LEVEND LAND GOED

BOTTOM-UP! LANDBOUW OP DE HOGENENK BRUMMEN
Gezond en welzijn
Stimuleren van gezonde, sociale en betekenisvolle
levenswijze in gezondheid en welzijn.

Natuurinclusief landschap
Ontwikkelen van natuurvriendelijke landschapselementen
die voldoende ruimte geven aan biodiversiviteit en natuur.

Lokaal biologisch voedsel
Produceren van voedsel voor de lokale markt op een
verantwoorde manier met een gezond bodemleven.

Lokale economie en samenwerking
Stimuleren van lokale economie en samenwerking voor
een vitaal en krachtige lokale markt.

Duurzaam waterbeheer
Ontwikkelen van een klimaatbestendig en natuurlijk
stelsel van waterbeheer in kwaliteit en kwantiteit.

Educatie en cultuur
Delen van kennis over de natuurvriendelijke werkwijze en
uitdragen van de lokale kunst en cultuur.

Lokale energie

DUURZAME VISIE OP ZANDGROND
Voor een toekomstbestendige landbouw op zandgrond is
het noodzakelijk dat een gezond bodemleven bovenaan
komt te staan. Niet meer leven van het kaptiaal, maar
van het overschot dat ontstaat door een gezonde mix van
natuur en landbouw. Landbouw kan niet zonder de natuur!
Landbouw is natuur.

VAN 3 NAAR 1 WERELDBOL

Opwekken van lokale energie middels duurzame bronnen
van een grote zonne-akker die de afzet lokaal heeft.

Uit de analyse van het grondgebruik blijkt dat de
natuurinclusief bewerkte gronden dichterbij een
voetafdruk komen van 1 wereldbol dan de gronden die
regulier in gebruik zijn. De impact van de reguliere
landbouw staat in schril contrast met die van de
biologische. Het destileren van bruikbare bouwstenen
levert nieuwe kansen!

ONEPLANET LIVING ALS INSPIRATIE
De methode van het WNF geeft een goede basis voor
een raamwerk waarbij de impact van de ver-schillende
kringlopen in beeld kan worden gebracht. Het denken in
kringlopen staat aan de basis van een gezonde landbouw.
Op een aantal thema’s versterken natuur, landbouw,
educatie en recreatie elkaar en dat is een gezonde balans!

RECEPT TOT MEER WAARDE
Door te denken in kringlopen ontstaan waardeketens
waarbij ook degene die de baten hebben deel kunnen
nemen in het vergoeden van de meerwaarde. Hiertoe zijn
concrete acties nodig die deze kringlopen zichtbaar maken
en programma’s die de kosten vergoeden op de plek waar
ze gemaakt worden.

VAN THEMA’S NAAR PROJECTEN
Afhankelijk van de kansen die gevonden worden zullen
projecten worden geformuleerd die tot concrete
uitwerking komen. Doel is om de eigen gronden samen
met die van de andere partijen op de Hogenenk verder om
te vormen naar een natuurinclusieve landbouw waar het
bodemleven voorop staat. BOTTOM UP!

