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Het produceren van voedsel voor een ecodorp
Vóór de opkomst van de landbouw woonden de meeste mensen in kleine groepen in een omgeving waar
ze hun voedsel verkregen door jagen en verzamelen en door kleinschalige tuinbouw. De grootte van zo’n
gemeenschap werd meestal bepaald door de draagkracht van de omgeving. Mensen wisten dat ze
onderdeel van het ecosysteem waren. Ze kregen direct feedback van hun omgeving  als ze een
onderdeel van het systeem vernielden, hadden ze dat ook direct door omdat er, als gevolg daarvan,
minder (of geen) voedsel was. Ze hadden dus een diepe kennis over over ‘hun’ ecosysteem.
Met de opkomst van de landbouw werd deze directe relatie met de omgeving verbroken. Mensen
ervoeren de vernieling van hun omgeving juist als belonend. Een bos kappen om een akker aan te leggen
zorgde ervoor dat er juist (op het korte termijn) meer eten was, in de vorm van granen. Het verlies aan
vruchtbaarheid van de bodem was pas na enkele jaren zichtbaar. Dat is de reden waarom traditionele
agrarische samenlevingen niet zo plaatsgebonden hoeven te zijn, je kan je immers steeds verplaatsen
om nieuw, vruchtbaar land te bemachtigen, je hoeft geen diepe kennis van de aanwezige ecosystemen te
hebben.
Het huidige, gangbare landbouwsysteem heeft ook kunstmest. De laatste link met een ecosysteem (de
bodem) is daardoor ook verbroken. Door het gebruik van kunstmest hoef je je akkers niet te verzorgen
met groenbemesters en het regelmatig braak leggen ervan. We zijn nu zover dat we de bodem kunnen
doodmaken en er toch een oogst van halen, met alle gevolgen ervan.
We zijn nu afhankelijk van een landbouwsysteem dat zijn basis opeet. Landbouw is bij uitstek niet
duurzaam omdat het al het andere leven vernietigt, in plaats van alle leven mogelijk te maken. Als er geen
diversiteit van leven in een systeem is, is het ook niet vruchtbaar.
Ecodorp Zwolle wil het jagerverzamelaarsysteem nabootsen, in een modern jasje. Een voedselbos in
combinatie met kleinschalige horticultuur (tuinbouw) is een duurzame manier om voedsel te verbouwen,
en levert (per hectare) meer op, en brengt meer variëteit dan moderne landbouwsystemen.

Voordelen ervan zijn:
Het terugzetten van de mens in een ecosysteem
Het herkennen dat alle leven een gelijkwaardig rol heeft in dat systeem.
Het opbouwen van biodiversiteit
Het ontkoppelen van macht en geld van het voedselsysteem
Het mogelijk maken van een geefeconomie
Overvloed en veerkracht.
Vreugde
Een voedselbos in combinatie met kleinschalige horticultuur kun je ook permacultuur noemen.
Het goede nieuws over de bodem is dat de mens in staat is, met gebruik van permacul
tuur
 technieken,
de bodemvruchtbaarheid op te bouwen in een kortere tijd dan de natuur dat zelf zou doen. Een
natuurlijke, levende bodem neemt enorm veel CO₂ op uit de atmosfeer (ongeveer 8 ton per hectare)  een
dode landbouwbodem stoot het vooral uit.
En waar vind je zo’n CO₂opslurpende bodem? In een bos!
Meer lezen:
Website Ecodorp Zwolle: ecodorpzwolle.nl  permacultuur
Website Katharine:
De Groene Hemel  inspiratie

VERSLAG

Ervaringen met werkweek en festival in Ecodorp Bergen - augustus 2013
Wim Gersteling

Vorige maand ben ik een week gaan helpen bij Ecodorp Bergen in Noord Holland om het eerste
ecodorpenfestival voor alle initiatieven op dit gebied in Nederland mee te helpen voorbereiden.
Het was voor mij een ervaring die ik niet gauw zal vergeten. Na een wat onwennig begin omdat ik bijna
niemand kende voelde ik me belangstellend ontvangen na het kennismakingsrondje waarbij iedereen iets
meer over zichzelf kon vertellen.
Ook kwam er natuurlijk een bespreking van de mogelijke klussen waar we uit konden kiezen. Er staat op
het militaire terrein eigenlijk maar één gebouw waar we redelijk in konden verblijven met een simpele
douche en toiletten. Alle andere gebouwen waren eigenlijk loodsen en opslagplaatsen. We hebben de
week aardig wat werk verzet naast het koken voor de hele groep.
Een opslagstelling voor alle voedsel gemaakt in de koudste ruimte van het gebouw. Slaapplaatsen
gemaakt in een van de opslag gebouwen die nog goed schoongemaakt moesten worden. Zes
composttoiletten gemaakt voor bij het festivalterrein. Twee loodsen schoongemaakt. De elektriciteit naar
de verschillende loodsen en het middenterrein aangelegd om daar muziek en projectie mogelijk te
maken. Vier yurts opgezet waar de verschillende workshops gehouden konden worden. En nog vele
andere klussen die aan mijn aandacht zijn ontsnapt. ‘s Avonds konden we activiteiten inbrengen en
hebben we een avond biodanza gedaan en heb ik een volgende avond het ’forum’*) ingebracht. Beide
avonden werden goed bezocht en was het erg fijn om te doen.
Op het laatst van de week was er nog zoveel wat ook ‘s avonds nog afgemaakt moest worden dat een
avondprogramma er niet meer in zat. Elke ochtend hielden we behalve de werkbespreking ook een rondje
met de ‘talking stick’ waarbij we de gemoedstoestand van iedereen aan bod lieten komen zodat we van
elkaar wisten hoe iedereen zich voelde op dat moment.

Zaterdag kwamen ongeveer 50 mensen als afgevaardigden van alle initiatieven samen om uit te wisselen
hoe iedereen bezig was in het eigen initiatief en waar je in de praktijk tegenaan liep. We hebben daar
verschillende hoofdgroepen bij onderscheiden en werkgroepjes geformeerd, die daar later met elkaar
verder mee aan de slag kunnen, om zo oplossingen uit het hele land met elkaar te uit te kunnen wisselen.
Het festival op zondag werd druk bezocht, zo’n ruim honderd mensen vanuit het hele land kwamen het
feest meemaken en er is veel uitgewisseld en aan workhops, ceremonies, biodanza en zingen
meegedaan.
Voor mij een ervaring die me echt het dynamische gevoel gaf, waar ik in een ecodorp naar verlang.
*) Het forum ondersteunt het proces van openheid, vertrouwen, persoonlijke en spirituele groei overal waar groepen
zich inzetten voor een gezamenlijk doel. Het verbindt de groepsleden en er groeit een gevoel van eenheid.
Het forum biedt een platform en ventiel voor de groepsleden om zich in het midden van een kring te kunnen uiten en
te kunnen delen wat er bij hen leeft. Een ieder mag er helemaal zijn, met zijn/haar mooie en minder mooie kanten.
Alles wordt helemaal gerespecteerd. Er wordt niet op de uitingen van degene in het midden ingegaan. Wel krijgt de
persoon desgewenst spiegels: een voor een staan de groepsleden op en vertellen zonder eigen oordeel wat ze
hebben gezien of gehoord. Er wordt ook na de bijeenkomst minstens 24 uur niet meer over de inhoud nagepraat. En
hierna alleen op verzoek van de betreffende persoon.
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Een goede manier om de energie in de groep een boost te geven is een onderzoek doen naar mogelijke
locaties.
De gemeente Zwolle heeft enkele terreinen in de aanbieding waar voor de komende 10 jaar
mogelijkheden zijn voor tijdelijke (?) initiatieven.
Onder de noemer “Pauzelandschappen” wordt grond in bruikleen aangeboden (tegen tarieven afhankelijk
van de te ontwikkelen activiteit).
Er is in principe woningbouw gepland maar door de stagnerende bouwmarkt ligt de (duurbetaalde) grond
er renteloos bij. In de loop van de bijeenkomst bleek dat initiatieven in overeenstemming met het
structuurplan mogelijk blijvend kunnen worden.
We hebben verteld wat onze motieven zijn en dat we behalve bouwgrond ook nadrukkelijk grond in
gebruik willen nemen voor het telen van voedsel. Dat kan dan uiteraard niet voor prijzen die
overeenkomen met bouwgrond.
Kampen/IJsselmuiden en Wijhe/Olst staan nadrukkelijk open voor duurzame initiatieven. Met die
gemeenten zijn nog geen gesprekken gevoerd.
Aan de overzijde van het randmeer bij Kampen is in Oostelijk Flevoland (gemeente Dronten) een groot
terrein waar duurzame initiatieven worden ontwikkeld. Ook daar willen we gesprekken gaan voeren om
mogelijkheden te verkennen.
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Facebook-groep
Het volgende bericht in de Facebookgroep heeft wat stof doen opwaaien:

“B E L A N G R I J K E M E D E D E L I N G
Het is de afgelopen periode enkele malen gebeurd dat "potentiële leden" van de groep zich aanmeldden, die als
persoon slecht tot helemaal niet te traceren zijn. Of van wie, voor wat betreft de interesses die vermeld worden, er
voor ons geen enkele koppeling is te vinden met waarvoor we staan en die ook geen vrienden hebben in onze
kringen. Of waarvan de foto niet klopt (ze gebruiken die van iemand anders).
Om dit soort dilemma's bij toelating te vermijden wordt de toelatingsprocedure voor deze groep aangepast.
 We stellen als voorwaarde voor toelating dat het vragenformulier is ingevuld en verzonden. Dus als iemand zich
aanmeldt op Facebook wordt het formulier toegezonden in een Facebookbericht.
Als “contact opnemen” via Facebook beperkt is (“zonder vrienden mogen we geen bericht sturen”), val je helaas uit
de boot...
Pas na ontvangst van een passende reactie is toelating mogelijk.
 Als je alleen de nieuwsbrief wilt ontvangen, ga dan naar de website en stuur een bericht  zie
http://www.ecodorpzwolle.nl/nieuws.htm
Als je mailadres bekend is, is toegang tot deze groep vanzelfsprekend.
 Mensen die al opgenomen zijn in de groep, maar nooit iets laten horen, geen vragenlijst ingevuld hebben, geen
nieuwsbrief aanvragen, geen mailadres doorgeven, geen berichten lezen, worden na twee maanden vanaf nu uit de
groep verwijderd.
Hiermee hopen we te bereiken dat we een min of meer getrouw beeld hebben van de groep, dat we weten wat we
mogelijk kunnen verwachten en dat we niet de illusie hebben dat er veel belangstelling is die vervolgens niets blijkt
voor te stellen.
We willen immers binnenkort in gesprek gaan met gemeenten over mogelijke proef en bouwlocaties.
Dan is een beetje getrouw beeld het minste waarmee zo’n gesprek te voeren is.
Groet!
Reiné”

Het is in feite niet veel anders dan het nog eens verwoorden van onze intenties en doelstellingen met de
groep en de Facebookpagina. Zoals al geruime tijd op de website en op Facebook is te lezen...
Het belangrijkste verschil is dat we niet meer zélf bij elke aanvraag tot toelating een onderzoek willen
doen naar achtergronden en naar mogelijke motieven. Het misbruik van Facebook (en andere Social
Media) neemt immers alleen maar toe.
Het blijft dus gewoon mogelijk om alleen te volgen of mee te lezen!
Dan is het verstrekken van een emailadres voldoende. Lees hier onze opvattingen over privacy
Zie ook de (licht aangepaste) vragenlijst (word | pdf) en de toelichting (word | pdf) en de vervangen
beschrijving op Facebook (klik op “Meer weergeven”)

OPROEP
Het lijkt al heel wat, maar soms is er per werkgroep pas één lid actief. We hebben dus grote behoefte aan
aanvulling!
Lijkt het je leuk mee te doen in een werkgroep, of wil je meer informatie? Stuur ons een mail!
Ook als je voor jezelf nog geen vaste deelname aan een werkgroep ziet zitten, er is genoeg te doen. Zeg
wat je leuk vind en we werken graag met je samen!
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ezbouw@ecodorpzwolle.nl

Bijdragen van Katharine en Wim.

www.ecodorpzwolle.nl
Communicatie
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ezcom@ecodorpzwolle.nl
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Financiën
ezfin@ecodorpzwolle.nl

Landbouw
ezlandb@ecodorpzwolle.nl

