Vitamine G+

Ruimtelijk, integraal, verbonden
inzicht in proces en afwegingen van het gebiedsplan

landgoed

DNA
• te leen van volgende generaties

•

verbonden met de omgeving

systeembenadering: het ‘landgoedmodel’

• integrerend concept voor diversiteit,
samen meer dan de som der delen (1+1=3)
• continuïteit dankzij adaptief vermogen
(behoud door ontwikkeling)
Hoe groter de diversiteit, des te groter de
oplossingsruimte en hoe vitaler/creatiever het
aanpassingsvermogen

relaMe stad & ommeland
Tot de vroegmoderne tijd waren steden het product van
het platteland: het surplus van de landbouw stelde een
groeiend deel van de bevolking vrij van arbeid op het
land. Sindsdien bepalen stedelijke wensen en functies de
vormgeving van het ‘buitengebied’.
(Pim Kooij)
In de 20e eeuw voltrokken de verstedelijking en
modernisering van de voedselproductie zich parallelle
bewegingen,maar los van elkaar. ‘Vervreemding’ tussen
beide werelden is nu het gevolg.
Hoe kan het landgoed zich verhouden tot die nieuwe
stedelijke omgeving? Zal de stedelijke landhonger
omslaan naar een naar lokaal voedsel en diensten
hongerige stedeling ? … is hier een rol weggelegd voor
kleinschalige landbouw in het mesoniveau?
Kan het landgoed hier een anticiperende rol aannemen?
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PAVILJOEN / Bob Meltzer, 2012

Poort naar het landgoed

visie Grootstal 1996: werken aan nieuwe stad-land relaMe

LandgoedLAB /Henri Borduin, 2017

Werkplaats

duurzaam, mulMfuncMoneel en wendbaar als ontwerp-opgave

te leen van volgende generaties
Sturing op eﬃciency en raMonalisering is diep ingekerfd in ons
landschap, in de boerenbedrijven en in het beheer van het
landschap. De gevolgen voor bodem en biodiversiteit zijn
zorgwekkend. Willen we het land- de bodem - gezond doorgeven
aan volgende generaMes, dan is een reset nodig om het Mj te keren.
landbouw in evenwicht met natuur, landschap en maatschappij:

• herstel van de bodem als levend organisme
• gebiedsgerichte oplossingen (landbouw, natuur en waterbeheer)
zijn pas in samenhang toekomstbestendig
• herijking van stad-land & mens-natuur relaMe
Vragen:

o
o
o

Zijn de geesten daar rijp voor?
Welke nieuwe rollen kan een duurzaam voedsel landschap
spelen, wat zijn de ruimtelijke implicaties ?
Wat is verder nodig om “De Stad” hiermee te verbinden?

Prof Henk Siepel, Radboud universiteit, neemt
bodemmonsters in het veld van Bodemzicht

verkenning
o verzachting harde scheidslijnen: tussen kadastrale
eigendomsgrenzen, natuur & landbouw, stad & land.
-> sector overstijgende visie +
multidisciplinaire aanpak
o aspect ‘publieke toegankelijkheid’
vereist doordachte oplossing:
- geen vandalisme gevoelige recreatie
- bijdragen aan bewustzijn van bezoekers
o diepte-investeringen en ingrepen in het
landschap staan in het teken van continuïteit en
volhoudbaarheid op de lange termijn, zonder dat
echter het aanpassingsvermogen wordt gehinderd.
o ‘realiseren vanuit vertrouwen’ houdt in, dat er bij
stakeholders consensus is over gemeenschappelijke
doelen/waarden, bondgenootschap kan leiden
tot meervoudige maatschappelijke waarde;
o ontwerp proces moet dus zowel landschap &
ecosysteem als functies, organisatie en relaties
omvatten.

Diner Pensant - gebiedsniveau
met omliggende landeigenaren en beide gemeenten

• land, water, stad, ondergrond, lucht & ruimte.
• fysieke setting, de directe realiteit om ons heen, vroeger, huidige toestand, toekomstperspectief

landschap van nu

• sociale constructie, verbinding in netwerken, bewustzijn
• heeft gezicht naar binnen + naar buiten; van bovenaf + van binnen uit
• wijst op de grote schaal waarop we vraagstukken rond landbouw en voedsel moeten bekijken
(Noël van Dooren)

ontwerpen voor morgen
landbouw weer in evenwicht met natuur,
landschap, mens en samenleving
o
o
o

geen project maar transformatief proces (transitie)
het bestaande veelzijdig, duurzaam en integraal benutten
voorlopend op de toekomst, anticiperend op het nog
onbekende (‘toekomstgeletterdheid’)

Landeigenaren overheden: uitgangspunten

Foodwalks: preferenMes wandelaar, publiek

Prijsvraag Brood en Spelen -> vernieuwing op:
• inhoud: ruimtelijke transformatie
• business model
• organisatie vorm
Vitamine G+ -> aanvullende inzet op:
• het verzachten van harde scheidslijnen
in tijd, functies, sectoren
• landschap als sociale, gezonde, participatieve ruimte

Multifunctioneel team: bouwstenen

Ondernemers stakeholders, concrete keuzen

Naar een voedselsysteem gerelateerd aan landschap …
…. waarvoor wij als etende mens
3x per dag met de vork stemmen
…. en als burgers par>cipa>ef
aan bijdragen
herinterpretaMe cascobenadering :

• van scheiding & contrast (maximalisaMe)
• naar verweving (opMmalisaMe)

andere duiding recreaMe:

• van verstoren of vervuilen
• naar gedeeld eigenaarschap

geleidelijk transformatief proces
•
•
•
•
•

landschapsontwerp niet naast, maar in agrarisch productiegebied.
complex, inclusief, wel centrale regie
stedelijke nabijheid is geïntegreerd
(relaties van samenhang in plaats en tijd en in herkenningspunten)
uitnodigend, beweeglijk, participatief
geeft zich rekenschap van de grote duurzaamheidsopgaven van nu

Verduurzamen in een veelvormig systeem, tbv meervoudige maatschappelijke waarde

veelzijdig
landgoedmodel

• het slim combineren van funcMes staat centraal in het NOVI
• combineren economisch en natuurlijk kapitaal, culturele en sociale waarden, vanuit centrale regie
• zorgdragen voor economische ̈conMnuïteit, kwaliteit omgeving, menselijke inclusie
• te gebruiken als: gebiedsgericht organisaMemodel gebaseerd op interacMe elementen + samenwerking parMjen

het landgoedmodel

De bodem is gerelateerd aan 9 van de 17 SDG’s

basislogica Jan Jonker:

‘shared value’

voor alle stakeholders

•
•
•
•
•

inspelen op eigenMjdse en relevante maatschappelijke behoemen
gedeelde idenMteit & betrokkenheid
wederkerigheid, verantwoordelijkheid
meervoudige waarde genereren, ruilen, delen
maatschappelijke kosten én baten zioen in het businessmodel,
niet daarbuiten

Nieuw Businessmodel Template (filmpje)

Bodemzicht

Een regeneraSeve, gemengde producSeboerderij
die een realisSsch circulair alternaSef presenteert voor boeren
in Nederland. De boerderij werkt creaSef met bestaande
natuurlijke processen en stuurt op opSmale koolstofvastlegging en waterretenSe in de bodem.

Bodemzicht

Hoogwaardige groenten uit de no-dig-moestuin
worden al in fase 1 direct aan klanten en restaurants geleverd,
terwijl het bodemleven op de geërodeerde akker langzaam wordt
geacMveerd via holisMschebegrazing door runderen & kippen.
In fase 2 worden de boomweides strooksgewijs ingericht met fruit, noten- en kastanjebomen. Tussen de rijen bewegen zich ook de
kipcaravans, die ook in de toekomst blijven bijdragen aan de
opbouw van koolstof in de bodem.

Filmpje
6 min

2019

Mobiele
kippencaravans
activeren de bodem
en werken als intensieve
koolstofpompen die CO2 opslaan.

2020

hetheerlijkeland
Deze CSA verbindt de duurzame teler met de consument die bewust kiest
voor gezonde en duurzame voeding. Een strategie om lokale landbouw
economieën nieuw leven in te blazen en om lokale voedsel-zekerheid te
vergroten. Er worden ca 60 verschillende gewassen geteeld voor 125 – 250
oogstdeelnemers. Hier oogst je behalve groenten ook geluk, educaSe,
gezelligheid, en gezondheid. Samenwerking met het Huis van Compassie
biedt momenteel ruimte aan 10 oogstdeelnemers onder de armoedegrens
via het project Waardevolle Oogst. Voor hen is deelname en in de tuin
werken een manier
om te ontstressen
en nieuwe mensen
te ontmoeten in
In de rijen zijn ook alvast notenbomen aangeplant, die over
een rustgevende
15 jaar tot volle wasdom zullen zijn. In 2020 uitgebreid met
En uitnodigende
bijzondere culMvars, ter promoMe van de walnotenteelt in NL.
omgeving.

arbres.nl

Transformeert afgesloten grasland (SBB) tot een
CSA Voedselbos van 2-3 ha. Het zorgproject van
de cooperaMe ontlast de boer in de beginfase, de
clienten worden opgeleid tot voedselboswachter.
De inleg van betrokken cerMﬁcaathouders
faciliteert de bedrijfsinvesteringen, Radboud
Universiteit en Radboud UMC ﬁnancieren samen
de bomen uit de besparing van printkosten.

sociale ruimte

Naast het telen van duurzaam voedsel en de zorg voor de bodem
geven de ondernemers samen met het landgoed vorm aan
veelzijdige ervaringen, nieuw bewustzijn en participatie;
de ‘sociale ruimte’.

Xandra van der Eijk, Beyond Green, 2019

leerlingen Kandinsky College: wereldburgers

Groene Vrijdagen Green Capital

Voedselboslessen Wouter van Eck

Soil4U conferenSe

Het landgoedmodel is een integrerend en ondersteunend denkkader
voor processen van sociale en relationele innovatie.
De effectieve kracht is het daadwerkelijk overstijgen van typisch
sectorale invalshoeken

bredere toepassing:
samen verder komen
• landschap belichaamt fysiek, economisch/organisatorisch
en sociaal ontwerp, samen meer dan som der delen
• (her)verbinden stad en ommeland, stedeling en
producent en vele andere actoren
• een generiek kader van meer duurzame prakSjken
van producSe, consumpSe en beleving van voedsel

Landgoed
Grootstal

‘De Kop van
Malden, 70 ha”

Voor gebiedsbenaderingen biedt het model een werkbaar maar nog
relatief onbenut vehikel voor de uitbouw van sterke interacties tussen
diverse types actoren, functies en aspecten.
Duurzame ‘landbouwparken’ op de stadsranden zijn ter plekke (zie
kaartje van ‘De Kop van Malden’) en ook elders organisch opschaalbaar
tot een volwaardig systeem-alternatief / systeeminnovatie om de
impasse in de landbouw te keren en tegelijk een bijdrage te leveren aan
de grote opgaven van nu.

succesfactoren

• brengt een verhaal, relevant in deze Mjd, waar velen zich mee
kunnen idenMﬁceren
• toont theorie, attude en prakMjk van sterke mulMdisciplinaire
partnerschappen; samenwerken is van deze Mjd.
• (h)erkend leider(schap) /centrale regie, met als essenMële rol
het ‘verbinden’ en bevorderen van samenhang
• bouwt voort op lokaal aanwezige karakterisMeken,
ruimtelijk-fysiek zowel als sociaal.
(NB: in de strijd om land blij3 de langdurige beschikbaarheid van
gronden voor landbouw in het mesoniveau rond steden van belang)

