Neo-ruralisatie
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“Niet terug naar 1850 maar vooruit naar 2050 door grootschalige
herinrichting van het agrarisch gebied, op kleinschalige agro-ecologische wijze.”
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Het idee

De uitvoering

Radicaal, Realistisch en Realiseerbaar

Visie en doelstelling: Wij zien een toekomst waarin het platteland weer
leeft, in alle opzichten. De bodem is vruchtbaar, veel landbouwers aan
het werk, mensen wonen en recreëren, insecten gonzen, en bomen die
de aarde weer vruchtbaar maken. Dit is een plan voor de landbouw van
de toekomst. Gemaakt door landbouwers en straks: Uitgevoerd door
landbouwers. Met als doel optimaal duurzame maar ook efficiënte
voedselproductie voor de lokale markt.

Grondbeginselen: Om ons doel te breiken stellen we een aantal
grondbeginselen centraal, in het plan en in de landbouwpraktijk.
Agroforestry is de term die hier het best op aansluit. We gebruiken
de inzichten hieruit om het landschap te herstellen. Niet precies zoals in 1850, voor de industrialisatie, wel passend bij de ondergrond,
en de optimale schaal die de landbouwmethode vraagt. Op de
volgende pagina worden de grondbeginselen toegelicht.

Onze aanpak is onderscheidend door:

Probleem: De actualiteit van het land en de landbouw vraagt om een
bijzondere aanpak. De huidige problemen kunnen niet overwonnen
worden door het huidige systeem intact te laten of op de ouderwetse
manier te organiseren, en ook niet door ondernemersgedrag op de
oude manier te reguleren.

Versterken kleinschalig landschap: Binnen de houtige landschapsstructuur worden kleinschalige landbouwpercelen gemaakt.
De grond is idealiter in eigendom van de betrokken gemeenschap.
Deze gemeenschap bestaat in eerste instantie uit de agrariërs, maar
locatie-afhankelijk maken hier mogelijk ook buurtbewoners, afnemers, en andere betrokkenen deel van uit.

Oplossing: Wij zien een oplossing in grootschalig neo-ruralisatie van
het landelijk gebied door nieuwe methoden te gebruiken, uitgevoerd
door landbouwers die niet tot doel hebben op grote schaal een enkel
product te produceren, maar die alle waarden en belangrijke elementen in het leven- die verband houden met het land- gaan produceren
of faciliteren. Doordat elke ondernemer zich richt op zijn niche en
samenwerkt met de ondernemers in de omgeving en produceert
voor de lokale markt, mogelijk via community supported agriculture,
ontstaat een veerkrachtige gemeenschap van producenten en consumenten.

Lange termijnen: Landbouwers kunnen met een gerust hart hun
ziel en zaligheid in de grond en de omgeving leggen omdat de
pacht langdurig is. Zo worden de beste voorwaarden geschapen
voor goed rentmeesterschap door beheerder en gebruiker zelf.
Andere ondernemersrisico’s zijn voor eigen rekening. Dat betekent
dat de landbouwers werkelijk onafhankelijk zijn. Vanwege de nauwe
betrokkenheid van collega landbouwers en afnemers vindt controle
plaats door de gemeenschap die hiermee ontstaat.

1. Overkoepelende gemeenschap, gedeelde kernwaarden, maar
met behoud van zelfstandigheid voor de ondernemer in het model.
2. Gelijke cirkels van invloed en cirkels van betrokkenheid op alle
niveaus. Dat levert het volgende op:
- Dat het landschap wordt gemaakt / ontworpen door daadwerkelijk
betrokkenen. In eerste instantie waarschijnlijk maar niet uitsluitend
de landbouwers die op die locatie gaan werken.
- Dat betekent dat de afzetketens zo kort mogelijk worden gehouden.
- Dat betekent dat binnen het landschap zoveel mogelijk circulair
zal worden gewerkt.
3. Door (de diversiteit in) het ontwerp en goede pachtvoorwaarden
komt een brede diversiteit aan ‘sectoren’ samen. Daardoor ontstaan
vele mogelijkheden voor het sluiten van kringlopen, voor samenwerking in bijvoorbeeld afzet en gebruik van materialen en voor het
opleiden van nieuwe landbouwers, het betrekken van burgers en
recreaten bij voedsellanschap en bedrijvigheid.

