


Het huidige voedselsysteem in Nederland blijkt toe aan 
verandering. Naast de steeds grotere negatieve invloed 
van de intensieve landbouw op biodiversiteit en onze 
natuurlijk omgeving, neemt  ook de gezondheidswaarde 
van voedsel af en is gezond voedsel niet voor iedereen 
toegankelijk. Intussen nemen chronische ziekten en 
andere te voorkomen aandoening toe. Met als gevolg 
stijgende zorgkosten.

Springtij is een goede doelen stichting met als missie de duurzame 
transitie in Nederland te versnellen. Springtij heeft zogenaamde 
Tallships, dit zijn 3 jarige programma’s rond een thema. Lang Leve 
Aarde is 1 van de Tallships.
Het kernteam van Lang Leve Aarde: 
• Katinka Abbenbroek | Dir. Springtij, Abbenbroek Consulting
• Imke de Boer | Prof. WUR, De Boer en Voedsel
• Caitlin Hafkamp | Adviseur Schuttelaar & Partners

Vandaar de vraag: Hoe kunnen we een deel van deze 
zorgkosten preventief inzetten, door het stimuleren van een 
duurzaam en gezond voedsel systeem?



“Landbouw en 
gezondheid: economisch 
en sociaal verbonden”
Tijdens het eerste actiecafé van het Tallship 
Lang Leve Aarde, op 1 April, gingen 
verzekeraars, de overheid, maatschappelijk 
middenveld en boeren vertegenwoordigers 
met elkaar in gesprek rond de vraag: Hoe 
kunnen we een deel van deze zorgkosten 
preventief inzetten, door het stimuleren van 
een duurzaam en gezond voedsel systeem? 
Het doel van het actie cafe was om concrete 
‘small wins’ te definiëren. Small wins zijn kleine 
radicale veranderingen met concrete 
resultaten, die andere partijen kunnen 
stimuleren en inspireren om in eenzelfde 
richting te bewegen.
2 concrete actie worden genomen. 

.



Actie 1:
Texel gezond en duurzaam. 
Het eerste initiatief zal plaatsvinden op Texel met als doel om 
de lokalen boeren te helpen de stap te zetten naar duurzame 
voedsel productie, zoals de overgang van monocultuur naar 
polycultuur en om de mensen die wonen op de woonzorg 
locaties van Omring  gezonder te laten eten. 

Door samenwerking tussen verzekeraars, banken, provincie 
en machine bouwers kunnen boeren geholpen worden met de 
juiste technologieën en financiën. 

Ook zullen er meer afzetkanalen worden betrokken. Te 
denken valt aan ‘I love Texel’ waarop lokale producten worden 
verkocht.



Actie 2:
Blue zones
Het tweede initiatief is gebaseerd op het fenomeen van de 
‘Blue zones’. Dat zijn specifieke plekken over de hele wereld 
waar mensen een uitzonderlijk hoge levensduur hebben. 
Kenmerkend voor deze plekken is dat mensen vaak in een 
hechte gemeenschap leven met collectieve doelen. Hieruit 
is de gedachten ontstaan om de verbinding te versterken 
tussen consumenten en producenten, door het creëren van 
ontmoetingsplekken op boerderijen. Leidend in dit proces is 
de boer en zijn behoefte om duurzamer te worden. Vandaar 
het belang om een verdienmodel uit deze ontmoetingen te 
creëren, om de boer de mogelijkheid te geven om te 
investeren in duurzaamheid. Anderzijds worden de 
behoeftes van de wijk in kaart gebracht, om te zien waar de 
kansen liggen tot ontmoeting tussen de boer en de 
bewoner. Te denken valt aan volkstuinen, samen oogsten, 
samen koken, korte keten voedsel productie..etc. De focus 
zal liggen op wijken waar gezondheid van bewoners 
achterblijft en de omringende boeren bedrijven. Banken, 
verzekeraars en overheden zullen meefinancieren.



Het was een productieve en bijzonder 
inspirerende sessie. Naast de beloofde 

samenwerkingen werden tussen de sessies 
door diverse concrete acties besproken over 

hoe verzekeraars, de overheid en boeren 
samen kunnen werken om het 

voedselsysteem duurzaam en gezond te 
maken.
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Wil je ook helpen een duurzaam 
voedselsysteem te realiseren en inwoners van 
Nederland gezonder te maken? 
Neem dan contact op met 
Caitlin Hafkamp: caitlin.hafkamp@springtij.nu


