Soil4U dag 2018
Terugkoppeling workshop: Ontwerpen aan een Foodwalk op de Zuidflank
De workshop ‘Ontwerpen aan een Foodwalk op de Zuidflank’ vond omwille van een zo groot
mogelijke diversiteit aan deelnemers plaats op de Soil4U dag, maar ook een week later op 4 oktober.
Toen was het thema voedsel en gezondheid.
Deelnemers, lieten zich in stilte inspireren door verschillende plekken op en om het landgoed. Vanuit
deze landschapsbeleving is in groepjes creatief nagedacht over ingrediënten voor een Foodwalk
op Grootstal. Een Foodwalk is hier niet een letterlijke wandeling; we zien het eerder als metafoor voor
het met alle zintuigen beleven van het voedsellandschap.

In de resultaten kunnen we de volgende drie verhaallijnen herkennen:
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1.Van bodem tot bord: wat is er allemaal voor nodig om van een zaadje te komen tot een mooie
oogst, het verwerken en bereiden tot een lekker maal op je bord? Het gebied leent zich hiervoor door
de afwisseling en de aanwezigheid van diverse gebouwen en tuinen en de nabijheid van
publiek. Daarmee is het een plek voor inspiratie, ontmoeting en (zelf)zorg. Een kok kookt in en uit het
landschap, leerlingen krijgen moestuinlessen en nodigen senioren uit voor een feestmaal.
2. Samenwerken aan gezond leven: begint met bewustzijn en de mogelijkheid tot beleven: allerlei
aspecten van een gezonde leefomgeving komen aan bod, zoals gezond voedsel, bewegen,
zingeving, zorg voor anderen, ontmoeting tot aan klimaatadaptatie. De stadsrand is daar met de
natuur om te beleven en als voedingsbodem een goede plek voor, samen met de inzet van
ondernemers. Maar denk ook aan samenwerking met Mc Donalds, scholen en zorginstellingen!
3. Natuur en mens omarmen elkaar: het landgoed is van oudsher een plek waar de mens
samenwerkt met de natuur. In deze tijd belangrijk in de transitie naar een gezonde, circulaire
landbouw en ook past het om daar de buren bij uit te nodigen: Mc Donald gaat landgoedvlees
serveren en de Radboud Universiteit plant met de Scouting notenhagen en een voedselbos om hun
papiergebruik te compenseren.…
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