


Het huidige voedselsysteem in Nederland blijkt toe 
aan verandering. Naast de steeds grotere 
negatieve invloed van de intensieve landbouw op 
onze natuurlijke omgeving, blijkt het niet in staat 
te zijn om goede voeding te produceren voor 
iedereen. Zo neemt het aantal Nederlanders die 
lijden aan overgewicht, chronische ziektes en 
verborgen honger snel toe waardoor de zorgkosten 
de pan uit rijzen.

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. Voor de Tallship ‘Lang 
Leve Aarde’ bestaat het team o.a. uit:
• Katinka Abbenbroek | Dir. Springtij
• Imke de Boer | Prof. WUR, De Boer en Voedsel
• Caitlin Hafkamp | Adviseur Schuttelaar & Partners



“VAN BODEM TOT BUIK”
Iedereen voelt aan dat een gezonde bodem 
de basis is voor een goede gezondheid. De 
wetenschappelijke onderbouwing van deze 
relatie staat nog in de kinderschoenen. Wat 
we wel al weten is dat teelt in gezonde 
bodem leidt tot gezondere plantaardige 
producten. Én dat het eten van 
gefermenteerde producten goed is voor 
zowel de gezondheid van onze planeet als 
die van onszelf. Het doel van het tweede 
actiecafé van het Tallship Lang Leve 
Aarde was om samen een programma op te 
zetten waarbij we teelt van plantaardige 
producten verder verduurzamen en de 
verkoop van gefermenteerde plantaardige 
producten bevorderen.



Een belangrijk onderwerp in de verbinding 
tussen duurzaam en gezond zijn de micro-
organismen. De biodiversiteit van micro-
organismen is veel groter dan de 
biodiversiteit van organismen die we wél 
kunnen zien. Daarbij is dichtheid aan 
bacteriën nergens zo hoog als in onze 
darmen.

Micropia is opgericht om de wondere wereld 
van de micro-organismen de positieve 
aandacht te geven die ze verdient. Een ander 
doel van Micropia is om met microbiologische 
kennis maatschappelijke impact te maken. 
Een passende en bijzondere locatie dus voor 
het actiecafé van bodem tot buik. 

Over de locatie
Lang Leve Aarde meets Micropia



5

Master student Monica van Leeuwen pitchte haar onderzoek naar de verschillende relaties tussen de gezondheid 
van bodem en mens. Uit haar onderzoek bleek dat bodem en buik onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, niet 
alleen via de bodem die we aanraken, maar ook via de lucht die we inademen, het voedsel dat we opeten en de 

natuurlijke wateren waarin we recreëren. Mensen staan continu in contact met de bodem. Het is dan ook voor de 
menselijke gezondheid van belang om goede zorg te dragen voor onze bodem.



Met dit initiatief willen we de relatie tussen micro organisme en gezondheid 
versterken. Als dit bewustzijn is vergroot zal ook de waardering voor een 
ecologisch gezonde bodem en de voeding die daar vanaf komt kunnen 
toenemen.

Om deze relatie te versterken hebben we gekozen om ons te richten op 
gefermenteerde producten. Gefermenteerde producten hebben immers 
micro-organismen nodig om te ontstaan. Verder kunnen gefermenteerde 
producten de umami  (=5de) smaak aan voeding geven zonder dat daar 
dierlijke eiwitten voor nodig zijn. Gefermenteerde plantaardige producten 
kunnen vitamine B12 bevatten die je nodig hebt als je minder vlees wil eten. 
Er blijkt ook verwondering bij mensen als ze zelf fermenteren en zien hoe 
micro-organismen lekker voedsel maken.

Nu zijn gefermenteerde producten nog niet groots vertegenwoordigd in de 
Nederlandse keuken. Daarom hebben we ervoor gekozen om bij jonge 
mensen fermentatie op een hippe manier te introduceren. Het idee is om 
Kombucha op de tap op festivals te gaan serveren. Hierbij zullen we het 
verhaal van fermenteren, micro-organismen en gezondheid luchtig 
promoten. Kombucha is gezond, lekker, dorstlessend en licht alcoholisch, 
wat het tot het perfecte festival drankje maakt.

Actie 1
Gebrouwen Paddo’s 



Actie 2
Een gezonde en duurzame start

Het tweede initiatief was gebaseerd op het al 
bestaande project ‘Boeren voor Buren’ van de 
Rabobank. Dit ontstond tijdens de coronacrisis 
om boeren met een overschot aan lokaal en vers 
voedsel te verbinden met Amsterdammers met 
een kleinere portemonnee. Het idee is om de 
verbinding te leggen tussen het ‘Boeren voor 
Buren’ project en andere initiatieven zoals het 
‘Masterplan Zuidoost’ en het ‘Gezonde en 
kansrijke start’ programma. Gezamenlijk kan er 
gewerkt worden aan het verbinden van boeren en 
burgers, het verduurzamen van de plantenteelt en 
het aanbieden van een gezonde start aan jonge 
kinderen.
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Wil je ook helpen een duurzaam 
voedselsysteem te realiseren en Nederlanders 
gezonder te maken? 
Neem dan contact op met 
Caitlin Hafkamp: caitlin.hafkamp@springtij.nu


