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We hebben u nodig voor duurzaam bodembeheer in de landbouw
Het gezamenlijke Europese programma EJP SOIL is begin 2020 van start gegaan met partners uit 24 landen in
Europa. Het doel is om de bijdrage van landbouwbodems aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals
aanpassing aan en beperking van klimaatverandering, duurzame landbouwproductie, verstrekking van
ecosysteemdiensten te vergroten alsook te werken aan preventie en herstel van land- en bodemdegradatie.
Zie www.ejpsoil.org voor meer informatie.
Met actieve betrokkenheid van belanghebbenden wil EJP SOIL een platform creëren voor interactie door heel
Europa tussen onderzoekers en belanghebbenden. Dit is belangrijk om succesvol te zijn op de volgende
punten:
•
•
•
•

Identificeren van de kennisbehoeften en het ondersteunen in het komen tot geharmoniseerde
bodeminformatie
Ontwikkeling van een strategische onderzoeksagenda (een roadmap) over klimaatslim duurzaam
bodembeheer in de landbouw
Ontwikkelen van best-practices kennisuitwisselingsprocessen aangepast aan de behoeften van boeren,
wetenschappers en beleidsmakers
Genereren van praktische, op feiten gebaseerde aanbevelingen voor bodembeheer die ook toegepast
worden door agrarische belanghebbenden en die bijdragen aan de ontwikkeling van goed bodembeleid

We willen u graag uitnodigen om als belanghebbende deel te nemen aan het programma om de breedte van
landbouwsystemen en bodembeheerpraktijken in uw land vertegenwoordigen.
Als u EJP SOIL-stakeholder wilt worden, zullen we uw naam en contactgegevens tijdens de duur van het project
bewaren.
In dit stadium vragen we alleen toestemming om e-mails te sturen met uitnodigingen voor evenementen zoals
workshops, webinars en updates over het project. U kunt uw rol als EJP SOIL-stakeholder op elk moment
beëindigen en uw medewerking draagt geen enkele verplichting met zich mee.
U kunt zich aanmelden als stakeholder op www.ejpsoil.org. De informatie op deze pagina is alleen in het
Engels. Neem contact met mij op als u alleen de voorkeur geeft aan informatie in het Nederlands.
Als stakeholder ontvangt u mogelijk uitnodigingen om deel te nemen aan andere EJP SOIL-activiteiten. In dit
geval zullen we u rechtstreeks informeren over het doel van de activiteit en uw specifieke instemming hiervoor
vragen.
Neem voor vragen gerust contact met mij op.
Met vriendelijke groet,
Janjo de Haan
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