Neo-ruralisatie, niet terug naar 1850 maar vooruit naar 2050
Door grootschalige herinrichting van het agrarisch gebied, op kleinschalige- agro-ecologische wijze.
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De uitvoering

Radicaal, Realistisch en Realiseerbaar

Visie en doelstelling: Wij zien een toekomst waarin het platteland weer
leeft, in alle opzichten. De bodem is vruchtbaar, veel landbouwers aan
het werk, mensen wonen en recreëren, insecten gonzen, en bomen die
de aarde weer vruchtbaar maken. Dit is een plan voor de landbouw van
de toekomst. Gemaakt door landbouwers en straks: Uitgevoerd door
landbouwers. Met als doel optimaal duurzame maar ook efficiënte
voedselproductie voor de lokale markt.

Grondbeginselen: Om ons doel te breiken stellen we een aantal
grondbeginselen centraal, in het plan en in de landbouwpraktijk.
Agroforestry is de term die hier het best op aansluit. We gebruiken
de inzichten hieruit om het landschap te herstellen. Niet precies zoals in 1850, voor de industrialisatie, wel passend bij de ondergrond,
en de optimale schaal die de landbouwmethode vraagt. Op de volgende pagina worden de grondbeginselen toegelicht.

Onze aanpak is onderscheidend door:

Probleem: De actualiteit van het land en de landbouw vraagt om een
bijzondere aanpak. De huidige problemen kunnen niet overwonnen
worden door het huidige systeem intact te laten of op de ouderwetse
manier te organiseren, en ook niet door ondernemersgedrag op de
oude manier te reguleren.

Versterken kleinschalig landschap: Binnen de houtige landschapsstructuur worden kleinschalige landbouwpercelen gemaakt.
De grond is idealiter in eigendom van de betrokken gemeenschap.
Deze gemeenschap bestaat in eerste instantie uit de agrariërs,
maar locatie-afhankelijk maken hier mogelijk ook buurtbewoners,
afnemers, en andere betrokkenen deel van uit.

Oplossing: Wij zien een oplossing in grootschalig neo-ruralisatie van
het landelijk gebied door nieuwe methoden te gebruiken, uitgevoerd
door landbouwers die niet tot doel hebben op grote schaal een enkel
product te produceren, maar die alle waarden en belangrijke elementen in het leven- die verband houden met het land- gaan produceren
of faciliteren. Doordat elke ondernemer zich richt op zijn niche en samenwerkt met de ondernemers in de omgeving en produceert voor de
lokale markt, mogelijk via community supported agriculture, ontstaat
een veerkrachtige gemeenschap van producenten en consumenten.

Lange termijnen: Landbouwers kunnen met een gerust hart hun
ziel en zaligheid in de grond en de omgeving leggen omdat de pacht
langdurig is. Zo worden de beste voorwaarden geschapen voor
goed rentmeesterschap door beheerder en gebruiker zelf. Andere
ondernemersrisico’s zijn voor eigen rekening. Dat betekent dat de
landbouwers werkelijk onafhankelijk zijn. Vanwege de nauwe betrokkenheid van collega landbouwers en afnemers vindt controle
plaats door de gemeenschap die hiermee ontstaat.

1. Overkoepelende gemeenschap, gedeelde kernwaarden, maar
met behoud van zelfstandigheid voor de ondernemer in het model.
2. Gelijke cirkels van invloed en cirkels van betrokkenheid op alle
niveaus. Dat levert het volgende op:
- Dat het landschap wordt gemaakt / ontworpen door daadwerkelijk
betrokkenen. In eerste instantie waarschijnlijk maar niet uitsluitend
de landbouwers die op die locatie gaan werken.
- Dat betekent dat de afzetketens zo kort mogelijk worden gehouden.
- Dat betekent dat binnen het landschap zoveel mogelijk circulair
zal worden gewerkt.
3. Door (de diversiteit in) het ontwerp en goede pachtvoorwaarden komt een brede diversiteit aan ‘sectoren’ samen. Daardoor ontstaan vele mogelijkheden voor het sluiten van kringlopen, voor samenwerking in bijvoorbeeld afzet en gebruik van materialen en voor
het opleiden van nieuwe landbouwers, het betrekken van burgers
en recreaten bij voedsellanschap en bedrijvigheid.

Grondbeginselen

Regeneratief systeem
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Een natuurlijk ecosysteem is een afwisseling van vele soorten één- en meerjarigen die zowel hoogte als diepte benut
en zo zowel mineralen uit diepere bodemlagen ontsluit als
het zonlicht jaarrond optimaal benut en de bodemvruchtbaarheid bevordert. In de huidige landbouw is sprake van
monoculturen van eenjarigen die slechts tijdelijk zonneenergie benutten. In een regeneratief landbouwsysteem
worden een- en (vooral houtige) meerjarigen in successie
geteeld om zo optimaal mineralen en zonlicht te benutten.
Daarmee wordt de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit
bevorderd en worden gedegradeerde bodems en landschappen weer vruchtbaar en vitaal.
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Kleinere voetafdruk - vergroten veerkracht
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Natuurlijke kringloop sluiten en
Technische kringloop optimaliseren
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Door de hoge bodemvruchtbaarheid en de ruime beschikbaarheid van mineralen is de kwaliteit van het voedsel
hoog. Zowel qua voedingswaarde als qua smaak. Ook is
er een grote diversiteit in producten, dierlijk en plantaardig, maar bv ook paddenstoelen. Dit agroforestry systeem
geeft na verloop van tijd ook een hogere output aan voedsel dan de traditionele monoculturen. Door lokale afzet van
verse voeding met eerlijke handel en marges, worden de
ketens kort en duurzaam.
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Ontworpen door landbouwers

Neo-ruralisatie
Wij ontwerpen een kleinschalig afwisselend landschap en
beheren dat volgens heldere richtlijnen. Vanwege de grotere behoefte aan arbeidskrachten vinden meer mensen
er werk. Een levendig landschap ontstaat met een grote
biodiversiteit dat zichtzelf duurzaam in stand kan houden.
Gezond, levend, ecologisch en economisch gezond. Als
vervolg op de trits ‘urbanusatie - suburbanisatie - reurbanisatie’ staat nu de ontwikkeling van het landelijk gebied
centraal.
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Voor de technische kringloop wordt gestreefd naar een
voetafdruk die past bij het grondoppervlakte dat in gebruik
is. Een nog kleinere voetafdruk is niet realistisch. Een
voorbeeld is hegebruik van restwarmte van koeling van de
producten als vlees, melk en groente voor het drogen van
andere producten als noten en kruiden. Hierdoor worden
materiaal en energie zo lang mogelijk vastgehouden. Ook
extensieve bodembewerking en opwekken van eigen energie dragen bij aan een optimale technische kringloop.

Kwaliteit van voedsel
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Het sluiten van natuurlijke kringlopen voorkomt gesleep
met nutriënten over de wereld. Het organische stof en nutriënten blijven daarom zoveel mogelijk binnen de gemeenschap. Plantaardige en dierlijke productie stemmen wij zo
op elkaar af dat er bij alle omzettingen een meerwaarde
wordt gecreeerd. Binnen het systeem wordt CO2 vastgelegd in plaats van minder uitgestoten.
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Het verminderen van onze ecologische voetafdruk is
slechts een deel van hetgeen er nodig is. Lucht en water
verlaten dit landschap schoner dan ze erin komen. Brede
houtwallen met bomen, meerjarige kruidige weilanden,
zorgvuldig op bodemvruchtbaarheid beheerde akkers en
groentepercelen met zoveel mogelijk continu bedekte bodems. Humusvorming vindt plaats, de bodem wordt vruchtbaarder. Houdt water en voedingsstoffen veel beter vast.
Daardoor zijn gewassen veerkrachtiger en weerbaarder
en de behoefte aan externe inputs wordt geminimaliseerd.
We houden rekening met alle natuurlijke processen. Waterhuishouding is daarvan een belangrijk onderdeel. We
kijken daarbij niet alleen naar de eigen locatie maar integreren de omgeving in het ontwerp.
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Dit plan is gemaakt door de mensen die het landschap
ook echt gaan beheren. Het is een modulair concept dat
op meerdere locaties toepasbaar is, op honderden hectares. Per locatie zal de specifieke invulling verschillen. In
een raamwerk worden de randvoorwaarden vastgelegd.
Daarbinnen voeren ondernemers hun eigen bedrijf, maken
waar nodig onderling afspraken over beheer en uitwisseling
werktuigen, gebruik gebouwen enzovoort. Er is zeker ook
plaats voor niet-agrarische ondernemers zoals educatie,
horeca, recreatue en zorgbedrijven. Met een herbevolking
van het platteland zal (bestaande) bebouwing nodig zijn
voor huisvesting van landbouwers en vee, maar ook voor
hieraan gelieerde ondernemers zoals voedselverwerkers
van agroforestry-producten.

De eerste pilot

Zutphen als nieuwe heerlijkheid
Ten zuidoosten van het gebied ligt de Hanzestad Zutphen. Vroeger het centrum van Heerlijkheid Zutphen. In een heerlijkheid waren de gronden geen eigendom van de gebruikers en konden ze
eenvoudig overgaan van gebruiker. Vergelijkbaar met ons huidige idee was sprake van korte ketens waarbij de mensen die
met elkaar handelden elkaar kenden. Deze kwaliteit passen we
opnieuw toe. Idealiter is de grond in eigendom van een stichting
waardoor het niet weer uit gaat. Bijvoorbeeld een terreinbeherende organisatie een stichting of in beheer bij de landbouwers
zelf. Dit maakt het mogelijk om de ecosystemdiensten beter te
verwaarden en hiermee extra inkomsten te genereren waardoor de pacht per ondernemer zodanig is dat er ruimte blijft voor
deze ecosysteemdiensten,ontwikkeling en innovatie en uitbreiding.

Gesloten nutrienten-kringloop

Versnipperd leefgebied
Vlakbij de pingo-ruine van Groot Soerel ligt een biologische zadenkwekerij. Ook op hun terrein ligt een poel waar zo nu en dan knoflookpadden worden aangetroffen. Rondom het landbouwinclusief
natuurgebied en de zadenkwekerij liggen diverse regulier beheerde
grootschalige percelen. Deze vormen nu barriere’s waardoor het
leefgebied is versnipperd.

Akkerbouw
Strokenteel

Stevig landschappelijk raamwerk

Nieuwe poel

Bij uitbreiding van het beschikbare areaal wordt een stevig
landschappelijk raamwerk aangelegd. Hierdoor kunnen flora
en fauna zich weer vrij bewegen en wordt onder andere het
leefgebied van de knoflookpad ontsnipperd. Deze landschapsstructuren bestaan uit voeder- en voedselgewassen waardoor
een ondernemer die zich hierin specialiseert er zijn brood mee
kan verdienen. Binnen dit raamwerk is ook plaats voor aanleg
van een voedselbos, dat op de langere termijn productief zal
worden. Binnen dit raamwerk krijgen de andere typen landbouw een plek.

Voedselbos
Nieuwe
woningen

Afbeelding Rene

Kleinfruit

PM tekst en afbeelding Kringlopen Rene

Veerkrachtig netwerk
Kadastraal perceel:
VOO00H321G
Weide

Notengaard

Hernieuwbare materialen

Landbouwinclusieve natuur

Ligging projectgebied en omgeving
Kadastraal perceel (VOO00H321G) (zie cirkel) bestaat uit enkele
kavels gelegen rondom een poel in een pingo-ruine. Het andere
perceel (BMN01N43G) ligt bij de Hiemberg (zie onder deze alinea),
enkele kilometers naar het zuiden. De percelen zijn in gebruik ten
behoeve van verschillende landbouwmethoden waaronder: traditionele tuinbouw, permacultuur-tuinbouw, akkerbouw en hooiland.
Beide percelen zijn met enkele omliggende gronden in eigendom
bij een natuurbeheerder en staan ten dienste van de versterking
van het leefgebied van de knoflookpad. Een zeer bedreigde amfibie
die hier een van de meest westelijk gelegen leefgebieden in Europa
vindt.
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Korte en lokale ketens bepalen de schaal
De gemeenschap van landbouwers en afnemers die met uitvoering
van dit plan ontstaat is gebaat bij het kennen van- en communiceren met elkaar. We faciliteren een korte feedbackloop zodat sociale
cohesie wordt versterkt waardoor excessen worden voorkomen. De
stelregel die we hierbij hanteren is dat de cirkel van invloed en de
cirkel van betrokkenheid niet te ver uit elkaar moete lopen maar in
balans moeten zijn. Bij groei ontstaan nieuwe gemeenschappen.

Regenereer
en creer waarde
bij elke stap in de
decompositie

Maak

Consumeer

Herstel
Repareer
Hergebruik
Recycle
Gebruik

Minimaal verlies aan
materiaal en energie
Te veel impact door te grote
cirkel van betrokkenheid

Te weinig eigenheid door
te grote cirkel van invloed

Bron: K. Raworth
Donut Economie

Cirkel van invloed vs betrokkenheid

Kadastraal perceel: VOO00H321G
0

Diversiteit in type ondernemingen, een goede balans tussen de
verschillende typen landbouw en een goede onderlinge samenwerking ontstaat een veerkrachtig systeem met gesloten ecologische kringlopen. Daarnaast wordt gestreefd naar zo optimaal
mogelijke technische kringloop.

Interactie leidt
tot balans

Legenda

Open Topo
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