roots-van-het-Nederlandse-voedselsysteem-van-meer-naar-beter.htm
https://www.wur.nl/nl/show-longread/Terug-naar-de-roots-van-het-Nederlandse-voedselsysteem-van-meer-naar-beter.htm


VERVOLGSTAPPEN LANG LEVE AARDE

Pijler 2 | Gezondheid en 
duurzame landbouw op 
agenda zetten bij retail & 
burger

De retail speelt een grote rol in 
onze voedselvoorziening,
daarmee is zij belangrijk voor
het sturen op duurzame en
gezonde voeding. Samen met 
mensen uit de retail, 
burgerorganisaties
en wetenschap bekijken we 
welke vooruitstrevende
initiatieven uitgebouwd kunnen
worden, bijvoorbeeld door een
aantal bedrijfsbezoeken te
organiseren.

Pijler 4 | Verder 
onderzoek naar KPI’s

We hebben gekeken naar 
interessante parameters 
die we zouden kunnen 
meten én waarop we 
kunnen sturen. Onder 
leiding van de WUR zullen 
we dit verder 
onderzoeken en 
presenteren. 

Pijler 3 | Economische 
verbindingen zoeken 
tussen zorgverzekeraar 
en voedselproducent

De verzekeraar draagt 
verantwoordelijkheid om 
gezondheid te bevorderen en 
heeft geld. We gaan in gesprek 
met verzekeraars en boeren 
over hoe we deze financiële 
stromen kunnen aanwenden 
om de landbouw te 
verduurzamen en ziektes te 
voorkomen.

Pijler 1 | Relatie 
versterken tussen zorg 
en voedselproductie

Samen met partners (wil je 
meedoen? Stuur ons een e-
mail) brengen we 
organisaties, overheden, 
zorgmedewerkers en
voedselproducenten op 
socratische manier met 
elkaar in gesprek. We 
denken gezamenlijk na over 
systeeminterventies voor
duurzame voedselproductie
en een goed en gezond
leven. 

Nu we de relatie tussen duurzame landbouw en gezondheid hebben geïnstalleerd op Springtij gaan we door het jaar heen de 
pijlers verder uitwerken en acties definieren.
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LEES- & LUISTERTIPS
PODCASTS

Voedsel. Lex 
Bohlmeijer in 
gesprek met Imke 
de Boer. 

Springtij Special –
Voeding voor 
gezondere mensen 
en het herstel van 
de natuur. 

https://open.spotify.com/episode/6CD8q7bpxArQUUsUcvJ4ck?si=nTiDXu8BS8SzQMjsIwv-8Q&dl_branch=1
https://soundcloud.com/user-512488185/springtij-special-voeding-voor-gezondere-mensen-en-het-herstel-van-natuur


EEN GEZONDE AARDE VOOR 
EEN GOED EN GEZOND LEVEN 

LANG LEVE AARDE

We zijn op zoek naar partners 
om Lang Leve Aarde verder uit 
te bouwen. Geïnteresseerd? 
Stuur een e-mail naar 
katinka@springtij.nu
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