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Transition Towns Nederland is een netwerk van 
groepen burgers in steden, dorpen of buurten, die 
aan de slag zijn om hun manier van wonen, 
werken en leven minder olie-afhankelijk, meer 
duurzaam en meer sociaal te maken. Piekolie, 
klimaatverandering en de hiermee 
samenhangende economische crises, zijn de 
belangrijkste drijfveren om in actie te komen. 
 
Transition Towns willen golven van kleinschalige, 
sociale en betaalbare oplossingen veroorzaken, en 
zo de omschakeling naar een volledig duurzame 
wereld versnellen. Onafhankelijke burgerinitia-
tieven kunnen de impasse rond duurzaamheid in 
politiek en economie doorbreken. En geven 
mensen de kans om bij te dragen en deel te 

worden aan de omslag naar een mooie, gezonde 
en gelukkige wereld. 
 
Transition Towns willen inspireren tot een 
cultuuromslag waarin de mens, biodiversiteit en 
veerkracht centraal staan. Zodat we sterk, gezond 
en vreedzaam kunnen reageren op tijden van crisis 
in energie, klimaat en economie. Het is ons 
streven om de overgang naar een wereld met 
minder energie, minder spullen en minder geld, 
zowel haalbaar, als aantrekkelijk, als op tijd uit te 
voeren. 
 
Transition Towns versterken daarom de 
(veer)kracht van de lokale gemeenschappen.

http://www.transitiontowns.nl/
http://transitiontowns.nl/waarom-transitie/peak-oil
http://transitiontowns.nl/waarom-transitie/klimaat-crisis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Biodiversiteit
http://en.wikipedia.org/wiki/Resilience_%28ecology%29
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De zin van dit dossier  
 
Transition Towns (TT) is voor veel mensen een wat 
ongrijpbare organisatie. Wat typerend is voor een 
beweging, die is gevormd als netwerk van lokale, 
zelfstandige groepen.  
 
De website van TT Nederland heeft onder andere 
daarom de functie om de beweging extern en 
intern zichtbaar te maken en te informeren. Als 
webjournalist verzamel ik veel nieuws over TT, 
maar lang niet alles plaats ik. Weer een  moestuin- 
of PV-project voegt weinig toe. Wat dan wel? 
 
Ik zoek naar kwaliteiten als: Is het vernieuwend? Is 
het inspirerend? Is het succesvol? En zo ja, wordt 
er verteld waar dat door komt? Nieuws waar we 
wijzer of blijer van worden. Een buurtmoestuin 
met bejaardenhuis samen, of over burgers die 
zonnepanelen investeren op daken van bedrijven. 
 
Ik wil laten zien dat TT om méér gaat dan het uit 
de grond trekken van zoveel mogelijk projecten. 
Dat de projecten ook proeftuinen zijn voor de 
ontwikkeling van duurzame, sociale waarden en 
veerkracht in de buurt. Dat we dit alles doen in 
turbulente tijden van nationale en mondiale crisis 
waarin we essentiële zaken moeten benoemen die 
ons allen raken. TT denkt globaal, en werkt lokaal! 

Dossiers organiseren versnipperd nieuws 
 
Ik realiseer me al langer, en hoor ook vaker, dat 
het nieuws op de site best versnipperd is. Dat 
mensen meer in één onderwerp geïnteresseerd 
zijn. Dat op straat en op bijeenkomsten vaak 

wordt gevraagd “Maar wat doet TT dan?”. En dat 
internet een haastig medium is waar men snel 
leest en snel vergeet. 
 
Zou het daarom niet goed zijn als het nieuws per 
onderwerp bij elkaar staat, als een dossier? Sla je 
dan niet een paar vliegen in één klap? Ik deed het 
met artikelen rond Eetbare Stad op de website van 
het afgelopen jaar. Lay-out in twee kolommen en 
mooie letter. Ik vond het een verademing om de 
reader rustig in stoel of bank van papier te lezen.  
 
Nu ben ik benieuwd of dit voor anderen ook zo 
werkt. Dus graag jullie reactie. Alles is welkom, 
positief of negatief, wel opbouwend natuurlijk! Bij 
genoeg animo zou ik dossiers willen maken over: 
BuurtEnergie, Lokale Economie en Hart&Ziel. 
 
TT-groepen zijn van harte uitgenodigd dit dossier 
voor eigen doelstellingen te gebruiken. Knip en 
plak artikelen of plaatjes om je eigen website of 
persbericht mee te verrijken. Of maak jullie eigen 
lokale variant van deze reader met voorbeelden 
uit de buurt, dat zou echt geweldig zijn. En het 
beste, want het lokale is wat mensen echt 
aanspreekt en in beweging kan zetten. 
 
Tenslotte zou ik zeggen: Vraag gerust een kleine 
donatie voor dit boekje! Geld wat je goed gaat 
gebruiken om je TT-groep en je werk te steunen. 
 
Hartelijke groet en een voorspoedige transitie, 
 

Adri Ros 
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Buurtmoestuin 'BuurtKlaver' in Houten gestart 
 

20 augustus 2012 -
Transition Town Houten is 
heel gelukkig dat zij samen 
met VanHouten&Co en 
project DIG in de wijk Noord-
Oost de eerste 
buurtmoestuin van Houten 
heeft mogen starten. Er is 
daar een mooi stukje grond 
door de gemeente 
aangewezen, en dat ligt bij 
Klavertje 4 aan het Eggeveld 
[zie kaart]. Op zaterdag 12 
mei was de feestelijke 

opening van buurtmoestuin de BuurtKlaver. 
 
Op dit lapje grond willen zij bewijzen dat we voor 
onze voedselproductie niet afhankelijk hoeven te 
zijn van chemische middelen en van benzine. Maar 
dat wij, bewoners van de Akkers, Bermen, het 
Centrum, de Gilden, Hagen, Molens, Sloten, 
Velden en Weiden prima in staat zijn om een 

gedeelte van onze groenten en fruit dichtbij huis 
te verbouwen. Geen tractors nodig, geen 
kunstmest, geen vrachtwagens; gewoon onze 
denk-, spier- en fietskracht. 
 
Ook doen we daarmee iets voor het sociale milieu 
van de wijk: de onderlinge verstandhoudingen. 
Want iedereen is welkom, groot en klein, zwart en 
geel, blank en rood, man en vrouw. We hebben 
mensen nodig die spierkracht kunnen leveren, 
mensen die vakkennis hebben, mensen met tijd, 
mensen met weinig tijd, mensen met kinderen en 
mensen die alleen zijn. 
 
Kortom: iedereen is welkom. En met elkaar lossen 
we de uitdagingen op die ongetwijfeld op ons pad 
zullen komen. Een lidmaatschap kost € 12,50 per 
gezin voor het jaar 2012. 
 
Lees verder >> Moestuin de BuurtKlaver in 
Houten… 

Vandana Shiva & de vrijheid van Zaad 
 

28 augustus 2013 - De in 
India geboren Vandana 
Shiva is in 2011 
uitgeroepen tot één van 
de zeven invloedrijkste 
vrouwen ter wereld. In 
1991 stichtte ze 
Navdanya, een 
(inter)nationale beweging 
om de diversiteit en 
integriteit van levende 

materie, in het bijzonder inheemse zaden, te 
beschermen. Vandana Shiva verwijst regelmatig 
naar de enorme, oeroude kennis in India over 
biodiversiteit. 
 
De Ayurvedische leer gaat er vanuit dat het 'web 
van het leven' gedragen wordt door het web van 
voedsel. Dat de talloze variëteiten noodzakelijk 
zijn voor een gezond en veerkrachtig leven op 
aarde. Deze eeuwen oude ecologische denk- en 
handelwijze wordt in onze tijd herontdekt en 
bevestigd door de biologische wetenschap. Echter 
bedrijven als Monsanto, Cargil en Wallmart willen 
hier niets van weten. Zij veroorzaakten onder 
andere de gestage neergang van de lokale Indiase 
land- en tuinbouw. 
 

'Occupy the Seed!' van 2 – 16 oktober 
Dinsdag 2 oktober begint de campagne 'Act for 
Seed', op de verjaardag van Mahatma Ghandi en 

duurt tot 16 Oktober. De campagne wil bewustzijn 
van de mensen vergroten over het groeiend gevaar 
dat het patenteren van zaden veroorzaakt: Zowel 
op de biodiversiteit op aarde als op onze 
persoonlijke vrijheid. Het wil laten zien dat onze 
voedselvoorziening niet vanzelfsprekend 
gegarandeerd is. 
 
Veel Transition Town- en Permacultuur groepen 
organiseren al een paar jaar zaden- en 
stekjesruilbeurzen in Nederland. Om kosten te 
besparen, om onderlinge steun en ruil te 
stimuleren én om de biodiversiteit in stand te 
houden en te versterken. 
 
In 2012 heeft Douwe Beerda in samenwerking met 
de website 'Spullen Delen' een ruilplatform van 
zaden opgezet waar inmiddels al druk zaden en 
planten worden uitgeruild en waar meer mensen 
altijd van harte welkom zijn. Detail en een uitleg 
om zelf mee te doen kun je vinden op de pagina 
van permacultuurnederland.org onder het kopje: 
Zaden en Planten ruilen. 
 

Enkele manieren om de actie te steunen 
 Begin allereerst met het zetten van je 

handtekening onder de  “Declaration on 
seed freedom” 

 Bezoek de website van 'Act for Seed' 

 Abonneer je op Seed Freedom via 
Facebook, Twitter en/o  

http://tthouten.wordpress.com/2012/05/07/welkom-in-de-buurtklaver-12-mei-opening/
http://www.vanhoutenenco.nl/
http://projectdig.wordpress.com/
http://maps.google.nl/maps?f=q&hl=nl&q=eggeveld+4-6&sll=52.372797,4.893749&sspn=2.944354,7.404785&layer=&ie=UTF8&om=1&msid=114480673458096534275.00000111e546a4f81d387&msa=0&z=16&ll=52.041894,5.175912&spn=0.005794,0.014462&iwloc=addr
http://debuurtklaver.nl/
http://tthouten.wordpress.com/2012/05/07/welkom-in-de-buurtklaver-12-mei-opening/
http://tthouten.wordpress.com/2012/05/07/welkom-in-de-buurtklaver-12-mei-opening/
http://en.wikipedia.org/wiki/Vandana_Shiva
http://en.wikipedia.org/wiki/Vandana_Shiva
http://www.vandanashiva.org/
http://seedfreedom.in/
http://seedfreedom.in/
http://www.spullendelen.nl/
http://www.permacultuurnederland.org/
http://www.permacultuurnederland.org/index.php?id=48
http://seedfreedom.in/declaration/
http://seedfreedom.in/declaration/
http://seedfreedom.in/
https://www.facebook.com/savetheseed
https://twitter.com/OccupytheSeed
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 f  Youtube 

 Download dit gratis eBoek: A Guide to 
Seed Saving, Seed Stewardship & Seed 
Sovereignty 

 Bezoek en steun de  zadenruilbeurzen in je 
omgeving 

 Begin een (buurt)moestuin of sluit je aan 

 

Verklaring van zaadsoevereiniteit 
 

1. Zaad is de bron van het leven, het is de 
intrinsieke behoefte van het leven om tot 
uiting te komen, zichzelf te hernieuwen, 
zich voortdurend in vrijheid te evolueren. 

2. Zaad is de belichaming van biologische en 
culturele diversiteit. Het bevat miljoenen 
jaren biologische en culturele evolutie uit 
het verleden en het potentieel van 
duizenden jaren van een zich 
ontvouwende toekomst. 

3. Zaadsoevereiniteit is het geboorterecht 
van elke levensvorm en is de basis voor de 
bescherming van biodiversiteit. 

4. Zaadsoevereiniteit is het geboorterecht 
van elke boer en voedselproducent. Het 
recht van boeren om zaden te bewaren, 
ruilen, laten evolueren, selecteren, 
kweken en verkopen is de kern van 
zaadsoevereiniteit. Als deze vrijheid wordt 
ontnomen, raken boeren verstrikt in 
schulden en in extreme gevallen plegen zij 
zelfmoord. *) 

5. Zaadsoevereiniteit is de basis van 
voedselsoevereiniteit, omdat het zaad de 
eerste schakel is in de voedselketen. 

6. Zaadsoevereiniteit wordt bedreigd door 
patenten op zaden, waardoor monopolies 
ontstaan die het bewaren en ruilen illegaal 
maakt. Patenten op zaden zijn ethisch en 
ecologisch ongerechtvaardigd omdat 
patenten exclusieve rechten zijn die voor 
een uitvinding worden toegekend. Zaad is 
geen uitvinding. Het leven is geen 
uitvinding. 

7. De zaadsoevereiniteit van diverse culturen 
wordt bedreigd door Biopiraterij en het 
patenteren van inheemse kennis en 
biodiversiteit. Biopiraterij is geen 
innovatie – het is diefstal. 

8. Zaadsoevereiniteit wordt bedreigd door 
genetisch gemanipuleerde zaden, die onze 
boerderijen besmetten, waardoor het eten 
van gentech-vrij onmogelijk wordt. De 
zaadsoevereiniteit van boeren wordt 
bedreigd als na deze besmetting, de 
corporaties de boeren aanklagen voor 
“diefstal van hun eigendom”. 

9. Zaadsoevereiniteit wordt bedreigd door de 
opzettelijke transformatie van het zaad 
van een hernieuwbare, 
zelfvermeerderende hulpbron naar een 
niet-hernieuwbare, gepatenteerde 
handelswaar. Het meest extreme geval 
van niet-hernieuwbaar zaad is de 
“Terminator Technology”, ontwikkeld met 
steriel zaad als doel. **) 

10. We leggen ons toe op het beschermen van 
zaadsoevereiniteit als de vrijheid van 
diverse rassen om zich te evolueren; als de 
vrijheid van menselijke gemeenschappen 
om hun vrije zaden opnieuw op te eisen 
als gemeengoed. 

 
Om dit te bereiken, zullen we zaden bewaren, 
zullen we lokale zadenbanken opzetten, zullen we 
geen enkele wet erkennen dat onwettelijk het 
zaad eigendom maakt van een bedrijf. We zullen 
het patenteren van zaden stoppen. 

 
Met dank aan Douwe Beerda, 

zijn website Permacultuur Nederland 
Tevens dank aan Marc Siepman 

en zijn weblog Gevoel voor Humus 

http://www.youtube.com/user/occupytheseed
http://www.green-shopping.co.uk/ebooks/free-ebooks/a-guide-to-seed-saving-seed-stewardship-seed-sovereignty.html
http://www.green-shopping.co.uk/ebooks/free-ebooks/a-guide-to-seed-saving-seed-stewardship-seed-sovereignty.html
http://www.green-shopping.co.uk/ebooks/free-ebooks/a-guide-to-seed-saving-seed-stewardship-seed-sovereignty.html
http://www.permacultuurnederland.org/
http://gevoelvoorhumus.nl/2012/10/04/verklaring-van-zaadsoevereiniteit/
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Moeders Moestuin begon met een droom... 
 
24 oktober 2013 -Transition Towns Zeist creëert 
op dit moment een ontmoetingsplek en eetbare 
permacultuur tuin bij verzorgingstehuis de 
Amandelhof. Hierin komt het telen van voedsel in 
eigen tuin en hartwarmende ontmoetingen tussen 
jong & oud samen. Er wordt een documentaire 
gemaakt en het project is voorgedragen voor de 
Groen & Doen prijs.  
 
Kartrekker Nicole Recourt schreef een persoonlijk 
en wonderlijk verhaal over het ontstaan van 
Moeders Moestuin. 

Nicole had een droom… 
Het begon allemaal met een droom, na het zien 
van een geweldige film ‘A farm for the future‘, 
waarin de documentaire maakster terug keert naar 
de boerderij van haar vader. Ziet hoe alles in onze 
samenleving en ook op haar boerderij afhankelijk 
is van het gebruik van aardolie, waarvan de 
voorraad over de piek heen is en ze gaat op zoek 
naar oplossingen. Ze bezoekt o.a. een eetbaar 
bos…. 

Eetbaar bos in Zeist 
 
Een eetbaar bos in Zeist, waar mensen elkaar 
ontmoeten, jong en oud, waar je van alles kunt 
smullen van bomen, struiken en planten, waar 
kinderen weer deelgenoot van de natuur kunnen 
zijn, waar kennis gedeeld wordt, waar een 
gezamenlijke moestuin zou komen voor de 
omwonenden. Dat zou fantastisch zijn!…. 
 
Achter mijn huis, ligt een prachtig park. De 
eigenaar zag mijn droom wel zitten en ik kreeg 
toestemming dit jaar van start te gaan..Waren het 
niet dat er tegelijkertijd een verzoek voor een 
biologische wijngaard kwam, waar de eigenaar 
zich meer in kon vinden..Mijn idee was op deze 
plek niet meer uitvoerbaar en ik was weer even 
terug bij af… 
 
Ik had mij inmiddels verbonden met Transition 
Towns. Zij willen golven van kleinschalige, sociale 
en betaalbare oplossingen veroorzaken, en zo de 
omschakeling naar een volledig duurzame wereld 
versnellen. Zij geven mensen de kans om bij te 
dragen en deel te worden aan de omslag naar een 
mooie, gezonde en gelukkige wereld. Dit sprak mij 
aan… 
 

Moeders Moestuin Café 
 

Ik zag dat ik kleinschalig verder moest gaan en 
bedacht het volgende moment Moeders Moestuin 
Café in onze eigen voortuin. De hele zomer lang 
verwelkomde ik moeders met en zonder 

kinderen…Vertelde over mijn dromen. Creëerde 
een eigen netwerk en legde een Perma cultuur 
proeftuin aan, waarin ik vertelde over mijn 
werkwijze en de soorten meerjarige planten die ik 
daar liet groeien…. 

 
Ik lichte de lokale krant in en zij schreven een 
sprankelend artikel, waarna ik werd uitgenodigd 
door de Milieudienst om mee te doen aan de 
Landelijke week van de Duurzame Smaak. Tijdens 
een informatie bijeenkomst werd er verteld dat 
verzorgingshuis de Amandelhof wel open stond 
voor een moestuin en laat dit nu net aan het park 
grenzen, waar geen mogelijkheden meer waren 
voor het eetbare plan…. 
 
De volgende dag op de fiets er naar toe en het 
werd een enthousiaste uitwisseling tussen de 
activiteiten coördinatrice en mij, wat resulteerde 
in de aanleg van een buurt moestuin en 
maandelijkse bijeenkomsten van Transition Town 
Zeist voor omwonende en bewoners van het 
verzorgingshuis… 
 
Voor en door Mensen…Voor iedereen… 
 
Langzaam aan groeit het enthousiasme… 
 
Mag ik samen werken met zeer bevlogen en 
inspirerende mensen… 
 
Leer ik iedere dag en dienen zich iedere dag weer 
nieuwe mogelijkheden aan, die bijdragen tot een 
leukere samenleving voor ons allemaal!! 
  
Met grote dank en respect voor Nicole Recourt 

https://www.facebook.com/nicole.recourt
http://www.youtube.com/watch?v=nhVWNwCRpKg
https://www.facebook.com/nicole.recourt
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Louise Fresco fan van grootschalige landbouw? 
 

15 januari 2013 - Is 
hoogleraar Louise Fresco 
ongegeneerd promotor 
geworden van de 
grootschalige intensieve 
landbouw? Als voormalig 
topambtenaar bij de FAO was 
Louise nog enthousiast 
pleitbezorger van regionale 
productie en slow food. Uit 
haar recente boek 
‘Hamburgers in het paradijs’ 

klinkt echter een heel ander geluid en ze kreeg 
opvallend veel bijval. 
 
Ook al heeft het boek weinig oog voor de 
problematische en schadelijke kanten van 
grootschalige landbouw. Zoals de totale 
afhankelijkheid van de schaarser wordende olie, 
en de chemische effecten op bodem, water en 
gezondheid. Het meest schandalig is haar poging 
de biologische sector af te doen als een 
nostalgische stap terug, omdat er zes keer zoveel 
landbouwgrond voor nodig zou zijn… 
 
Jan Juffermans, medeoprichter van De Kleine 
Aarde, de Ecologische Voetafdruk Nederland en 
actief in Transition Town Boxtel, vraagt zich 
hardop af: Hoe komt ze erbij?!  Zegt ze dit nu 
tegen beter weten in, of weet ze er echt niets 
van? Hoe heeft ze dit manco in haar kennis 
opgelopen, of is het bewust selectief winkelen? 
En Jan heeft een drietal opties die het 
onbegrijpelijke manco in het denken van de 
invloedrijke hoogleraar wellicht kunnen verklaren. 
 

Drie opties voor het manco van Louise 
Fresco 
Optie 1. De professor is verstrooid. Dat vanwege 
milieu en gezondheid de consumptie van vlees en 
zuivel in Europa ruwweg zou moeten halveren, 
daarover horen we Fresco zelden. Onbegrijpelijk. 
Ongeveer 75 procent van alle landbouwgrond op 
aarde wordt nu gebruikt voor dierlijke producten. 
Als we dat tot 55 à 60 procent kunnen 
terugbrengen, kunnen er meer mensen gevoed 
worden dan door welke andere benadering dan 

ook. Dan is er geen genetische modificatie nodig. 
En hoeven bedrijven geen octrooien op planten en 
dieren te veroveren met het valse argument ‘de 
honger in de wereld’. 
 
Optie 2. De professor is te druk. Door de 
combinatie van functies: commissaris bij de 
Rabobank, ‘non-executive directeur’ van Unilever, 
lid van het dagelijks bestuur en kroonlid van de 
SER, lid van de adviesraad van de World Food 
Price. Daardoor kan het haar ontgaan zijn dat er 
de laatste tien jaar diverse internationale 
rapporten zijn verschenen waaruit blijkt dat de 
biologische/ecologische landbouw groeit als kool, 
vooral omdat de methode tot grotere en zelfs 
dubbele opbrengsten leidt. 
 
Wereldwijd is er dus helemaal niet meer grond 
nodig voor biologische landbouw. Alleen in Europa 
en de VS is dat het geval, maar die ‘gangbare’ 
landbouw kan alleen worden bedreven door het 
milieu ernstig te schaden. In tijden van droogte 
liggen in de VS de opbrengsten van gangbare 
bedrijven een stuk lager dan van biologische, 
omdat daar de bodem meer organisch materiaal 
bevat en droogtebestendiger is. Over het geheel is 
de mondiale voetafdruk van biologische producten 
door minder fossiel energiegebruik, gemiddeld 20 
à 30 procent kleiner dan van ‘gangbare’ 
producten. 
 
Optie 3. De professor valt aan. Louise Fresco heeft 
– samen met de Wageningse universiteits-
bestuurder Aalt Dijkhuizen – gekozen voor de 
aanval als beste verdediging van de grootschalige 
landbouw, als wanhoopspoging. 
 
Tot nu toe was de biologische sector in Nederland 
relatief klein, mede door de oneerlijke 
concurrentie van de vervuilende ‘gangbare’ 
landbouw, met haar miljardensubsidie. Op een 
echt vrije markt, zonder afwenteling van kosten, 
zouden biologische producten het qua prijs winnen 
van ‘gangbare’ producten. In dat licht is het nog 
een wonder dat de biologische sector blijft 
groeien, tegen de verdrukking in. 
Jan Juffermans 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Louise_Fresco
http://www.janjuffermans.nl/inhoud/inhoud.htm
http://boxtel.transitiontowns.nl/
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Handige brochure gemeenschapstuinen gereed 
 

18 januari 2013 - Via 
Facebook zijn een 
aantal mensen 
begonnen om samen 
documenten te 
vertalen en op te 
maken om daarmee 

de permacultuur en transition town groepen te 
ondersteunen. Het eerste concrete resultaat 
daarvan is beschikbaar gekomen in de vorm van 
een prachtige brochure: ‘De voordelen van 
gemeenschapstuinen’. 
 
Een handig middel voor groepen om te gebruiken 
naar buurtbewoners, gemeente en politici toe. Op 
een heldere en overzichtelijke manier staan tien 
aansprekende voordelen van gemeenschapstuinen 
genoemd: 

1. Gemeentelijke kostenbesparing 
2. Parken op zakformaat 
3. Lichaamsbeweging 

4. Verbeterde diëten 
5. Voedselproductie 
6. Stedelijke ecosysteem beter 
7. Jeugdeducatie 
8. Culturele kansen 
9. De therapeutische werking van tuinen 
10. Criminaliteitspreventie 

 
Voel je vrij om de brochure te downloaden en te 
gebruiken zo goed als je kan. Als je onopgemaakte 
tekst nodig hebt, dan is hier een link naar een 
Google-document. Vergeet niet te vermelden hoe 
je aan dit document bent gekomen (via Transition 
Towns & Permacultuur) en om de makers een 

bedankje te sturen  
 
Als dit je inspireert om mee te doen, wordt dan 
vooral lid van de Facebookgroep Permacultuur. 
Met hartelijke dank aan Douwe Beerda 
en de FB-groep Permacultuur

Eetbare Steden gaan de straat op 
 

2 april 2013 - Nu Eetbare 
Tuinen zelfs in tuincentra 
en de TV-tuinprogramma’s 
doordringt, is de tijd rijp 
om Nederland kennis te 
laten maken met de 
volgende transitie stap: 
Eetbare Steden! Transition 
Towns sluiten zich aan bij 

deze oproep van de ‘Goede Voedsel Beweging’. 
 
De Eetbare Steden van Transition Towns hebben in 
de krap vier jaren van hun bestaan, al verrassend 
veel tot stand gebracht op het gebied van lokaal 
voedsel en stadslandbouw. Wat hun vooral uniek 
maakt, is dat zij met relatief weinig geld toch veel 
voedsel en veel tevredenheid realiseren. Eetbare 
Steden zijn een echte buurtbeweging van onderop: 
voor jong en oud, arm en rijk, autochtoon en 
allochtoon. En met een aanpak die ook werkt in 
tijden van crisis, minder subsidie en meer mensen 
zonder betaald werk. Hoog tijd dus dat we dit 
breder bekend gaan maken. 
 
TT Nijmegen, met hun Moestuin Manifestatie van 
27 april (zie elders op deze site) is een inspirerend 
voorbeeld van hoe een TT-groep zoiets kan 
aanpakken. En ook Eetbaar Groningen doet graag 
mee als een van de voorlopers in Nederland. 
Eetbare Stad initiatieven stellen op 25 april tussen 
14 en 17 uur hun tuinen en boomgaarden open 

voor het publiek. TT-tuinders vertellen dan hun 
persoonlijke variant op het grote verhaal: 

Eigen voedsel telen, is veerkracht 
kweken 
In de kern van de TT-aanpak staat het besef dat 
het noodzakelijk is dat we als burgers een stuk 
zeggenschap over onze levensbronnen herkrijgen. 
Voedsel is daar één van de belangrijkste van en 
zeggenschap krijgt pas betekenis wanneer je zelf 
verantwoordelijk bent voor de uitvoering. Bij 
voedsel is dit gelukkig relatief makkelijk: ga 
groente kweken in je tuin, je balkon, de 
buurtmoestuin of op een buurtgesteunde 
boerderij. 
 
Vanuit dat werk zal dan vaak de zin ontstaan om 
met andere tuinders tips en zaden te delen, elkaar 
te helpen, om met de buren voedsel te delen, of 
om samen met buren voedsel in te kopen van de 
lokale boerderij en hun op die manier te steunen. 
Tuinieren geeft mensen een gevoel van 
verbondenheid, dankbaarheid en zinvolheid, 
merken vele tuinders tot hun vreugde. Men 
ontkomt er niet aan om dank en respect te gaan 
voelen voor de aarde, de zon, de wind, de regen 
en de natuur die zo wonderbaarlijk voor ons groeit 
en bloeit. 
 
Al deze aspecten samen zorgen voor wat 
Transition Towns ‘veerkracht‘ noemen: Het 

http://transitiontowns.nl/wp-content/uploads/VoordelenGemeenschaptuinen.pdf
http://transitiontowns.nl/wp-content/uploads/VoordelenGemeenschaptuinen.pdf
https://docs.google.com/document/d/1Bzl4eRL8c86qogio5GnJaVo17kX9IBmL-yx0rFDc6mM/edit
https://docs.google.com/document/d/1Bzl4eRL8c86qogio5GnJaVo17kX9IBmL-yx0rFDc6mM/edit
https://www.facebook.com/groups/permacultuur/
http://transitiontowns.nl/wp-content/uploads/Oproep-Goed-Voedsel-Beweging-2013final.pdf
http://transitiontowns.nl/de-handen/eetbare-tuin
http://transitiontowns.nl/archief/14294
http://transitiontowns.nl/archief/14294
http://www.nmfgroningen.nl/MilieufederatieGroningen/Themas/BouwenenWonen/Activiteitenenprojecten/Eetbare_Stad.aspx
http://transitiontowns.nl/waarom-transitie/veerkracht
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(zelf)herstellend vermogen van een organisme, 
systeem of gemeenschap. Daardoor worden we 
stap voor stap ietsje minder kwetsbaar voor zaken 
als stijgende voedsel- en olieprijzen, ongezond 
bewerkt en gemanipuleerd voedsel. En leren we 
hoe we (weer) voor onszelf, voor elkaar en voor de 
natuur kunnen zorgen. 
 

Beweging ‘Goed Voedsel uit eigen Regio’ 
 
Je kunt bijvoorbeeld een kraam op de markt, een 
lezing, open dag of proeverij organiseren, een 
gezamenlijke maaltijd of zelfs een voedselfestival 
met o.a. films en presentaties. Betrek evt. ook de 
gemeente erbij, want goed voedsel hoort nu ook 
op de politieke agenda thuis. In een aantal 
gemeenten is voedselbeleid al van de grond 
gekomen, bijv. gerelateerd aan gezondheidszorg 

en/of het klimaatbeleid. Voedsel is topprioriteit 
voor de reductie van het bijna 70% indirecte 
energiegebruik (via de producten die we kopen)! 
Kies je eigen ideale dag(en) uit. 
 
Er zijn dit jaar diverse mogelijkheden om aan te 
sluiten op landelijke manifestaties. Bijvoorbeeld: 

 de Dag van de Stadslandbouw op 25 en/of 
27 april (zie 
www.dagvandestadslandbouw.nl); 

 de Open dagen Biologische landbouw 
‘Lekker naar de boer’ op 22 en 23 juni (zie 
www.bionext.nl); 

 de Week van de Smaak van 28 september 
tot 6 oktober (zie 
www.weekvandesmaak.nl); 

 de Dag van de Duurzaamheid op 10 
oktober (zie www.urgenda.nl). 

  
(bron: vitaalcentraalgroningen tekenaar: Marcel Leuning.) 
 

http://www.dagvandestadslandbouw.nl/
http://www.weekvandesmaak.nl/
http://www.vitaalcentraalgroningen.nl/hoofdmenu/nieuws/nieuwe-voedselvisie-gemeente-groningen
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Met 'Tuintopia' leer je permacultuur spelen 
 

Tuintopia is een 
kaartspel gemaakt 
door Arjan de Vries 
van TT Eindhoven. 
Spelenderwijs legt 
men een tuin aan rond 
een huis en leert al 
doende de principes 
van de permacultuur.  

 
De opgave is om zoveel mogelijk verbindingen in 
de tuin te maken. Het huis krijgt bijvoorbeeld 
water van de waterpomp en geeft groenafval aan 
de composthoop. Maar wat hebben de vijver en 
het insectenhotel elkaar te bieden? Dit spel laat 
zien dat een tuin die werkt als een ecosysteem, de 
beste tuin is. Dit ecosysteem wordt sterker met 
meer verbindingen tussen de verschillende 
tuinelementen. De speler die de meeste 
verbindingen toevoegt, wint het spel. 
 
Tuintopia is leuk en uitdagend, voor jong en oud. 
Het inspireert doordat je het samen speelt. Het 

spel is op meerdere niveaus te spelen; een ideaal 
cadeau en relatiegeschenk. In deze pdf ziet u hoe 
het spel er uit ziet en hoe het werkt. Meer 
informatie en een demoversie van het spel zijn te 
vinden op: www.tuintopia.nl. 
 

Crowdfunding voor 1.000 x ‘Tuintopia’ 
De voorinschrijving loopt en de teller staat al op 
bijna 500 stuks! Maar, pas bij 1.000 inschrijvingen 
gaat het spel gedrukt worden. Bestel daarom nu 
één of meer exemplaren van Tuintopia voor een 
voorinschrijvingsprijs van € 4,95,- (+1,98 
verzendkosten) via : www.tuintopia.nl. Bij 
bestellingen vanaf 10 stuks krijgt u extra korting. 
Help permacultuur promoten via dit spel en 
verspreidt dit nieuws via mail, website en/of 
social media. 
alle steun en dank aan 
Arjan de Vries – de spelontwerper 
en Jan van Arkel – de uitgeve

'Heel de wereld' - Boek ecologische landbouw 

15 april 2013 - In 
samenwerking met Uitgeverij 
Jan van Arkel verschijnt in mei 
2013 het boek ‘Heel de Wereld 
… op weg naar agro-ecologische 
landbouw en genoeg goed 
voedsel voor iedereen’. Het 

boek is geschreven door Jelleke de Nooy van Tol, 
voormalig coördinator van het Netwerk Vitale 
landbouw en Voeding. 

‘Heel de Wereld’ gaat over mooie, baanbrekende 
initiatieven van mensen en organisaties die 
duurzamer voedsel produceren. Ze herstellen 
kringlopen, lokaal, regionaal en mondiaal. Ze zijn 
agro-ecologisch, innovatief en gezond. Bij jou in 
de buurt èn in Verweggistan. Maar er staat meer 
in, over hoe vernuftig onze bodems voor gezond 
voedsel zorgen, mits ze zelf gezond zijn. 

Over de veerkacht van agro-ecosystemen en 
consumentenorganisaties die voedselproductie 
aansturen. Het boek laat zien hoe we met elkaar 
het omslagpunt kunnen bewerkstelligen naar 
duurzamere vormen van landbouw in heel de 
wereld. Jelleke heeft veel internationale ervaring 
met landbouwontwikkeling-processen en dat 
maakt het boek erg interessant. Wat ze er zelf 
over zegt: 

Jelleke over haar boek 

“Het is een feest om dit boek te schrijven. Want ik 
ontdek steeds meer èn veel  
 
vernieuwende bewegingen, die in heel de wereld 
aan de gang zijn! In de praktijk, in wetenschap en 
beleid. Ineens, in de afgelopen paar jaren en 
zeker nu in 2013, worden ze zichtbaar, emergent. 

Het lijkt wel of er een grote transitie aan de gang 
is, over de hele wereld, naar herstel van 
kringlopen en gezond voedsel. Een beweging naar 
meer integrale en regionale landbouw, met genoeg 
voedsel voor iedereen, met herstel van bodems en 
zuiniger gebruik van water. Het is een beweging 
die onomkeerbaar is. Je leest het nog niet in de 
krant, maar het gebeurt al wel. Een beweging die 
bijna het omslagpunt, het Tipping Point, heeft 
bereikt.” 

Geïnteresseerd in crowdfunding van dit boek? 

Je kunt het boek nu alvast bestellen voor 12 euro. 
Je krijgt het dan toegestuurd in mei 2013, dan ligt 
het in de winkel voor 19,50 Euro. Deze actie geldt 
tot 1 mei 2013 en is een vorm van crowdfunding. 
Jij maakt de publicatie van dit boek dus mede 
mogelijk, een goede investering! 

http://www.tuintopia.nl/
http://www.permacultuurnederland.org/
http://transitiontowns.nl/wp-content/uploads/Tuintopia-productbeschrijving.pdf
http://www.tuintopia.nl/
http://www.tuintopia.nl/
http://www.resilientculture.com/
http://www.janvanarkel.nl/
http://www.janvanarkel.nl/
http://www.janvanarkel.nl/
http://www.jellekedenooy.nl/
http://transitiontowns.nl/waarom-transitie/veerkracht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Emergentie
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Je kunt je bestelling hier plaatsen. NVLV-leden, 
KLV- en VWI-leden krijgen een extra korting: zij 
hoeven geen verzendkosten te betalen. 

Wil je eerst nog iets meer weten voordat je 
besluit? 
Download gratis de inhoudsopgave, de 
samenvatting of de inleiding van het boek, dat 
geeft je een idee.

Op ons dooie akkertje 
 

12 mei 2013 - Fransjan de 
Waard, auteur van ‘Tuinen van 
Overvloed’ en enthousiast 
supporter van Transition Towns, 
is onlangs een blog begonnen: 
‘Thuis op Aarde’. Hij vroeg ons te 
helpen daar bekendheid aan te 

geven en dat doen wij  graag met het plaatsen van 
een deel van zijn eerste blog: ‘Op ons dooie 
akkertje‘. 
 
De Waard is landbouwkundig ingenieur en stuitte 
zo’n 20 jaar geleden, al bomen plantend,  in 
Andalusië op het fenomeen Permacultuur. Dat werd 
de praktijk waarin hij al zijn inzicht in de vitaliteit, 
diversiteit en samenhang van  ecosystemen, zag 
samenkomen. Na een lange reis langs bronnen en 
pioniers  downunder en in Azië,  timmert hij nu in 
Nederland aan de weg. 
 
In 1996 schreef hij het eerste standaardboek voor 
permacultuur in Nederland:  ‘Tuinen van 
Overvloed’.  Achteraf bezien een jaar of tien te 
vroeg. In 2011/2012 verscheen het opnieuw, nu bij 
Uitgeverij Jan van Arkel. Na een studie in de 
transpersoonlijke psychologie, komt in het boek 
Spirituele Crises, het innerlijke landschap aan de 
beurt als factor in de Grote Transitie. 

Op ons dooie akkertje 
 
De verleiding is groot om m’n blog te openen met 
een grote filosofische uitspraak, of liever nog met 
een hele serie – wanneer ik niet zou kunnen kiezen. 
Maar een podium voor diepzinnig-intellectuele 
gymnastiek hoeft dit niet te worden; liever een plek 
waar een aantal heuse grondslagen herkenbaar 
blijven in de ruis. Grondslagen die we collectief zo 
pijnlijk diepgaand voor lief zijn gaan nemen, dat we 
ze in verbijstering opnieuw aan het ontdekken zijn. 
En dat is werkelijk geen dag te vroeg. Want dit gaat 
over de grond onder onze voeten, en vooral over dat 
flinterdunne opperhuidje van de Aarde dat we 
bodem noemen. Dat ons als bewoners van het vaste 
land ‘t leeuwendeel van ons voedsel zou kunnen 
geven – met hoevelen we ook zijn. 
 
Welnu, die bodem is zwaar ziek, en op verschillende 
manieren uitgeput. Door jarenlange mishandeling. 
Niet zozeer uit kwaaie wil maar, zoals schade en 
schande ons inmiddels doen beseffen, uit volharding 
in stompzinnigheid. Stomp-zinnig: niet in staat, of 
bereid, om signalen op te vangen, te zien, te horen, 
te lezen. Olie-dom: vereenzelvigd met het waanidee 

dat de fossiele bronnen eeuwig blijven spuiten, 
stromen en schuiven, en voor 9 miljard mensen vast 
nog wel blikjes en pakjes astronautenvoer zouden 
kunnen opleveren. 

Bodem is een levend organisme 
Wat aansporing om de bodem te herontdekken als 
levend organisme; zinniger kan ik dit niet maken. 
‘Wilde’ bodem is een onwaarschijnlijk feest van 
duizenden en duizenden levensvormen die op nog 
veel meer manieren functionele relaties met elkaar 
onderhouden, en hun danspasjes op ieder moment 
in andere combinaties zetten. Net zoals in een 
natuurlijk bos, bijvoorbeeld: het geheel blijft 
bestaan omdat alles erin samenhangt. Een 
natuurlijk bos is samenhang. Bodem: zelfde liedje.  
 
Als we dat geheel uit elkaar gaan lopen pluizen, 
eenzijdig gaan voeren, de verkeerde dingen gaan 
voeren, vergiftigen, platrijden, en met elke 
ploeggang overhoop halen – ja, dan is dat dansje 
niet vol te houden, hoe graag alle poppetjes in die 
hossende menigte dat ook zouden willen. 
 
Is het leven van zichzelf ‘complex’? Nee natuurlijk 
niet. Het leven leeft gewoon. Het wordt pas 
‘complex’ wanneer wij het op onze mentale 
snijtafel leggen, en tot object van ons denkwerk 
maken. En dat doen we zodra we er iets mee te 
schaften willen hebben – best logisch, als het om 
voedsel gaat. En verdomd, dan zitten we al gauw 
met een buitengemeen complex verhaal – vanwege 
al die verschillende levensvormen, en dan nog eens 
al die relaties daartussen. Hartstikke lastig. We 
maken het liever iets minder complex. En dat is 
aardig aan het lukken. 

Twee ecosystemen: grasland en bos 
 

Grofweg zijn er op land 
twee hoofdcategorieën 
van natuurlijke 
ecosystemen: grasland 
en bos. Onder beide 
bouwt zich bodem op. 
Een deel van de koolstof 
die door planten uit de 

lucht wordt vastgelegd, komt na hun sterven 
duurzaam in de bodem terecht, als deel van dat 
enorme, organische, grillige moleculaire complex 
dat humus heet. En humus is de bankrekening van 
de bodem.  
 
Zelf niet in water oplosbaar, biedt het houvast aan  

http://www.netwerkvlv.nl/index.asp?menu=030601&id=1&id=167
http://www.netwerkvlv.nl/downloads/Heel_de_Wereld_inhoudsopgave.pdf
http://www.netwerkvlv.nl/downloads/Heel_de_Wereld_samenvatting.pdf
http://www.netwerkvlv.nl/downloads/Heel_de_Wereld_inleiding.pdf
http://www.janvanarkel.nl/fondslijst/opauteur/waard.html
http://www.janvanarkel.nl/fondslijst/opauteur/waard.html
http://thuisopaarde.nl/2013/04/op-ons-dooie-akkertje/
http://thuisopaarde.nl/2013/04/op-ons-dooie-akkertje/
http://www.permacultuurnederland.org/
http://bit.ly/TvOvervloed
http://bit.ly/SpiCriNL
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voedingsstoffen – mineralen – die anders 
gemakkelijk zouden uitspoelen en via ondergronds 
water buiten bereik zouden raken, op weg naar de 
oceaan. Nu blijven ze op deze langlopende rekening 
staan, totdat een plant ze daarvan opneemt. 
 
Verder heeft een levende, humeuze bodem typisch 
een korrelige structuur. Daarin is ruimte voor water 
en lucht – levensvoorwaarden voor alle grotere, 
maar ook microscopisch kleine organismen. Zo is 
‘lucht in de bodem’ dan ook een kwestie van 
grotere, maar ook microscopisch kleine gangetjes – 
niet iets om de trekker bij te halen en die kluiten 
eens lekker mee te keren. 
 

Net zo is ‘water in de 
bodem’ vooral een kwestie 
van vocht, dat wederom in 
microscopisch kleine 
holtes aan bodemdeeltjes 
plakt, en daar gemengd 
met mineralen 

opneembaar is voor plantenwortels. En dan is het 
nog zo dat humus, en het diverse, dansende 
bodemleven dat daar bijhoort, de basis vormt voor 
gezonde, resistente planten, en dus veerkrachtige 
ecosystemen. 
 
Veel complexer dan dit hoeven we het niet te 
maken. Er speelt zich nog onvoorstelbaar veel af dat 
we niet weten, maar in grote lijnen zit het 
bodemverhaal zo in elkaar. Een rijkdom die we zo 
voor lief zijn gaan nemen dat deze als 
referentiekader praktisch volledig uit beeld 

verdwenen is. Niet zo best, want ziet: door de 
‘complexe’ werkelijkheid systematisch te 
versnipperen en blind voor het geheel maar wat aan 
te modderen met onderdelen – zoals het recente 
alarm over regenwormen, en de eerdere ‘oplossing’ 
voor zure regen door mestinjectie – bevinden we ons 
vroeg of laat precies in het scenario waarvoor al die 
tijd als uitgangspunt al gold: de bodem is een dooie 
boel, die slechts met allerhande kostbare 
industriële inputs en vormen van geweld zover te 
krijgen is dat hij iets eetbaars voor ons ophoest. 

Agro-industrie aangejaagd vanuit mindset 
rond ‘oorlog’ 
Het is griezelig om te lezen hoe de prille agro-
industrie destijds is aangejaagd vanuit een mindset 
die op ‘oorlog’ stond. Twee factoren springen er 
voor mij uit: de internationaal erkende urgentie om 
monden te kunnen blijven voeden, en – grimmiger – 
het technologische succes van de oorlogsindustrie 
om stikstof uit de lucht vast te leggen – voor 
explosieven, maar hoera, ook voor 
kunstmestkorrels.  
 
Details van hoe in industrie, onderzoek en beleid 
binnen één generatie tijd een steeds verder 
vernauwd bewustzijn de boventoon ging voeren, zijn 
ruimschoots te vinden in Down to Earth, het 
proefschrift van Jozef Visser uit 2010. Daarin maakt 
hij pijnlijk zichtbaar hoe alle besef van samenhang 
tussen bodem, bodemleven en planten verloren 
ging, zodat slechts de fragmenten daaruit het decor 
gingen vormen. 

TT Boxtel organiseert vers voedsel uit de regio 
 

22 mei 2013 - Als het aan 
Transition Town Boxtel 
ligt, eten we over een 
paar jaar allemaal verse 
groenten, fruit en andere 
producten uit eigen regio. 
In veel dorpen en steden 
bruist het reeds van 
initiatieven rond voedsel.  
 
Mensen willen weten waar 
hun voedsel vandaan komt 
en wensen kwaliteit boven 
kwantiteit. Het gaat om 

goed voedsel als basis van onze gezondheid, om 
schoon water, zonder gifgevaar voor bij en vlinder, 
een mooi landschap dat lekker ruikt, én een eerlijk 
inkomen voor boer en tuinder. Men laat de 
kiloknaller en plofkip vaker links liggen en kiest 
geregeld ook voor bijvoorbeeld een vleesvervanger. 
En bovenal waardeert men weer de verse groenten 
van het seizoen, zoveel mogelijk van lokale 
producenten: lekker uit eigen regio! 

Platform Eetbaar Boxtel doet de 
voorlichting 
 
Om aan voorlichting en educatie te werken, maar 
ook om meer mogelijkheden tot samenwerking te 
bieden aan allen die zich op de een of andere 
manier met voedsel bezig houden, wordt een 
platform opgezet. Er is al een hele waslijst van 
mogelijke activiteiten opgesteld, zoals bijvoorbeeld 
lezingen, films en themawandelingen, met ook een 
lokale ‘Voedselagenda’. Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden bij Yvonne Hopstaken via: 
welkom@eetwatbijjepast.nl. 
 

Voedsel Coöperatie Boxtel voor de 
in/verkoop 
 
Enigszins vergelijkbaar met de Energie Coöperatie 
Boxtel, wordt een professionele organisatie in 
coöperatievorm opgezet om de verkoop van 
regionale producten te bevorderen. Bestaande en 
nieuwe producenten worden uitgenodigd deel te 

http://bit.ly/124sZ5B
http://bit.ly/124sUyC
http://bit.ly/124sZCF
http://boxtel.transitiontowns.nl/
http://welkom@eetwatbijjepast.nl/
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gaan nemen. De opzet is dat consumenten zich gaan 
verbinden met de producenten via de coöperatie. 
Gezocht wordt naar de makkelijkste manier om de 
verkoop flink te stimuleren, zodat meer 
producenten en consumenten het aantrekkelijk 
vinden om zo samen te werken. 
 
Het project kan ook tot meer regionale 
werkgelegenheid leiden. Omdat de tussenhandel zo 
beperkt mogelijk wordt gehouden, zullen de prijzen 
aantrekkelijk zijn. Het plan is om tijdens de 
Herfstfair in Boxtel – zondag 6 oktober – naar buiten 

te treden met de coöperatieplannen en dan tevens 
leden te werven. 
Gewerkt wordt aan een film die een goede 
impressie geeft van het reeds ruime aanbod van 
producten in de regio rond Boxtel, ruwweg Het 
Groene Woud. Het is de bedoeling dat deze film op 
6 oktober in première gaat. Belangstellenden voor 
de nieuwe coöperatie kunnen zich melden bij Geert 
van de Veer via: g.vd.veer@hotmail.com. 

Toespraak Bijenlint 'Voor de bijen' 

 
9 juli 2013 - Françoise le 
Griep van de werkgroep 
bijenlint Deventer van TT 
Deventer, stond afgelopen 
maandag 8 juli rond 2 uur in 
de middag op een politiek 
podium in Den Haag voor een 

toespraak. Over wat er in haar ogen moest gebeuren 
om de bijengezondheid te bevorderen. Zij is met 
“het veld”  aan het onderzoeken hoe de bijen-
gezondheid bevorderd kan worden. 

Bijenlint Deventer was uitgenodigd door Sharon 
Dijksma, de staatssecretaris van economische 
zaken. Jaja, bijen vallen tegenwoordig onder 
economische zaken… Duzzz… Er waren 25 sprekers 
en Françoise was de 4e, na de BD-imkers en voor 
bijenlint Zutphen.  In goed gezelschap dus. 
Françoise bracht haar verhaal met moed en hart. 
Met knikkende knieën weliswaar, maar ze stond er 
en deed het, voor het eerst in haar leven. 

‘Voor de bijen’ 
 
Goedemiddag, fijn dat u er allemaal bent. 
 
Mijn naam is Françoise le Griep van het Bijenlint 
Deventer. Ik ben dit jaar gaan luisteren naar m’n 
hart.  
 
In maart ben ik voor het Bijenlint in Deventer gaan 
werken, als vrijwilligster. Ik heb me sinds maart 
verdiept in bijen en hun situatie. 
 
Waarom het zo slecht met ze gaat, wat hun 
gezondheid in gevaar brengt. En wat ik kan doen 
om de gezondheid van de bijen te verbeteren. 
 
Ik ben dit gaan doen vanuit liefde. Liefde voor het 
leven, voor de aarde en al haar bewoners. 
Van daaruit is het voor mij onbegrijpelijk. 
 
Onbegrijpelijk dat het welzijn van de bijen en 
andere dieren, het welzijn van de mens 
ondergeschikt gemaakt wordt aan “de economie”. 
 
Ik heb imkers ontmoet die liever honing oogsten 
dan een volk op een natuurlijke manier laten 
vermeerderen en overwinteren. En zo de bijen 
verzwakken. 
 
Ik zie dat land- en tuinbouwers de bodem 
uitputten en o.a. insecten vergiftigen in plaats van 

met de aarde samen te werken. 
Gifindustrie laat ik even buiten beschouwing. 
 
Ik ben geschokt dat de politiek nog steeds toelaat 
dat dit vernietigende gif gebruikt wordt.. 
 
Ik wil u niet als vijand zien, 
ik wil u laten weten wat u doet. 
 
Zoals u weet zijn het uw vrienden die u wijzen op 
mogelijkheden ter verbetering van uzelf. 
Ik wens u zachtjes te raken in uw hart. 
Ik wens dat u de schoonheid van de aarde en het 
ecosysteem ziet. 
 
U handelt volgens mij uit niet goed begrepen 
eigenbelang. Ik hoop dat u inziet dat uw 
eigenbelang samenvalt met het welzijn van de 
aarde en al haar inwoners. 
 
En dat we samen een gezonde wereld voor de 
bijen en onszelf kunnen creëren. 
Nu is de tijd om daarnaar te handelen. 
 
Wij als Bijenlint Deventer ondernemen de 
volgende acties : 
 
We delen gratis biologisch bloemzaad uit, 
waardoor we samen, als inwoners van Deventer, 

http://g.vd.veer@hotmail.com/
http://deventer.transitiontowns.nl/?page_id=9774
http://www.zutphenbijenstad.nl/bijenlintzutphen.php
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een bloemenlint voor de bijen door de stad 
creëren. Goed voer voor de bijen, hommels en 
andere insecten. Vorig jaar werd er zo een 12 km 
lang lint m.b.v. zo”n 3000 huishoudens gecreëerd. 
Dit jaar hebben we geen lint maar een bijendeken 
gemaakt : 
 
We hebben meer dan 3.000 enveloppen met zaad 
verspreidt onder de Deventer bevolking. Mensen 
werken graag mee aan positieve actie. 
 
Het Bijenlint overlegt met de gemeente over hun 
maaibeleid. De gemeente Deventer gaat in het 
groenbeheer gelukkig zonder gif werken. 
 
We laten imkers bij-vriendelijke manieren van 
bijenhouden ontdekken. 
 
We zullen biologische krokussen verkopen zodat de 
bijen vroeg in het voorjaar voldoende te eten 
vinden. 
 
We informeren Deventenaren over manieren 
waarop ze de bijen kunnen ondersteunen. 
Zoals geen gif gebruiken, biologisch en lokaal eten 
kopen, meewerken aan het bijenlint, 

drachtplanten voor de bijen aanplanten, of BD 
imker worden. 
 
Iedere actie is er 1 en we zorgen zo voor 
bewustwording : 
 
Iedereen kan bijdragen aan het welzijn van de 
bijen. 
Iedereen kan inzien dat door het welzijn van de 
bijen te vergroten we ons eigen welzijn veilig 
stellen. 
 
Ik nodig u uit hetzelfde te doen : u bewust te 
worden van wat U kunt doen om de bijen, en ons 
hele ecosysteem WERKELIJK te VOEDEN. 
 
U heeft een geweten 
U heeft gevoel voor wat goed is. 
U heeft een hart. 
 
Luister, alstublieft, luister daar naar 
en alstublieft handel daar naar! 
 
Dank u wel 
Françoise le Griep

Hondsdraf en smeerwortel nog an toe! 
 

17 juli 2013 -Tot de zomer 
van 2012 plofte Alowieke 
van Beusekom met haar 
bootje De Streeker rond in 
de grachten van Utrecht. 
Jarenlang heeft ze gewoond 
en gewerkt aan een 
eeuwenoude werf met grote 
kastanjes en platanen, een 
kleine oase in de 
stadsjungle. In die tijd 

konden wij voor TT Nederland wel eens gebruik 
maken van haar prachtige werfkelder aan de Oude 
Gracht: Vloer van zelfgemaakte keramiek en her 
en der bruine stukjes techniek van boten en 
touwen uit weleer. 
Alowieke woont nu in haar woonwagen, Juffrouw 
Kolibri. Daarmee is ze in Haghorst aangeland, 
hartje van Brabant. Ze bouwt er aan de wagen tot 
het naar haar zin is. Wie weet hoe lang ze er nog 
in woont en waar de weg naar toe leidt. Graag zou 
ze op een stuk land terecht komen met 
ecologische tuinders en boeren, permaculturisten, 
en kunstenaars. Ze schrijft ook graag. Beeldend en 
met eenvoudig taalgebruik en laat haar inspireren 
door de natuur. 
Dat doet Alowieke op haar blog: ‘Alowieke – 
Woonwagenverhalen met Juffrouw Kolibri‘. Op een 
even mooie als simpele stijl maar met een diepe, 
kunstzinnige wijsheid die uit de stilte van 

observatie omhoog lijkt te komen. Ik ben er in 
ieder geval zeer van onder de indruk en raad het 
hierbij iedereen aan, vooral wanneer je van de 
natuur en van zelf doen houdt zoals Alowieke. 
Lees en geniet – Adri Ros. 

Hondsdraf? 
„Hondsdraf? Dat is rotspul!” hoorde ik pas. Zo’n 
plantje dat overal maar tussendoor kruipt, dat 
wordt meestal niet gewaardeerd. Het komt op in 
gazons, daar waar mensen gras willen hebben. 
Inplaats van het glanzend groene raaigras, zie je 
dan een paarse zee met beestjes die er 
rondvliegen. Dat is niet de bedoeling van een 
gazon. Flora en fauna delen we in. Zoals we het 
zelf willen zien. Nuttig en niet nuttig. 
Hondsdraf is niet nuttig. Zeker niet in het gazon. 
Smeerwortel en hoefblad ook niet. Dus dat moet 
weg. Maar er is een wereld die veel groter is dan 
wat we weten. De bodem en de bijen en beestjes 
hebben wellicht iets heel anders nodig. En wij 
hebben hun weer nodig. Dus wat is wijs? 
Ik doe het zelf ook. Ik kies ook welke planten ik 
niet wil en welke ik wel wil. Ik haal weg wat 
dominant is, maar er mag altijd wat van blijven 
staan. Alles heeft zijn funktie. Op kweekgras 
wordt bijvoorbeeld veel gescholden. Maar ik wist 
niet dat kweekgras goed is voor de stofwisseling en 
voor de huid. Dat weet ik pas sinds gisteren. 
Misschien doet kweek in de bodem ook wel dingen 

http://alowieke.wordpress.com/
http://alowieke.wordpress.com/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hondsdraf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Smeerwortel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoefblad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elytrigia_repens
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die de bodem gezond maakt. Geneest het niet 
alleen mijn huid, maar ook de huid van onze 
planeet, de bodem onder mijn voeten. En dan trek 
ik het er zomaar uit. 

Maar wat geven we en wat nemen we? 
 
In de permacultuur probeert men functies te 
achterhalen, van de plant die er groeit. En dan ruil 
je die plant voor een andere, die dezelfde rol 
speelt, maar nóg meer funkties heeft. Een plant 
waar je ook nog goed van kan eten. Of mandjes 
van kan vlechten. Of een windhaag van kan 
maken. En graag een plant die we mooier vinden 
dan kweek, en makkelijker te verwijderen 
wanneer wij dat willen. Dan halen we alle kweek 
weg tot het laatste halmpje, en zetten we er 
andere plantjes voor in de plaats. Het liefst met 
grote vruchten en een rijke oogst. Ik ken die 
verleiding om zo snel mogelijk een grote oogst 
binnen te halen. En er is dikwijls commerciële 
noodzaak. Maar wat geven we en wat nemen we? 

Ook in de permacultuur zijn mensen hongerig naar 
kennis, naar feiten die houvast bieden in hun 
tuinontwerp, of boerderij. Wat is zinvol en wat 
niet. Je kan dingen lezen op internet of in boeken, 
en horen van anderen. Maar elke plek is anders, en 
heeft iets anders nodig. En de natuur is flink in 
beweging. Alles verandert in hoog tempo. Bodem, 
klimaat en hele ecosystemen. Wat weet ik nou 
eigenlijk. Zo weinig toch… 
Daarom kijk ik maar gewoon. Naar dat 
hondsdrafje. Of naar de smeerwortel of het kleine 
hoefblad. Wat staat het daar te doen, op die plek? 
Hoe ziet het er uit? De aarde geeft zelf aan wat ze 
nodig heeft. Ik wil daar eerst lekker lang naar 
kijken en luisteren. Er valt vast en zeker een hoop 
plezier te beleven aan dingen waar ik nog niks van 
weet. Misschien vraagt het land wel om iets heel 
anders, dan ik kan bedenken. Voor mij is het 
zoiets als een relatie. Pas na een tijd weet je van 
elkaar wat je prettig en niet prettig vindt. Dan 
begint er iets te groeien wat blijvend kan zijn. Op 
deze ontdekkingstocht is er niemand die mij 
werkelijk kan vertellen wat ik moet doen. Of waar 
ik naar moet kijken. Gelukkig maar. 

 

Agenda Stadslandbouw iets voor TT? 

24 juli 2013 - Stedennetwerk 
Stadslandbouw is sinds 2010 
op beleidsmatig niveau bezig 
met stadslandbouw in de 
steden. Transition Towns 
(TT)- en Permacultuur 
(PC)groepen richten al jaren 
daadwerkelijke (buurt) 
moestuinen op. De 
ambtelijke professionals in 
het Stedennetwerk hebben 

contact met lokale initiatieven, en komen dus her 
en der ook in contact met TT- en PC-initiatieven. 
De tijd lijkt rijp dat deze werelden dichter bij 
elkaar komen. De eerste samenwerking is er al, 
zoals in Nijmegen, Haarlem en Rotterdam (Lees: 
Dag vd Stadslandbouw mooi platform voor TT). 

De ‘Agenda Stadslandbouw‘ van het netwerk kan 
daar een nuttige rol in spelen. Een contract met 
een intentie en een actielijst waarop een 
gemeente ondertekent welke onderdelen zij gaat 
ontwikkelen en/of ondersteunen. De agenda lijkt 
genoeg aanknopingspunten te bieden om er 
nieuwe TT- en Permacultuurprojecten mee te 
realiseren en/of te professionaliseren. 

Een nieuwe stap in de ontwikkeling van de Eetbare 
Stad? Wat is dan nodig binnen Transition Towns en 

Permacultuur? Jouw inschatting is welkom, zeker 
als je actief bent in een project. 

 
Agenda Stadslandbouw 

… Stadslandbouw kan de regionale economie 
versterken doordat voedselproducenten 
rechtstreekse toegang krijgen tot de stedelijke 
markt. Wanneer er schakels uit de tussenhandel 
worden gehaald, levert dit de agrarische 
ondernemer betere prijzen op voor zijn producten 
en krijgt de consument vers voedsel tegen een 
aantrekkelijke prijs. 

Voor de steden is een sterke regionale landbouw 
van belang omdat hiermee het economische 
draagvlak van de waardevolle open landschappen 
behouden blijft. Juist in de stad zijn er kansen 
voor nieuw ondernemerschap door gewassenteelt 
in leegstaand vastgoed of kleinschalige productie 
en verkoop van groenten en kruiden. 

Stedelijke moestuinen maken bovendien de 
buurten groener en gevarieerder. Door het 
gezamenlijk tuinieren neemt vaak ook de sociale 
cohesie in een buurt toe. De consumptie van een 
breder scala aan verse groenten en meer 
lichaamsbeweging (o.a. door het zelf tuinieren) 
draagt verder bij aan verbetering van de 
gezondheid van de stadsbewoners. 

http://www.stedennetwerkstadslandbouw.nl/
http://www.stedennetwerkstadslandbouw.nl/
http://transitiontowns.nl/archief/14294
http://www.stedennetwerkstadslandbouw.nl/wp-content/uploads/2013/06/Stedennetwerk-Stadslandbouw-A4-AgendaStadslandbouw.pdf
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Tenslotte kan regionale en lokale productie en 
verkoop de voedselkilometers terugdringen 
waardoor de CO2-uitstoot vermindert en 
efficiënter gebruik wordt gemaakt van 
reststromen, water en bodem/nutriënten… 

Actiepunten overheden: lokaal en 
nationaal 

Onze gemeente,………………………………………., wil met 
de volgende acties uiting geven aan bovenstaande 
Agenda 

Op lokaal niveau 

 Onze gemeente betrekt stadslandbouw bij 
de verschillende beleidsterreinen die 
raakvlakken hebben met dit thema. Zoals 
bewustwording rond voedsel en 
gezondheid, kwaliteit van de 
leefomgeving, de sociale cohesie, 
duurzaamheid, werkgelegenheid en 
onderwijs en recreatie; 

 Onze gemeente verbindt partijen die 
actief met stadslandbouw bezig zijn of 
hier mee willen starten (netwerkfunctie) 

 Onze gemeente creëert 
experimenteerruimte voor vernieuwende 
initiatieven; 

 Onze gemeente geeft het goede voorbeeld 
door regionale- of stadslandbouw-
producten op te nemen bij de 
aanbesteding van de eigen catering; 

 Onze gemeente stimuleert andere (semi-
)overheidsinstellingen (zoals ziekenhuizen 

of grote onderwijsinstellingen) dit 
voorbeeld te volgen; 

 Onze gemeente creëert ruimte voor 
stadslandbouw door hier in bestemmings-
plannen rekening mee te houden door dit 
op te nemen in de bestemmings-
omschrijving en waar nodig omgevings-
vergunningen te verstrekken; 

 Onze gemeente onderzoekt de 
mogelijkheden voor een combinatie van 
stadslandbouw en recreatie in 
groengebieden zodat een versterkt en 
gevarieerder gebruik van deze gebieden 
komt; 

Op nationaal niveau vragen wij 

 Dat zij ruimte geeft aan lagere overheden 
om stadslandbouw te stimuleren, 
meedenkt over hoe dit vorm kan krijgen 
en meehelpt kennis op te bouwen, 

 Dat zij bijdraagt aan het ontwikkelen en 
uitdragen van een visie rond het thema 
stadslandbouw in het landelijke gebied en 
de stad; 

 Dat zij de kansen voor stadslandbouw 
meeneemt bij de uitwerking van het 
Europees Landbouwbeleid met name waar 
het gaat om landbouw in 
stadsrandgebieden (peri-urbane gebieden); 

 Dat zij onderzoekt hoe de remmende 
werking van de stringente toepassing van 
regels voor voedselveiligheid en het 
houden van dieren op de ontwikkeling van 
stadslandbouw verminderd kan worden 

 


