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Wat je van 
dichtbij haalt 
is lekkerder



Fietsen langs lokale en duurzame ondernemers
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Het wantij is ‘de draaiing of stilstand in het water, waar vloedstromen elkaar ontmoeten.’
Wantij is een uitgave van ZMf. Het blad wordt naar de leden van ZMf verstuurd. Bijdragen
kunnen in overleg met de eindredacteur worden ingediend. Auteurs zijn verantwoordelijk
voor de inhoud van hun artikel. Plaatsing in dit blad hoeft niet te betekenen dat de vermelde
meningen het inzicht van de redactie, het bureau of het bestuur van ZMf weergeven.
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WAT JE VAN DICHTBIJ 
HAALT IS LEKKERDER
Willem de Weert

De Ketchupfabriek
We beginnen onze fietstocht bij een  
lid van de GoodFoodClub in Graauw 
(Zeeuws-Vlaanderen), bij De Ketchup-
fabriek. Stel je geen groot pand voor op 
een bedrijventerrein. Patrick Keizer 
produceert de ketchup in de keuken van 
zijn dijkhuis. Hij begon negen jaar 
geleden met tomaten tot ketchup te 
verwerken. De tomaten haalt hij van de 
kassen in het nabijgelegen Westdorpe.  
In die kassen wordt daglicht gebruikt 
(geen lichthinder), restwarmte en 
overtollig CO2 van Yara, de kunstmest-
fabriek in Sluiskil. Plagen worden 
biologisch bestreden. De tomaten zijn 
tweede keus, dat betekent dat ze voor  
de supermarkten te klein, te groot of  
niet mooi genoeg zijn. Dat geldt ook  
voor de rode paprika’s die Patrick 

Soms verliezen gezegdes  
hun betekenis. Wat je van  
ver haalt is lekker?  
De GoodFoodClub zegt  
het tegenovergestelde.  
Koop voedsel dat dichtbij 
huis en duurzaam 
geproduceerd wordt.  
Dat is lekkerder! We nemen 
de proef op de som met een 
fietstocht in het oosten van 
Zeeuws-Vlaanderen. 

inkoopt. ‘Als ik ze niet koop dan komen  
ze op de composthoop.’ 

Grootmoederswijze
Het proces om er ketchup van te maken 
verloopt op ‘grootmoeders wijze’.  
Koken op inductie met stroom opgewekt 
door de zonnepanelen, indikken en 
inmaken zonder toevoeging van kleur-, 
smaak- of conserveringsmiddelen.  
De ketchup wordt alleen in glas verpakt 
dat oneindig te recyclen is. En niet 
onbelangrijk voor de lage ecologische 
voetafdruk: de ketchup wordt alleen 
bereid in het groeiseizoen van de 
tomaten en dat is van april t/m 
november. Met een paar flesjes ketchup 
in de fietstas rijden we de polder in. 

Sausmaker Patrick Keizer Graauw. Foto: Sirri Bosmans

Graauw

wantij  |  oktober 2022  wantij  |  oktober 2022 32



Voedselbos
De volgende stop is een korte wandeling 
door een voedselbos in het buitengebied 
van Graauw. Hier bij De Voedselbron kun 
je ook rondleidingen en cursussen volgen 
over wat een voedselbos inhoudt. En er 
zijn meewerkdagen. Voor de rustzoekers 
staat er tussen de bomen en struiken een 
aantal safaritenten. Het voedselbos is 
een onderdeel van het biologische 
akkerbouwbedrijf Zeeuwse Akker dat in 
2001 als een van de eersten de omslag 
maakte naar biologische gewassenteelt, 
natuurlijk zonder te ploegen, chemische 
bestrijdingsmiddelen en kunstmest te 
gebruiken. We moeten verder. Onderweg 
genieten we van de Zeeuws-Vlaamse 
akkers, de kreken en de inundatiewerken 
uit de tijd dat de boel onderwater gezet 
kon worden om de vijand buiten  
te houden. 

The Holy Spiritus
De volgende stop is al bijzonder door de 
locatie: de Johannes de Doperkerk in  
Sint Jansteen. Daar stoken twee  
Vlamingen, Tom Genbrugge en Goderic 
Van den Brande, in de verlaten kerk hun 
ciders, honingwijnen en likeuren onder 
de naam The Holy Spiritus. De appels, 
peren en pruimen die ze verwerken halen 
ze uit de boomgaarden in de buurt.  
Het betreft fruit dat niet ‘mooi genoeg’  
is voor verkoop in de supermarkt.  
Wat lichter in het hoofd door de proeverij 
trappen we door naar Hulst.

De Stadsmolen
Wat een prachtige vesting is de stad van 
Reynaert de Vos toch. Hoog op de wallen 
draaien de wieken van De Stadsmolen, 
een korenmolen uit 1792. Binnen wordt 
meel gemalen dat als lokaal product op 
het schap staat. We nemen een pak mee 
om thuis eierkoeken van te bakken. 

Willem de Weert is  
eindredacteur van Wantij.

‘Met duurzaam  
produceren helpen 
we de samenleving 
een stuk verder.’ 

Het Melkhuis
Het is warm en het fietsen heeft ons 
dorstig gemaakt. Dan zijn we bij  
Het Melkhuis op het goede adres. Op het 
erf van dit melkveebedrijf in Terhole 
trakteren we ons op twee (h)eerlijke 
ijsjes. Gemaakt met de melk van de eigen 
Roodbonte koeien die vanuit een ‘skybox’ 
te zien zijn. Boer John en boerin Gabri 
van Esch maken ook yoghurt, hangop en 
vla. Voor hun boerderij is een ruime 
erfbeplanting (en daarin een speeltuin) 
en achter een boomgaard met oude 
fruitrassen en bloemen. ‘We doen mee 
aan een proef om wekelijks nachtvlinders 
te tellen. Wij vinden biodiversiteit heel 
belangrijk. Met duurzaam produceren 
helpen we de samenleving een stuk 
verder. Veel mensen hebben dat nog 
steeds niet in de gaten,’ zegt Van Esch. 

Het was een heerlijke middag fietsen. 
Dertig kilometers in de wielen en in de 
fietstas lokaal en duurzaam gemaakte 
producten. Alle informatie staat op 
www.goodfoodclub.nu.  

Op de website staan ook fietsroutes in 
elke provincie. Let wel op de openings-
tijden. Het betreft vaak kleine onderne-
mers die op gezette tijden open zijn. 

De Voedselbron. 

The Holy Spiritus Sint Jansteen.

Voor meer informatie:  
www.goodfoodclub.nu. Raadpleeg de 
websites van de deelnemende bedrijven 
voor de openingstijden. 

Het Melkhuis Terhole. Stadsmolen Hulst. 

GoodFoodclub
De GoodFoodclub is een initiatief van de Natuur- en Milieufederaties, waaronder 
ZMf, om het aandeel duurzaam en lokaal voedsel te vergroten  
en iedereen te ondersteunen die zich daarvoor inzet. 

Foto’s: Willem de Weert
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WACHTLIJST VOOR 
OOGSTAANDELEN 
BIOLOGISCHE 
TUINDERIJ 
PLANTALIA 
Peter Louwerse

Wantij ging een kijkje nemen en sprak 
met initiatiefnemer en tuinderij-
beheerder Karin Körver. Zij bepaalt wat  
er gezaaid en geplant wordt en neemt al 
het uitvoerende werk voor haar rekening, 
zodat de deelnemers onbekommerd 
kunnen oogsten. Dit heet Community 
Supported Agriculture (CSA). Door de 
beheerder vrij vertaald als 
‘Gemeenschapstuinderij’. 

Biologisch voedsel
Een aantal jaren geleden bezocht Körver 
de Tuinen van Groede. Ze verdiepte zich 
steeds meer in biologische voedsel-
productie en kwam in contact met de 
nieuwe eigenaren van Hof Ter Linde in 
Ritthem. Zij waren al bezig met 
permacultuur en de omvorming van een 
productiebos naar een voedselbos. 
Körver vertelt: ‘Ik vroeg hen of ik een 

stuk grond kon pachten.  
Dat vonden ze heel goed aansluiten 
bij hun activiteiten en plannen.  
In april 2020 ging ik aan de slag. 
Het perceel was ruig grasland, al 
jaren niet intensief gebruikt en 
onbespoten. Voor mij was dat een 
groot voordeel want zo kon ik snel 
biologisch voedsel produceren 
zonder een jarenlange transitie-
periode.’

In elke woonwijk
Tuinderij Plantalia ligt gunstig op 
betrekkelijk korte afstand van 
Oost-Souburg en de zuidelijke 
wijken van Middelburg. Dat is met 
de fiets goed te doen. Körver heeft 
een ideaalbeeld voor de toekomst: 
‘Als je kijkt naar de belangstelling 
dan zou je in elke woonwijk of dorp 

Ritthem

een gemeenschapstuinderij kunnen 
hebben. Een tuinder zou daar van kunnen 
leven en de milieuvoordelen zijn vele.  
Ik zie het als een laagdrempelige 
tussenstap in een overgang van de 
huidige voedselvoorziening naar een 
duurzame vorm van voedsel produceren.’

Oogsten zonder zelf te zaaien en planten én ook zonder  
zelf te wieden en harken. Dat kan in Tuinderij Plantalia, 
prachtig gelegen tussen Middelburg en Ritthem.

Wachtlijst
Tuinderij Plantalia is een groot succes. 
Met dertig huishoudens (ongeveer 
vijftig deelnemers) is het maximum 
aantal bereikt en is er zelfs al een 
wachtlijst. Deze deelnemers hebben 
een oogstaandeel gekocht en mogen 
dertig weken zelf oogsten wat ze per 
week verbruiken. Dit gebeurt op basis 
van vertrouwen. ‘Omdat we zo 
kleinschalig zijn, is er een onderlinge 
band en dat geeft vertrouwen. Ook zijn 
er bijeenkomsten en meewerkdagen 
(niet verplicht) en krijgen de deelnemers 
een wekelijkse nieuwsbrief,’ zegt Körver. 

Inkomen
Ze vervolgt: ‘Ik wil het bewust klein 
houden, maar toch nog graag 
uitbreiden naar vijftig huishoudens 
(ongeveer 75 tot 100 deelnemers). 
Dan moet ik verdubbelen in 
grondoppervlak. In totaal is het dan 
ongeveer 0,5 ha, meer is welkom.  
Ik wil graag laten zien dat het ook  
wat grootschaliger kan en dat je als 
beheerder daar in ieder geval een 
minimuminkomen aan over kunt 
houden. Helaas is er geen grond 
beschikbaar bij Hof Ter Linde.  
Maar een andere plek niet te ver van 
de huidige tuinderij zou prima zijn.’

‘Elke woonwijk zou een 
gemeenschapstuinderij 
moeten hebben.’ Karin Körver. Foto: Loes de Jong

Deelnemers mogen oogsten wat ze per week gebruiken. Foto: Loes de Jong
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Voorlopers
‘De grote vraag is hoe we die overgang bij 
de hele keten van voedselproducenten en 
overheden als onvermijdelijk laten 
doordringen. De huidige crises (klimaat, 
energie, oorlog) verhogen de urgentie, 
maar de weg is nog lang. Toch zullen 
ontwikkelingen van onderop bepalend  
zijn, waarbij overheden moeten faciliteren. 
Gelukkig zijn er altijd voorlopers: boeren 
die overstappen op biologische landbouw, 
boerderijwinkels met lokale producten, 
winkelketens met een breed biologisch 
assortiment en bewuste consumenten.  
De gemeenschapstuinderij kan hierin  
een belangrijke plaats en rol gaan spelen 
door te laten zien dat je op een klein 
perceel met gezond voedsel een inkomen 
kunt verdienen.’

Pensionado’s en gezinnen
Körver zegt dat sommige deelnemers 
pensionado’s zijn die een eigen moestuin 
niet meer fysiek kunnen onderhouden. 
‘Verder zijn er gezinnen, waarvan de 
kinderen genieten van de ruime tuinderij. 
Ouders laten hun kinderen zien hoe 
groenten en fruit groeien.  
Het aardbeienbed is daarbij natuurlijk 
favoriet. En als de broccoli gaat bloeien 
dan kun je de bloemetjes oogsten en 
eten. Dat zie je niet in de winkel.  
Ook is iedereen verbaasd over het grote 
smaakverschil tussen winkel en tuinderij. 
Natuurlijk zijn gezond voedsel en een 
betere wereld ook belangrijke 
argumenten om deelnemer te worden.’

Vlaggetjes
Om het oogsten voor de minder ervaren 
deelnemer gemakkelijker te maken, staan 
er oranje vlaggetjes bij de bedden waar 
wat te oogsten valt. En Körver maakt  
een plattegrond op de website omdat  
er verschillende groenten op een bed 
kunnen staan en niet iedereen herkent 
even gemakkelijk de juiste groente.  
‘Het herkennen van verschillende 
groeistadia, dat zie je ook niet in de 
winkel,’ legt ze uit. 

Kas of schuurtje
‘Het is heel jammer dat de huidige 
regelgeving van de gemeente het heel 
moeilijk maakt om een kas of een klein 
schuurtje neer te zetten op de tuinderij,’ 
vervolgt Körver. ‘Dat zou de bedrijfs-
voering gemakkelijker maken en het 

seizoen nog een stukje kunnen 
verlengen. De huidige bestemmings-
plannen zijn vooral gericht op de 
grootschalige landbouw. Ik begrijp dat 
verrommeling van het landschap 
tegengegaan moet worden. Hopelijk 
kunnen we in de toekomst hiervoor wel 
een ontheffing krijgen. CSA-Nederland 
ijvert daarvoor.’

Zeeland kent al een aantal CSA-
tuinderijen die onderling contacten 
onderhouden. Ze steunen elkaar met 
kennis en ervaring en er wordt soms 
gezamenlijk ingekocht. In Oostkapelle 
en Zeeuws-Vlaanderen zijn tuinderijen in 
oprichting. Körver hoopt en verwacht, 
gezien de grote belangstelling, dat er de 
komende jaren nog veel zullen volgen.

Inhoud
Ten slotte legt Körver uit wat het 
biologisch telen voor haar inhoudt.  
‘Het is eigenlijk een combinatie van  
een aantal zaken zoals geen kunstmest, 
geen dierlijke mest en geen bestrijdings-

middelen. Ook de term NKG  
(Niet Kerende Grondbewerking) hoort 
erbij, er wordt niet geploegd en gefreesd.  
En dat alles in samenhang met 
strokenteelt op vaste bedden.’

‘Op de website www.plantalia.nl staat 
meer informatie, ook over de prijs van 
de oogstaandelen. Je kunt ook op 
afspraak langsgaan. De jaarlijkse open 
dag is bedoeld om mensen enthousiast 
te maken en om deelnemers te werven. 
Maar vanwege de wachtlijst is dat 
momenteel een beetje sneu.  
Wellicht stel ik die nog even uit tot  
er weer ruimte is.’

Voor meer informatie:
www.plantalia.nl

Peter Louwerse  
is lid van de Wantijredactie. 

Burgh-Haamstede, Goes

Bouke Kromhout van der Meer

Er wordt met de hand gewerkt. Foto: Loes de Jong

NEEM EEN BOER  
IN DIENST

Samen duurzaam voedsel produceren

In de 19e eeuw was een 
herenboer een (groot)
grondbezitter die anderen 
het werk op het land liet 
doen. Tegenwoordig 
gebruiken we de benaming 
‘herenboer’ ook voor 
coöperaties van 
consumenten die duurzaam 
gewassen willen verbouwen 
en vlees produceren en 
daarvoor een boer in  
dienst nemen.

De huidige wijze van voedsel produceren 
moet anders, dat beseffen steeds meer 
mensen. We moeten landbouw en 
natuur ‘hand in hand’ laten gaan en 
daarom voedsel produceren met meer 
respect voor de natuur en de seizoenen. 
‘Herenboeren Nederland’ is de 
overkoepelende organisatie die burgers 
ondersteunt bij de ontwikkeling van door 
de natuurgedreven coöperatieve 
herenboerderijen.

Coöperatief
Een herenboerderij is een kleinschalig 
coöperatief gemengd boerenbedrijf.  
Een coöperatie van zo’n tweehonderd 
huishoudens is eigenaar. Samen hebben 
de deelnemers een boer in dienst die, 
exclusief voor hen, het eten produceert 
dat ze willen. Een herenboerderij is 15 tot 
20 hectare groot en produceert voedsel 
voor ongeveer vijfhonderd mensen.  
De leden (huishoudens) hebben een 
bedrag ingelegd en dat is het 
startkapitaal van de herenboerderij.  
Voor dit bedrag krijgen de deelnemers 

een aandeel in de oogst. De dagelijkse 
werkzaamheden worden uitgevoerd door 
de boer. Soms helpen de leden op 
vrijwillige basis de boer in drukke tijden. 
De boer is verantwoordelijk voor de hele 
teelt, bewerkt het land, zorgt voor de 
dieren en draagt de zorg voor een 
gezonde bodem. Het doel is om te komen 
tot een optimale, gezonde en bovenal 
smakelijke oogst.

Voedsel
De leden van de coöperatie en de boer 
maken samen een teeltplan waarin ze, 
onder meer, afspreken welke gewassen 
er geteeld worden en wat voor vlees er 
wordt geproduceerd. Als er vee (kippen, 
runderen of varkens) gehouden wordt, 
eten deze zoveel mogelijk het voer dat de 
boerderij hen biedt. Er wordt gezorgd 
voor variatie door het inzaaien van 
scharrelweides en de dieren kunnen 
rondlopen tussen de fruitbomen en in de 
weide. De dieren hebben de mogelijkheid 
om te schuilen op natuurlijke of als die er 
niet zijn, kunstmatige plekken.
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Wensen
Welke groenten en fruit verbouwd 
worden hangt voor een deel af van  
wat de wensen van de leden zijn.  
Wat willen ze eten? Daarnaast is de 
grond een belangrijke bepalende factor. 
Immers niet alle gewassen groeien overal 
goed. Ook de zelfvoorzienendheid  
speelt mee in de keuze van gewassen.  
De boerderij moet zoveel mogelijk de 
dieren zelf kunnen voeden. Door het 
telen van vroege en late rassen en 
fruitsoorten die verspreid over het jaar te 
oogsten zijn, wordt ervoor gezorgd dat er 
een zo lang mogelijke periode verse 
producten zijn. Ook worden er goed te 
bewaren gewassen en fruitsoorten 
geteeld, zodat er in de niet-oogstperiode 
ook van de opbrengst te eten valt. 

Schouwen-Duiveland
In augustus 2021 hielden de 
initiatiefnemers van ‘Herenboerderij 
Schouwen-Duiveland’ een eerste 
voorlichtingsbijeenkomst. Eric Venema 
van de coöperatie zegt daarover:  
‘De coöperatie is opgericht en we hebben 
een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. 
Daar bleek ruime belangstelling voor het 
concept te zijn. Veel mensen hebben een 
intentieverklaring ingevuld.  

Biologisch?

Officieel werken Herenboeren niet biologisch. Dat wil zeggen dat ze 
niet aangesloten zijn bij een officieel keurmerk. Binnen de coöpera-
tie zijn de leden het eigen afzetgebied van de producten en bepalen 
ze dus met elkaar hoe er geteeld wordt. Daarbij wordt er rekening 
gehouden met de draagkracht van de bodem voor voedselproductie 
en er wordt geen gebruik gemaakt van chemische middelen en 
kunstmest. Dit lijkt dus veel op biologische landbouw. 

Herenboeren gaan nog een stap verder. Er wordt aan landbouw 
gedaan die op alle fronten rekening houdt met de natuur. Deze 
wordt optimaal gebruikt, gespaard en verzorgd. Uiteindelijk leidt dit 
minder milieubelasting en verbetering van de biodiversiteit.

Het streven van herenboeren is een gesloten cirkel met zo weinig 
mogelijk input van buitenaf, circulaire landbouw dus. Overschotten 
worden eventueel geruild met andere herenboerderijen.  
De producten worden niet verkocht.

De herenboerderij 
produceert exclusief 
voor de deelnemers  
het eten dat ze willen.

Wekelijks worden 
pakketten met  
producten samen- 
gesteld die de  
deelnemers ophalen.

Voldoende voor ons als initiatiefnemers 
om verder te gaan en op zoek te gaan 
naar geschikte grond.’ Maar beschikbare 
én geschikte grond is moeilijk te vinden 
in Zeeland. Er is bij de herenboerderijen 
behoefte aan niet al te verzilte grond met 
een zoetwatervoorziening.  
De coöperaties gaan veel verschillende 
gewassen telen en die kunnen niet 
allemaal goed tegen zout. 

Grond verwerven
‘We hebben verschillende gesprekken 
gevoerd en hebben nu goede hoop dat 
we de grond die we op het oog hebben 
dit najaar kunnen verwerven,’ zegt 
Venema daarover. Ondertussen worden 
er, om de belangstellenden betrokken te 
houden, updatebijeenkomsten en 
excursies naar al draaiende heren-
boerderijen gehouden. De intentie-
verklaarders blijken dat zeer op prijs te 
stellen. Venema is optimistisch over de 
verdere opstart: ‘We hebben een heel 
diverse groep, waarin ook ondernemers 
zitten, mensen die weten hoe je een 
onderneming opstart. Daar hebben we 
veel voordeel van.’

Goes
Ook in Goes was er veel belangstelling 
om deelnemer te worden van de op te 
richten coöperatie. Een van de 
belangstellenden in Goes zegt: ‘Het lijkt 
me enorm leuk om samen met anderen 
een boerderij te starten. Ook vind ik het 
belangrijk dat de producten die ik eet 
duurzaam geteeld zijn en dat doet 
herenboeren. Op die manier kan ik als 
consument ook mijn steentje bijdragen.’ 
Ook hier tekenen belangstellenden een 
zogeheten intentieverklaring en stappen 
pas definitief in als er grond is en de 
boerderij daadwerkelijk gaat starten.  
‘We zijn op dit moment op zoek naar 
grond, en zijn in onderhandeling over 
twee serieuze opties. We hebben dus 
goede hoop.’

Voor meer informatie:
Herenboeren Nederland:  
www.herenboeren.nl

Herenboeren Schouwen-Duiveland: 
www.herenboerenzeeland.nl 

Herenboeren Goes:  
www.goes.herenboeren.nl 

Bouke Kromhout van der Meer 
is lid van de Wantijredactie. 

Foto’s: Loes de Jong
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Peter Louwerse

VERENIGING VOOR ECOLOGISCH
LEVEN EN TUINIEREN (VELT)
‘WIJ ZIJN BEWUST MET  
DE AARDE BEZIG’

Onder de leden

Scherpenisse

De kiem van Velt werd in  
de jaren zestig van de vorige 
eeuw gelegd in Pittem  
(bij Roeselaere, België).  
Drie vrienden, die 
geïnspireerd waren door  
de ecologische beweging 
die in die jaren op gang 
kwam, startten daar met 
experimenten voor 
biologische landbouw.  
Dit kreeg een impuls toen  
zij in 1969 een dertig ha 
groot proefveld konden 
aanleggen. 

In 1971 richtten zij de Vereniging voor 
Biologische Land- en Tuinbouw op.  
Ook elders in Vlaanderen kwamen dit 
soort initiatieven op gang. Dit leidde  
tot het oprichten van de Vereniging voor 
Ecologische Land- en Tuinbouw (Velt) op 
21 maart 1974. Velt koos voor de term 
‘ecologisch’ omdat die beter dan 
‘biologisch’ weergeeft dat het gaat om 
alles wat leeft én om zijn omgeving: 
gezonde bodem – gezonde planten – 
gezonde voeding – gezonde mensen.
Vanaf de jaren tachtig evolueerde Velt 
naar een consumentenbeweging en heet 
zij de Vereniging voor Ecologisch Leven 
en Tuinieren. Gaandeweg kwamen er ook 
afdelingen in Nederland. In 2022 heeft 
Velt 23.000 leden in Vlaanderen  
en Nederland. 

Activiteiten
Vanuit het Velt-gedachtengoed worden 
leden bij de hand genomen op weg naar 
ecologisch leven door het verspreiden 
van kennis via cursussen, excursies en 
presentaties. Ook heeft Velt een eigen 

Velt Zeeuwse Eilanden

In december 2010 startte in Walcheren een Velt-werkgroep Walcheren.  
Die maakte in de zomer van 2013 een doorstart naar Velt afdeling Zeeuwse 
Eilanden (VeltZE). Op 1 januari 2022 had VeltZE 248 leden, inmiddels zijn dat 
er 275. De meeste leden zijn consumenten, maar er zijn ook bedrijven lid en 
zelfs een gemeente. Binnen het werkingsgebied heeft VeltZE ook de Werk-
groep Voedselbos De Langhe Laere. Verder is VeltZE aangesloten bij ZMf. 

boekenfonds. Verder organiseert Velt het 
samen aankopen van plantgoed van 
biogroenten en -(klein)fruit, 
groentezaden, zoete aardappelplanten  
en pootgoed.

Vorig jaar zijn enkele bijeenkomsten 
gehouden zoals een workshop 
composteren in de Stadstuin Goes, 
excursies naar de kruidentuin Poortvliet, 
de boerderijtuin De Schelphoek en een 
biologisch-dynamische fruitteler en vier 
workshops fermenteren. Verder was ook 
de zadenactie een succes. De eerste 
fysieke bijeenkomst die dit jaar weer 

georganiseerd kon worden, was een 
workshop snoeien van hoogstam-
fruitbomen. Een hele leuke activiteit is  
de deelname aan Plan Boom Zeeland 
waarbij op aangeven van Velt ‘eetbaar 
groen’ in het assortiment van de 
boompjes moet zitten.

Geen opgestoken vinger
Rien Klippel, secretaris Velt-afdeling 
Zeeuwse Eilanden, vertelt: ‘Ecologisch 
leven is een way of life, dat doe je vanuit 
intrinsieke motivatie. Velt is een 
pluralistische vereniging waarbij iedereen 
telt of je nu vlees eet of vegan bent, we 
respecteren elkaar allemaal. We hebben 
gemeen dat we geen pesticiden 
gebruiken. Die moet je niet in je eten 
willen hebben, ze zijn gemaakt om te 
doden! Velt is ook niet van de opgestoken 
vinger: zo van je moet dit en je moet dat 
en dat en dat mag niet. Nee, Velt prikkelt 
en verleidt mensen en geeft de 
voorbeelden hoe je zonder 
gebruikmaking van kunstmest en 
pesticiden groenten en fruit kunt telen, 

hoe je een gezonde maaltijd klaar  
maakt zonder pakjes en zakjes. En we 
vertellen erbij waaróm we dat doen: 
gezonde groenten en fruit zijn goed voor 
je en zorgen ervoor dat je je gezond en  
fit voelt.’

Toekomstplannen
‘De koepelorganisatie werkt vanuit haar 
beleidsplan aan een aantal speerpunten. 
Natuurlijk zijn het de leden die via de 
Algemene Ledenvergadering het beleid 
bepalen. Omdat Velt in Vlaanderen een 
socio-culturele status heeft, wordt er bij 
het maken van een nieuw beleidsplan 
ook nadrukkelijk gekeken naar de noden 
in de samenleving. Zo wordt op dit 
moment inzet geleverd aan het werken 
met kwetsbare groepen. VeltZE heeft dat 
ook opgepakt: elk jaar wordt in 
september een fruitpluk- en raapactiviteit 
voor bewoners van Ter Weel 
georganiseerd. Geweldig!’

Voor de toekomst denkt Velt dat de 
gemeenten vooral veel eetbaar groen 

‘We gebruiken geen 
pesticiden. Die zijn 
gemaakt om te 
doden.’

‘Gemeenten: plant 
eetbaar groen in de 
openbare ruimte.’

Peter Louwerse  
is lid van de Wantijredactie. 

moeten gaan planten in de openbare 
ruimte. Dan kunnen burgers daar 
bramen en fruit kunnen plukken en 
noten rapen. Laat daarbij het idee van 
de gemeente Tholen (Velt-lid!) voor een 
voedselbosje bij het gemeentehuis een 
voorbeeld zijn!

Voor meer informatie: 
www.veltzeeuwseeilanden.nl

Foto: Loes de Jong
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 ‘We zijn ons hele leven al bewust met de aarde bezig. Met ons voedselbos zijn we 
in 2017 begonnen. Er is zoveel meer uit een voedselbos te halen dan appels en 
peren. We organiseren ook een zadenruilbeurs en cursussen paddenstoelen en 
thee uit het bos. Iedere eerste zaterdag van de maand is er een doe-mee-dag 
waarop iedereen welkom is. 

Velt-lid Wobby Langelaar van voedselbos De Langhe Laere in Nieuw- en Sint Joosland.

‘Ik ben geïnspireerd om op een duurzame en gezonde manier groenten en kruiden te 
kweken en die als verse producten te verkopen. Dat doen we nu veertien jaar en het is 
heel leuk om te zien dat andere mensen daardoor ook enthousiast worden. We gaan 
ons nu meer verdiepen in het kweken van snijbloemen op een biologische manier.’

Velt-lid Adwin Dekker van boerderijwinkel Bioduin in Koudekerke. 

‘Als kind had ik al een eigen groentetuintje en ik was al snel geïnteresseerd in het 
telen van groenten zonder gif en kunstmest. Dat stond toen nog in de 
kinderschoenen. Heb toentertijd een weekje doorgebracht op de Kleine Aarde en 
ook Loverendale bezocht. Op dit moment ben ik één van de veldcoördinatoren bij 
CitySeeds. Naast het telen van groente op een ecologische manier voor mensen 
met een kleine beurs zijn we daar o.a. ook bezig met het vergroten van de 
biodiversiteit en educatie aan basisschoolleerlingen.’

Velt-lid Jaap Flohil van Cityseeds Middelburg. 

‘We zijn 17 jaar geleden gestart met een webwinkel in biologische producten, 
omdat het aanbod en de kwaliteit van biologische producten niet was wat wij 
wilden. We teelden zelf al biologisch en wisten dat het beter kon. Verser, lekkerder 
en eerlijker producten bij bewuste consumenten brengen. Verder gaan we door 
om samen met Velt workshops en cursussen te organiseren, bijvoorbeeld over 
fermenteren en vegetarisch koken.’

Velt-lid Anneke van Hootegem-Klaassen van De Grote Verleiding in Kruiningen. 

‘Vanuit mijn vroegere werk als milieukundige kende ik de werking en risico’s van 
pesticiden en de effecten van de intensieve landbouw op mens en milieu. Ik heb 
het meegemaakt dat artsen vertelden dat dierbaren ernstig ziek waren 
waarschijnlijk als gevolg van blootstelling aan pesticiden. Nadat ik in 2009 zelf 
ernstig ziek was door een zoönose heb ik het roer echt helemaal omgegooid.  
Ik ben lid geworden van Velt en heb een boodschap voor de hele wereld: eet 
groenten en groenten en groenten en groenten, alle kleuren en soorten, van het 
seizoen, biologisch, uit eigen tuin of van dichtbij. Ik kan je ervan verzekeren dat  
het werkt!’ 

Rien Klippel van de Raad van Bestuur van Velt vzw en het afdelingsbestuur van 
Velt Zeeuwse Eilanden.

Foto’s en tekst: Loes de Jong

ZEEUWSE 
VOEDSEL- 
BOSSEN  
IN WORDING 
Bouke Kromhout van der Meer

Brouwershaven

Vraag om ‘voedselbos’ te omschrijven en je krijgt, al naar gelang de 
persoon of organisatie, verschillende antwoorden. Een voedselbos 
kent allerlei verschijningsvormen afhankelijk van motivatie, 
beschikbare ruimte en gebruiksdoel. Begrippen die daarbij vaak 
terugkomen zijn: biodiversiteit, voedselproductie en educatie. 

In alle delen van Zeeland zijn voedsel- 
bossen en bosjes te vinden, in allerlei 
vormen. Scholen leggen een voedsel-
bosje aan, zodat de leerlingen voedsel 
kunnen zien groeien en de diverse 
gewassen kunnen proeven. Daarnaast 
biedt een bosje koelte tijdens de pauzes 
en trekt het allerlei vogels en andere 
dieren aan.

Groepen buurtbewoners bouwen hun 
gezamenlijke kruidentuin om tot een 
voedselbos(je). Naast voedselproductie 
voor de buurtbewoners heeft deze vorm 
vaak ook de functie van ontmoetings-
plaats en bevordert het de biodiversiteit 
in de buurt.

Onderneming
Een voedselbos kan ook opgezet worden 
als onderneming. Zo is er het grootste 
voedselbos van Zeeland: Beheerlyckheid 
in Brouwershaven. Vincent Dellebeke en 
Anniek Risseeuw zijn de boer en boerin 
van dit 14,3 hectare grote gebied.
Vincent Dellebeke: ‘Allebei zijn we al heel 
lang ondernemer, maar we kregen steeds 
meer het gevoel meer te willen bijdragen 
aan de wereld, het gevoel dat we iets 
achter willen laten. We zijn vooraf zo 
goed mogelijk nagegaan of onze plannen 
haalbaar waren. Dat is best lastig, omdat 
er nog niet zo veel historische gegevens 
over voedselbossen zijn. Maar door onze 
lange ervaring als ondernemer hebben 

we toch een inschatting kunnen maken 
en denken we dat het haalbaar is wat  
we willen.’

Anders aanpakken
Anniek Risseeuw vult aan: ‘Het klimaat 
verandert, de biodiversiteit neemt af en 
traditionele boeren krijgen het steeds 
moeilijker, daarom wilden wij het anders 
aanpakken. We kiezen niet eerst de 
gewassen en passen daar de omgeving op 
aan, maar we kijken wat we kunnen 
verbouwen en telen in de gegeven omstan-
digheden. Daarbij streven we naar maxima-
lisatie van de impact, niet van de winst. En 
deze impact is onder andere onze bijdrage 
aan verantwoord omgaan met de aarde.’

Foto: Loes de Jong
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Nevenactiviteiten
Veel voedselbossen zijn voor eigen 
gebruik van individuen of bijvoorbeeld 
groepen buurtbewoners. Beheerlyckheid 
is er om gelijkgestemden en de volgende 
generatie te inspireren dat er een 
degelijk verdienmodel onder het hebben 
van een voedselbos mogelijk is.  
Omdat het een tijdje duurt voordat het 
voedselbos voldoende productie heeft, 
vullen Risseeuw en Dellebeke vooralsnog 
hun inkomsten aan met nevenactiviteiten 
zoals educatie, advies, beleving en 
businesstrainingen. Naarmate het bos 
meer opbrengst geeft willen ze deze 
nevenactiviteiten afbouwen. 

Jeukende handen
In oktober 2020 hebben ze grond 
verworven. Het stond toen nog vol met 
Engels raaigras. Dellebeke: ‘Toen we de 
beschikking hadden over de grond wilden 
we direct aan de slag, maar de manier 
waarop wij met de grond en het bos 
willen omgaan vraagt veel geduld.  
De grond moest eerst rusten voordat we 

aan de slag konden. En dat merken we 
vaker, we moeten geduld hebben met de 
opbouw van het bos. Regelmatig jeuken 
onze handen, bijvoorbeeld voor het 
planten, maar dat kan alleen in het plant- 
seizoen van oktober tot maart. Het is 
echter ons doel om de omstandigheden 
te accepteren, niet alles is maakbaar.’

Ondersteuning
Risseeuw en Dellebeke hebben bij het 
maken van de plannen voor de indeling 
van de grond veel ondersteuning gehad 
van de Stichting Voedselbosbouw, een 
landelijke organisatie die zich richt op het 
ontwikkelen en rendabel maken van 
nieuwe en bestaande voedselbossen.  
Zo heeft deze stichting het gehele ontwerp 
gemaakt voor Beheerlyckheid en biedt ze 
op vele vlakken ondersteuning.

Windsingels
‘Als eerste werden er windsingels 
geplant, dat zijn rijen bomen die de wind 
tegenhouden en ervoor zorgen dat 
andere gewassen minder last van de 

wind hebben. Deze windsingels zorgen 
ook voor een verdeling van het terrein in 
kamers. Dellebeke: ‘Het mooie is dat je al 
heel snel ziet dat er zich allerlei vogels en 
andere plaagdierbestrijders in die 
windsingels vestigen. Er vliegen ook al 
veel insecten rond.’

Ook is er een aantal poelen gegraven en 
werd de al aanwezige afwateringssloot 
voorzien van een natuurvriendelijke 
oever. Een voedselbos is opgebouwd uit 
een aantal lagen van begroeiing, die 
ieder hun soort voedsel produceren.  
Een deel van de lagen is bij Beheerlyck-
heid inmiddels aangeplant. Het duurt 
echter nog een aantal jaren voordat  
het bos voldoende productie levert om 
van te kunnen bestaan.

Klimaatadaptie
Risseeuw: ‘Kenmerkend voor de manier 
waarop wij willen werken is de acceptatie 
van de omstandigheden, klimaatadaptie. 
Zo weten we dat de sloot brak is en dit 
met een stijgende zeespiegel zeker niet 

minder zal worden. We proberen dan ook 
niet dat te veranderen, maar kijken of we 
op de natuurvriendelijke oever kunnen 
experimenteren met zilte gewassen.  
We kijken niet naar beperkingen, maar 
naar kansen. Ook gunstig is dat een bos 
water opslaat en dat dus de planten die 
er groeien langer zullen overleven dan op 
‘kale’ landbouwgrond. ‘In feite,’ zegt 
Dellebeke, ‘zijn we klimaatnegatief, want 
het bos slaat CO2 op en we stoten bijna 
niets uit, want we gebruiken geen 
brandstof, kunstmest en bestrijdings-
middelen.’

Samenwerking
Bij de realisatie van het bos hebben 
Risseeuw en Dellebeke te maken met 
overheden en omwonenden. Dellebeke 
daarover: ‘We hebben een prima 
samenwerking met de gemeente, de 
Provincie en het waterschap. Ook met de 
omwonenden, kunnen we prima 
overweg. Men is overwegend positief en 
als er vragen of onduidelijkheden zijn, 
geven we uitleg. Omdat de bestemming 
van de grond al landbouw was,  
kunnen we ons bos binnen het  
bestemmingsplan oprichten. 

Er zijn nu al op beperkte schaal  
producten uit het voedselbos te koop. 
Naarmate de opbrengst toeneemt,  
zullen ook de verkoopmogelijkheden 
toenemen.’

Voor meer informatie:
Voedselbos Beheerlyckheid:  
www.beheeerlyckheid.nl
Stichting voedselbosbouw:  
www.voedselbosbouw.org
Landschapsbeheer Zeeland:  
www.landschapsbeheerzeeland.nl/
kennis-informatie/zeeuwse- 
voedselbossen

Vincent Dellebeke en Anniek Risseeuw. Foto: Loes de Jong

Bouke Kromhout van der Meer 
is lid van de Wantijredactie. 

Foto: Loes de Jong

‘We weten dat de 
sloot brak is en dit 
met een stijgende 
zeespiegel zeker niet 
minder zal worden. 
We proberen dan 
ook niet dat te  
veranderen, maar 
kijken of we op de 
natuurvriendelijke 
oever kunnen  
experimenteren  
met zilte gewassen.’
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Willem de Weert

KAN VEGANISTISCHE 
LANDBOUW  
DE WERELD VOEDEN?

Productie volledig vrij van dieren 

Ens Noordoostpolder

Wantij spreekt Joost van Strien. 
Hij heeft het niet alleen druk op het  
land. De belangstelling voor een andere 
manier van werken is in tijden van 
boerenprotesten groot. Pers aan de lijn, 
verzoeken voor rondleidingen, lezingen 
en cursussen. In het voorjaar gaf hij een 
presentatie op het symposium No Shit  
in Middelburg dat door ZMf en Partij 
voor de Dieren georganiseerd was.  
Deze zomer bezocht minister van 
landbouw Staghouwer het bedrijf om 
zich persoonlijk op de hoogte te stellen. 
De minister reikte ook aan Zonnegoed de 
prijs uit van de Agrarische Ondernemer 
van het jaar. De jury vertegenwoordigd 
door LTO, WUR, Skal en Lely, roemde de 
visie en de doorzettingskracht van de 
ondernemers. Ook Wantij is nieuwsgierig 
en legde de volgende vragen voor. 

In de akkerbouw worden planten 
verbouwd. Dat is toch al veganistisch? 
‘Dat is tot op zekere hoogte waar.  
We fokken inderdaad geen varkens, 
kippen of koeien. Maar de akkerbouw 
staat normaliter, naast de productie voor 
menselijke consumptie, ook ten dienste 
van de veeteelt. De akkerbouw 
produceert veevoer zoals mais en maakt 
op zijn beurt gebruik van de veeteelt om 
het land mee te bemesten (drijfmest). 
Die keten willen we met veganistische 
landbouw doorbreken.’

Wat is veganistische landbouw  
dan precies? 
‘Veganistische landbouw is een stap 
verder dan de biologische landbouw.  
Ik ben in 1992 begonnen met een 
traditioneel akkerbouwbedrijf.  

Vijf jaar later ben ik omgeschakeld naar 
de biologische landbouw en heb de naam 
veranderd in ‘Zonnegoed’. De zon is de 
bron van alle leven op aarde. Biologisch 
werken betekent dat we niet langer 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen 
gebruiken. In 2004 kregen we het 
Demeter keurmerk. Maar je blijft 
afhankelijk van dierlijke mest. Daar zitten 
resten van bestrijdingsmiddelen in. Er is 
moeilijk aan zuivere mest van biologische 
veeteeltbedrijven te komen. Dat zinde 
me niet. Mijn idee was om onze 
vlinderbloemige gewassen (luzerne en 
klaver) niet langer te verbouwen voor 
veevoer, maar om die zelf op het bedrijf 
te houden: voor de bemesting. Om de 
planten als mest aan de bodem toe te 
kunnen dienen, hoeft het alleen gemaaid 
en gehakseld te worden.  

De luzerne en klaver halen op een 
natuurlijke manier stikstof uit de lucht  
en brengen dat in de bodem. Wat ze niet 
leveren is fosfaat, een andere cruciale 
voedingsstof. Om de kringloop te sluiten zou 
je de mens als ontbrekende schakel terug in 
het systeem moeten brengen. Dat kan door 
bijvoorbeeld gezuiverd rioolslib te gebruiken. 
Maar zover zijn we nog niet. Bovendien zit 
de Nederlandse bodem door overbemesting 
al vol met fosfaat, dus kunnen de boeren wel 
even vooruit.’

En wat houdt duurzaam bodembeheer in?
‘Dankzij slimme wisselteelt en 
plantaardige bemesting putten we de 
bodem niet uit. We sparen de bodem 
door niet te ploegen en door te werken 
met vaste rijpaden voor de machines 
zodat de bodem niet belast wordt.  
Het bodemleven neemt juist toe: meer 
bacteriën en meer wormen. Ik zeg wel 
eens bij wijze van grap: dankzij de 
veganistische landbouw komen er meer 
dieren! Veel bodemleven betekent grond 
met een gezonde weerstand, beluchting, 
waterhuishouding en goed beschikbare 
voedingsstoffen. Verder ligt de bodem zo 
kort mogelijk braak om bijvoorbeeld 
verdamping tegen te gaan.  

We beregenen zelden. We vinden het 
wiel niet alleen uit. Op Zonnegoed 
werken we samen met het Louis Bolk 
Instituut dat onderzoek doet naar een 
duurzaam bodembeheer.’

Kan veganistische landbouw de  
wereld voeden?  
‘Daar zeg ik volmondig JA op. Op dit 
moment wordt namelijk driekwart van  
de landbouwgrond op de wereld voor 
veevoer gebruikt. Hoe minder we leunen 
op de industriële veehouderij, waar 
niemand vrolijk van wordt, des te meer 
grond er vrij komt. Veganistische 
landbouw kan dus veel meer monden 
voeden en zelfs land dat minder geschikt 
is voor de landbouw teruggeven aan de 
natuur. Hoe mooi is dat?’

Is dit dan de landbouw van de 
toekomst? 
‘Dat denk ik zelf van wel. Natuurlijk mooi 
voor alle dieren in kwestie die niet meer 
gefokt en geslacht worden, maar ook 
voor de mensheid op de langere termijn. 
De landbouw van de toekomst gebruikt 
in mijn visie geen kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen en houdt veel 
minder productiedieren, produceert 

Je moet vanuit Zeeland wel een eindje rijden voor het eerste ‘Biocyclic Vegan’ gecertificeerde 
landbouwbedrijf in Nederland. Dat is Zonnegoed van boeren Joost van Strien en Christiaan 
Feickens. Het ligt in de Noordoostpolder. Op 93 ha zeeklei worden hier luzerne, aardappelen, 
uien, wortelen, pastinaak, pompoen en rode bieten verbouwd. Zonder kunstmest, 
bestrijdingsmiddelen en dierlijke mest. Maar mét een gezonde bodem.

In plaats van dier-
lijke mest wordt een 
mengsel van onder 
meer gras, klaver  
en luzerne gebruikt 
om de gewassen te 
laten groeien.  

Uienoogst op Zonnegoed. Foto: Loes de Jong
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klimaatneutraal, natuurinclusief en 
steeds meer lokaal. Wij laten zien dat dit 
nu al kan. Wereldwijd zou het goed zijn als 
we onze eigen uitwerpselen weer als mest 
gaan gebruiken. Vroeger leegde de boer 
de inhoud van zijn beerput over de akkers. 
Schuiten brachten de stront uit de stad 
naar het platteland. Nu spoelen we 
waardevolle meststoffen door de wc.  
Als straks de kunstmest onbetaalbaar 
wordt en de fosfaatmijnen uitgeput raken, 
gaan we die waarschijnlijk weer benutten.’

Wat wil Zonnegoed nog meer bereiken? 
‘Wij blijven nadenken hoe we de 
productie van ons voedsel blijvend 
kunnen verbeteren. Vorig jaar zijn we 
begonnen met de aanleg van een 
voedselbos. Vierduizend bomen en 
struiken om straks fruit, noten en nog 
veel meer te kunnen oogsten. Maar ook 
om de biodiversiteit te vergroten. 
Wonderlijk hoe snel vogels en insecten 
deze plek al gevonden hebben.  
We werken aan een webshop zodat onze 
NoShit groenten thuis bezorgd kunnen 
worden. We willen wekelijks een mix 
aanbieden van wortelen, aardappelen, 
pastinaak, spitskool, rode biet, uien, rode 
kool, pompoen, knolselderij, prei, 
knolvenkel en koolrabi. Soms vullen we 
dit aan met spelt. De box wordt voorzien 
van een origineel recept. Ook werken we 
aan contacten met de retail. Nu gaat het 
merendeel van onze producten naar 
Duitsland. Daar is de belangstelling voor 
biologische en vegan producten veel 
groter dan hier. Mijn streven is om in 
Nederland een NoShit beweging op  
gang te brengen.’

Zonnegoed ontving 
als eerste in  
Nederland het  
Biocyclic Vegan- 
keurmerk voor de 
groenteteelt vrij van 
dierlijke mest.  

Tot slot: hoe staat Van Strien tegenover 
de huidige boerenprotesten? 
‘Zoals je ziet hangt hier geen vlag op zijn 
kop. Ik begrijp de nood van mijn collega’s 
wel. Ze zitten klem tussen de machtige 
multinationals die hen kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen leveren, de banken 
die enkel schaalvergroting stimuleren en 
de overheid die geen perspectief biedt.  
Ik zou zeggen: kom eens hier kijken hoe 
het ook anders kan.’

Voor meer informatie:  
www.noshitfood.nl

Willem de Weert is  
eindredacteur van Wantij.

MINDER IS MEER
COLUMN

Het aantal levende wezens op aarde schat 
men op het opzienbarende getal van een  
5 met dertig nullen, waarvan inmiddels 
bijna 8 miljard mensen. Onze soort is 
invloedrijk en daarmee hebben we de 
verantwoordelijkheid meegekregen voor 
de Aarde te zorgen zodat zij ons allen 
(levende wezens) kan voeden. Laten we 
eens beginnen bij onszelf.

Te weinig en te veel
In 2020 waren 786 miljoen mensen 
ondervoed (rapport VN, 2020). Dat is tien 
procent van de wereldbevolking.  
Tegelijkertijd hebben 2,2 miljard mensen 
gezondheidsproblemen doordat ze te  
dik zijn. Dat is dertig procent van de 
wereldbevolking. Daar komt nog bij dat in 
de productieketen circa 35 procent voedsel 
wordt verspild (rapport VN, 2020). Als je 
dit bij elkaar optelt lijkt er toch ruim 
voldoende voedsel? In het westen eten we 
te veel voedsel dat ons lichaam niet nodig 
heeft (en zelfs belast) en te weinig voedsel 
dat ons lichaam nodig heeft. Dat is ook 
niet gek als je je realiseert dat zeventig 
procent van de producten in de super-
markt sterk geraffineerd, ongezond zijn  
en gemaakt om te verkopen in plaats  
van om te voeden.
 
Minder eten
Daarbij laten vele onderzoeken zien dat 
minder eten het leven verlengt en de  
kans op (chronische) ziekten aanzienlijk 
verkleint. Ik ben bijvoorbeeld gaan 
intermitterend (periodiek) vasten, 
waardoor ik als vanzelf minder ben  

gaan eten en magisch genoeg ook  
minder hongergevoel ervaar. 

Pamperen
Als we nou eens de focus op grote, mooie 
(plof)groentes verleggen naar groentes met 
goede inhoudsstoffen, die veel beter in staat 
zijn onze lichamen gezond te houden?  
Hoe dan? vraag je je af. Welnu: door ze 
bijvoorbeeld niet te veel te pamperen  
tegen allerlei natuurlijke ongemakken zoals 
ziektes of vraat. Juist de stoffen die planten 
aanmaken om zich ertegen te weren, 
houden ons gezond! Als je geen groene 
watjes meer op je bord wil, eet dan 
biologisch dynamisch of biologisch voedsel. 
Of kweek ze zelf in bakken of op je moes-
tuin. Laat mij maar vrolijk verder prikken  
in onze moestuinlunch.

Guido Krijger is medewerker  
van de Wantijredactie.

Guido Krijger

Vrouwenpolder

Deze bofkont las net in de 
krant een artikel over hoe 
we de wereldbevolking 
moeten voeden, toen mijn 
vriendin een heerlijke 
groenterijke lunch (uit 
eigen moestuin) op tafel 
zette. Wij filosofeerden 
verder over hét 
voedselprobleem.

Joost van Strien. Foto: Loes de Jong

Foto: Ellen Schoenmakers
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BERICHTEN VAN
ZMf trekt frisse jonge ‘koppen’ aan voor Raad van Inspiratie

Het roer moet op allerlei fronten stevig om. Wat moet er gebeuren voor een eerlijker en evenwichtig Zeeland? Dat moeten we vooral 
óók vragen aan jongeren in onze provincie. ZMf vindt het belangrijk om jonge mensen aan haar zijde te hebben die willen meedenken 
over die eerlijke toekomst en die hun kijk op de uitdagingen waar we voor staan durven delen. Daarom starten we de Raad van 
Inspiratie, een adviesorgaan binnen ZMf van gedreven jonge mensen die zich graag hardmaken voor de toekomst van Zeeland.  
De Raad van Inspiratie bestaat uit maximaal acht jongeren, ieder met een eigen expertise of interesse. Dat maakt de raad divers, 
kleurrijk en juist daarom zo waardevol. 

Ben je tussen de twintig en dertig jaar, heb jij affiniteit met natuur, milieu en duurzaamheid en lijkt het je leuk om  
met ons mee te denken over vraagstukken rondom deze onderwerpen? Solliciteer dan naar een plek in de Raad van 
Inspiratie en wie weet ben jij straks een schakel in de social movement voor de toekomst van Zeeland! Meer weten  
over de Raad van Inspiratie en ontdekken what’s in it for you? Kijk op www.zmf.nl/project/raad-van-inspiratie of scan:

Vier de donkere nacht met jouw nachtactiviteit

Op zaterdagavond 29 oktober 2022 vindt in heel Nederland de 18e Nacht van de Nacht plaats. Er zijn al leuke aanmeldingen binnen en daar 
kunnen er nog heel wat bij. Help daarom ook mee met jouw nachtactiviteit om Zeeland een stukje donkerder te maken. Donkere nachten 
zijn belangrijk voor mens, dier en plant en ons hele ecosysteem. Je nachtactiviteit direct aanmelden? Dat kan op www.nachtvandenacht.nl. 
Wel zin maar nog geen idee? Op www.nachtvandenacht.nl kun je ook heel veel ideeën opdoen!

Dankzij u.

Een mooi en duurzaam Nederland voor iedereen! Dat is waar de Natuur en 
Milieufederaties zich voor inzetten. Bijvoorbeeld met Plan Boom. Door 
10 miljoen bomen in heel Nederland te planten, werken de Natuur en 
Milieufederaties samen met vrijwilligers en partners aan het verkleinen van 
de CO-2 uitstoot en maken we onze leefomgeving mooier, groener en 
gezonder. 

De Natuur en Milieufederaties ontvingen sinds 1996 een bijdrage van 
€  56,1 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u 
kunnen wij de Natuur en Milieufederaties en meer dan 100 andere organi-
saties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds 
1989 al ruim € 6,2 miljard aan goede doelen geschonken. Samen voor een 
betere wereld: postcodeloterij.nl

We komen 
ook op 
plekken
zonder 
postcode.

Adv_Nat&MilFed_2019_190x128mm_P2122_02.indd   1Adv_Nat&MilFed_2019_190x128mm_P2122_02.indd   1 25-05-2020   17:2525-05-2020   17:25

advertorial

Wat verbindt een volkstuinder zoals ik met 
een voedselbos of een biologische boer? 
•  Liefde: na meer dan 20 jaar ken ik iedere 

vierkante centimeter van de bodem.
•  Geduld: accepteren als het tegenzit en 

genieten als het goed gaat.
•  Investeren: weet wat je wilt eten en  

zaai voor het volgende seizoen of jaar.
•  Voeden: we gebruiken al een aantal 

jaren geen dierlijke mest meer en 
werken met compost van de 
milieustraat. 

Loes de Jong is medewerker  
van de Wantijredactie.

ODE  
AAN DE 
VOLKS-
TUIN

Voor mij is een volkstuin onderdeel van mijn manier  
van leven. Planten dichtbij huis gekweekt, met aandacht 
gezaaid, verzorgd en geoogst en met smaak gegeten! 

Loes de Jong

Middelburg

Verschillen zijn er natuurlijk ook:  
ik bepaal zelf wat er wordt gekweekt,  
de manier waarop en werk met een 
teeltplan voor een gevarieerde oogst  
met, zoals gezegd, compost als 
belangrijkste bemester. Voor mij is de 
volkstuin een plek van arbeid én 
ontspanning: mijn eigen voedselbos waar 
ik graag verblijf en nieuwe energie opdoe. 
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‘Minimaal score: het eten van vlees en vis 
(niet namelijk), eieren (van op het eigen 
erf loslopende kippen), boodschappen 
doen (half met de fiets, half met de trein 
naar de biologische winkel), het drinken 
van koffie en vruchtensap (ook niet).  
Nu ja, sap van eigen appels, daar belast  
je de wereld niet mee, toch?’ 

Tuin
‘We smaken het genoegen van een groot 
erf met een groentetuin en fruit- en 
notenbomen. Niet dat mijn oogsten altijd 
zo overvloedig zijn en de tuin ligt er niet 

altijd voorbeeldig bij. Hoewel, met alle 
zichzelf uitzaaiende bloemen die ik  
toelaat was de tuin prachtig dit jaar.  
Maar de droogte maakte het niet 
gemakkelijk voor de bonen, prei, sla en 
meer. Begieten gebeurt uiteraard met 
regenwater. In ieder geval zijn we  
zeker niet zelfvoorzienend.’ 

Weggooien 
‘Een vraag die ik volmondig met Nee 
beantwoord gaat over het weggooien  
van voedsel. Dat vind ik zelfs immoreel. 
Brood van gisteren oud? Ik koop twee 

MEET JE EIGEN VOEDSELAFDRUK 
Naast de gewone voetafdruk bestaat er ook eentje die speciaal over voeding gaat: 
de voedselafdruk. Die gaat niet alleen over wat je eet, maar ook over waar je voedsel vandaan 
komt, hoe je je boodschappen doet, over je manier van koken en over het al dan niet weggooien 
van eten. In deze laatste voetafdruk leg ik mezelf langs de meetlat.

DE VOETAFDRUK
0,8 ha

Gerda Spaander is medewerker  
van de Wantijredactie. 

Gerda Spaander

keer per week (desem)brood, en niks in 
de vriezer, die heb ik trouwens ook niet.  
Ik stap ook wel eens van de fiets als op 
een akker nog goed ogende groente is 
achtergelaten. Nu voedsel zo duur wordt, 
zouden heel wat mensen geld kunnen 
besparen door eten niet zo gemakkelijk 
weg te gooien.’ 

Chocolade
‘Als brave duurzame eter val ik enigszins 
door de mand bij de vraag over koek en 
snoep. Ik houd erg van chocola en gun 
mezelf wekelijks een halve plak van Tony. 
Een dagelijks zoet vijfuurtje levert ook een 
paar strafpunten op. Bij de voedselafdruk 
wordt niet gevraagd of ik biologisch eet. 
Doe ik wel, maar vergelijkingen tussen wel 
en niet-biologisch vallen helaas niet 
onverdeeld positief uit voor biologisch.  
De negatieve kant is vooral het grotere 
ruimtebeslag.’

‘Al met al heb ik volgens het Voedings-
centrum voor voeding een score van 0,8 
ha. Dat is zelfs minder dan de 0,9 ha die er 
per wereldburger beschikbaar is. De 
gemiddelde Nederlandse voedselafdruk is 
1,6 ha. Vlees eten zou mijn score 0,3 ha 
hoger maken, andersom zou schrappen 
van zuivel mijn score met 0,1 ha 
verminderen, maar zover ben ik nog niet.’

Voor meer informatie:  
www.voedingscentrum.nl/nl/ 
duurzaam-eten/voedselafdruk.aspx

Gerda Spaander.  
Foto: Harry Raad

Kruiningen


