
  
   

concept plan 30-4-2015

                                                                     

Martinus – Franciscus – Donatus

Krimp als Kans
Geen afwenteling van niet meegerekende kosten naar de toekomst

(Brundtland definitie wordt waargemaakt)

Wat niet Wat wel

Een geïsoleerde stal, waar weinig
betrokkenheid mee is

Een plek waar de aarde zich herstelt
met een  diversiteit aan gewassen

Veel verkeersbewegingen met grote
vrachtwagens en tractoren

Een tuin volgens principes van
permacultuur waar mensen werken en
genieten en direct zelf hun producten

meenemen eventueel samen verwerken
ter plekke

Weinig diversiteit Veel diversiteit

Gericht op (meer) vleesconsumptie en
internationale handel 

Gericht om consumptie van planten en
hun vruchten

Nadelen voor het milieu, ondanks dure
maatregelen, zoals geluid, stof en

stank

Weinig energieverbruik, geen chemie,
kunstmest, gesloten kringloop

Weinig werkgelegenheid met sterke
stress factoren, afhankelijkheid van

techniek

Veel werkgelegenheid in een
ontspannen sfeer

Niet zo goed voor lichamelijke en
geestelijke gezondheid

Beter voor gezondheid,  beleven van
schoonheid

Weinig samenwerking en weinig
creativiteit mogelijk

Veel samenwerking en veel
ontplooiing in creativiteit mogelijk



Werken voor één doel, vleesproductie
zonder veel binding tussen dorp en

ommelanden

Werken voor meerdere doelen voor de
hele gemeenschap, waarbij vrijwel
iedereen die wil betrokken kan zijn.
Klimaatharmoniserend, Energetisch

bewust, Regionaal verankerd,
Natuurverbonden  KERN

Zie hieronder de mogelijke samenwerkingsverbanden, alles kleinschalig, 
overzichtelijk en eenvoudig  en met weinig gemotoriseerd vervoer

Organisaties voor toerisme
Aantrekkelijk door het realiseren van gastvrije plekken waar mensen kunnen 
verblijven, tot rust komen en ook meewerken

Organisaties voor onderwijs
Aantrekkelijk door een open praktijkleersschool te zijn voor het omgaan met 
de aarde en het bewerken volgens permacultuurprincipes

Organisaties voor opvoeding en re-integratie
Aantrekkelijk door iedereen die buiten nde boot is gevallen, of dreigt te vallen 
een zinvolle besteding en leertraject te bieden, zonder stress

Organisaties voor verwerken van producten uit de regio, herkenbaarheid, 
restaurants, biomarkten, 

Organisaties die bijeenkomsten/manifestaties organiseren,  bedrijfsuitjes 
workshops op allerlei gebied

Organisaties gericht op kunst en cultuur, denkbaar is een terugkomende 
kunstroute, doen aan poëzie en muziek
een plek om te feesten zonder veel drank, in bewust zIJn

Organisaties voor Spirituele oefening
Deze zorgvuldigheid wordt hier toegepast, leren en doen in 
verantwoordelijkheid
Ook en vooral met kinderen, speelbos

Organisaties voor integratie werk voor mensen die elders zijn geboren
Oefenen in gelijkwaardigheid en leren van elkaar.

Bovenal een eenvoudige manier om passanten te informeren, te betrekken, een 
fijne, leerzame tijd te geven.
Informatie over de diversiteit, het klimaat en de geschiedenis
Streven naar historisch besef en de aarde als levend wezen.
GEOPARK

Samenwerken met alle organisaties die een 



platform/kennisuitwisselingscentrum voor duurzaamheid willen zijn
Geen concurrentie om de laagste kostprijs
Earth Charter beweging, Club van Rome, Twijffelbrigade, universiteiten, 
kantelaars, duurzame ambtenaren, OCF2.0 

Er ontstaat een netwerk van tuinen die met elkaar verbonden zijn voor
voetgangers en fietsers, in/bij  de tuinen worden zaden en stekken bewaard van

de planten die er makkelijk groeien, deze zjin voor iedereen beschikbaar.
Aangetoond wordt hoe ermee  wordt gewerkt , commnicatie per twitter of

website. Er zijn plekken waar mensen kunnen verblijven, er ontstaat een nieuwe
gastvrijheid. Betrokkenheid nodig van alle omwonenden.

Voordeel: er is al veel ervaring opgedaan en kennis beschikbaar over hoe een
ontwerp te laten groeien. Zie John D Liu, Pablo Tittonell, Wouter van Eck,

Wageningen Universiteit, Marc Siepman, etc.
Van overal zullen mensen komen om te zien hoe dit gebeurt. Een nieuwe impuls

voor in feite een oud concept.. meewerken met de natuur. Er mag geen
winstoogmerk zijn. De tuin is een voorbeeld van de nieuwe economie en past

uitstekend bij de ideeën van Arne Naess, Guy Standing en  Enno Schmidt

Er ontstaat meer voedselzekerheid, meer voedselveiligheid en
voedselsoevereiniteit, democratie


