
Goed 
Geboerd

Voor bedrijven en agrarische ondernemers die commerciële kansen 
zien in de regeneratieve toekomst van voedsel en landbouw.

Laat je inspireren met concrete verdienmodellen en 
samenwerkingsvormen tijdens de sessie Goed Geboerd.

Beste lezer,

Wil jij positieve impact maken met jouw bedrijf? Dan hebben wij een zakelijke 

en inspirerende oplossing voor jou. Met regeneratieve landbouw en regionale 

productie zorgen we op een rendabele manier voor een positieve impact op 

klimaatverandering en biodiversiteit.

Samenwerking voor je bedrijf  

én de natuur

De klimaatcrisis en het hierop 

volgende beleid raakt ons allemaal. 

Het moet dus anders. Pionierende 

bedrijven en boeren laten nu zien  

dat het ook anders kan! 

Jouw bedrijf kan op twee belangrijke 

vlakken zowel bijdragen als profiteren 

van een samenwerking met een 

regeneratieve, ofwel natuur-inclusieve 

boer. Namelijk, door de impact op 

klimaatverandering te verkleinen & 

middels regionale inkoop:

1: Impact. Regeneratieve landbouw 

helpt jouw bedrijf op lokale en 

authentieke manier de klimaatdoelen 

te behalen doordat het:

•  Koolstof (CO2) in de grond vastlegt;

•  Biodiversiteit verbetert;

•  De capaciteit vergroot om water op 

te slaan in de bodem;

•  Resulteert in een duurzaam 

voedselsysteem;

•   & dé sleutel is naar een gezond 

platteland in Nederland. 

In Nederland zijn nu 2 organisaties, 

Soil Heroes en Wij.Land, die dit voor 

jou meten, een impact rapport voor 

je opmaken én je helpen hierover te 

communiceren. 

2: Regionale inkoop. Koop je 

product of personeelslunch direct 

in bij regeneratieve boeren en 

wees dé aanbieder of werkgever 

die gehoor geeft aan de groeiende 

hoeveelheid bewuste consumenten én 

werknemers.

Bij deze nodigen wij jou uit voor Goed Geboerd op 18 januari.

Goed Geboerd is onderdeel van Programma Duurzame Landbouw met 
Natuur en georganiseerd in samenwerking met MVO Nederland, Soil 
Heroes, Wij.Land en Groene Hart Streekproducten.

De ontmoeting: Goed Geboerd

Op 18 januari komen boeren, publieke organisaties, ondernemers en 
bedrijven samen voor een ontmoeting op Anna’s Hoeve. Tijdens Goed 
Geboerd:

•  Vertellen Soil Heroes en Wij.Land hoe je als bedrijf positieve impact 
op het klimaat kunt maken door samenwerkingen met regeneratieve 
boeren;

•  Ontdek je welke organisatie jou direct kan helpen bij het maken van 
matches die we ter plekke maken tussen bedrijven en boeren;

•  Delen MVO Nederland met Boeren.Natuurlijk! en Groene Hart 
Streekproducten hoe zij bedrijven helpen om positieve impact te maken 
door biodiversiteit mee te nemen in je inkoopbeleid en je kunt inkopen 
bij regeneratieve boeren in jouw omgeving.

Het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur wordt mede 

mogelijk gemaakt door subsidie in het kader van het plattelands-

ontwikkelingsprogramma (POP3) en de provincie Utrecht.

Meld je hier aan voor Goed Geboerd!

Meld je aan via: bit.ly/goedgeboerd
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