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er hand in hand.

Als laatste is er

Het is bijna oVeral doorgedron-

gen, dat we op de manier waarop

momenteel voedsel geProdu-

ceerd wordt niet verder kunnen.

De aarde raakt uitgeput en het

klimaat verslechtert alsmaar. Als

we zo doorgaan komt ons welziin

ernstig in gevaar. Op andere plekken op

aarde is dit al het geval: overstromingen, -

droogte en hongersnood ziin er realiteit.

We kunnen niet verder op de ingeslagen J/'
weg. Gelukkig ontstaan er op allerlei
plekken initiatieven om het radicaal

anders aan te pakken. In dit welziins-the-

manummer van Lentse lucht komen

enkele van deze initiatieven uit onze

eigen regio aan bod. In de eerste plaats

aandacht voor voedselbossen. In 2010

kocht Niimegenaar Wouter van Eck een

maisakker nabii Groesbeek en transfor-

meerde deze tot een voedselbos met de

naam Ketelbroek. Een voedselbos is letter-

tijk een eetbaar bos, waarbii landbouw en

cultuur gecombineerd worden. Ingrepen

zoals snoeien,

bemesten met

kunstmest of

het gebruik
van pesticiden

ziin overbodig.

Een voedsel-

bos heeft een

hogere
opbrengst
dan een maisakker. Sterrenrestaurant

De Nieuwe Winkel uit Niimegen is vaste

klant.

Een tweede veelbelovend initiatief is Bodem-

zicht, te vinden in Malden aan facobsweg 13.

Het koppel Anne van Leeuwen en Ricardo

Cano Matea produceert hier voedsel op vijf

hectare landbouwgrond. Het principe waar

ze van uit gaan is regeneratieve landbouw.

De grond wordt niet bewerkt, omdat dit het

bodemleven te veel zou verstoren en er veel

vocht verloren zou gaan. Uitgangspunt is

dat er meer aan de bodem teruggegeven

wordt dan er wordt afgehaald. Ook hier zijn

kunstmest en pesticiden uit den boze. Een

derde initiatief, dichter bij huis, kreeg vorige

maand zijn beslag. Het concept Herenboe-

ren, ooit bedacht door Geert van der Veer

uit Boxtel, gaat van start in Park Lingezegen

nabij het Vierdaagsebos en boerderil de Bre-

delaar. Het principe is dat burgers lid kunnen

worden en actief bij de oprichting en het

beleid worden betrokken. Men betaalt een

eenmalige inleg van €2000 en een wekelijkse

contributie van €10 per persoon. In ruil daar-

voor krijgen de leden elke week een pakket

met groenten, aardappelen, fruit, eieren en

als men wil ook vlees. Herenboeren werkt zo

duurzaam mogelijk. Er wordt natuurinclusief

geboerd, waarbij bodemkwaliteit en land-

schap er significant op vooruit gaan.

Tot slot nog twee andere groene initiatie-

ven uit de buurt. Op Doornik Natuurakkers

in Bemmel wordt door Louis Dolmans

biolo gisch-dynamische voedselproductie

gecombineerd

met vogelbe-

scherming. Het

behalen van

natuurdoelen,

natuurbeleving

Casa Foresta in Ressen. Elstenaar Edwin Flores

is de oprichter en eigenaar. Hij organiseert

workshops over wildplukken en schreef er

een aantal boeken over. Op zijn landje aan

Laantje 6 in Ressen ziin fruit- en notenbomen,

groenten en kruiden te vinden. Ook worden

er bijen en varkens gehouden. Bij iedere

transitie zijn pioniers nodig. Bovengenoemde

mensen namen het risico om met iets geheel

nieuws te beginnen en hun schepen achter

zich te verbranden. Zij hebben gemeen dat

ze een afkeer ontwikkelden van de gangbare

landbouw en iets nieuws in gang hebben

gezet, met als doel de wereld te verbeteren.
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