Dorpsranderij Groede

Een strategie voor duurzame landschapsontwikkeling en nieuwe economie
Voedselproductie + recreatie + natuurwaarden op dorpsranden
Bodem opbouwen, CO2 vastleggen, water bufferen, biodiversiteit creëren
zonder dat dit geld kost; op een wijze waarop geld verdiend wordt.
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Randerij is een nieuw concept voor vitale landschapsontwikkeling, het is een
boerderij op randen. Het is een methode waarin landschappen opnieuw in
staat worden gesteld te verrijken, waarin landschappen steeds vruchtbaarder
kunnen worden, steeds productiever, steeds biodiverser en steeds leuker.
In dit concept van Dorpsranderij worden de randen van het dorp benut voor
herstellende landbouw, voor natuurrecreatie en voor creatie van steeds meer
natuurwaarden. Randen waar de werelden van dorp en landbouw veelal tegengesteld geworden zijn krijgen hier als betekenisvolle omgeving opnieuw
glans. In Randerijen worden ecologische processen actief geoptimaliseerd
en worden mensen is staat gesteld aan de creatie van deze waarden mee te
werken. Randerijen bruisen van het leven en hierin ontstaat ruimte voor een
herstel economie.

Createability

...giving life the ability to create ever more life!
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Het gaat niet goed met het landschap. Als we niets doen takelt het landschap steeds
maar verder af. Randerij stelt ons in staat aftakelingsprocessen om te keren in creatieprocessen: Van overwegende CO2 uitstoot naar overwegende CO2 opname. Naar toename van klimaatadaptatie, bodemverbetering, herstel biodiversiteit en waterbuffering
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Bovenliggende doelstellingen van Randerij Groede
1 Landschappen, planten en dieren in staat stellen steeds meer zonne-energie, koolstof, water
en opneembare mineralen op te hopen in steeds meer vruchtbare bodem, steeds meer voedsel
en steeds meer biodiversiteit. Terwijl de mensen die dit mogelijk maken een goede boterham
verdienen.
2 Mensen in staat stellen positief aan hun leefomgeving bij te dragen (inplaats van te proberen
minder schadelijk te zijn). Mensen opnieuw in staat stellen hun rol (hun evolutionaire bestemming) in uitdijende ecosystemen in te nemen. Hiervoor ruimte vrij te maken (Randerij) waardoor
in deze ruimte kennis, vaardigheden en plezier kan worden opgedaan.
3 Ruimte winnen door schaalverkleining (Randerij) waardoor voor anderen ruimte ontstaat voor
schaal vergroting (a), ruimte ontstaat voor water (b) en ruimte ontstaat voor het werken aan de
grote milieuopgaven waar we voor staan (c). Deze ruimtedynamiek geeft overheid, bedrijven en
burgers nieuw handelingsperspectief.
4 Ruimte winnen door meervoudig gebruik van ruimte. Inplaats van geschieden bestemmingen
krijgt Randerij bestemming landbouwrecreatienatuur.
5 Ontstaan van ruimte voor verschillende vormen van eco-effectief ondernemerschap en werkgelegenheid, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en ruimte voor ruimtelijke kwaliteit rondom
het dorp Groede als geheel.
6 Het ontstaan van een netwerk van kleinschalig natuurrijk cultuurlandschap dat zich door het
grootschalige landschap heen weeft.
7 Op randen tussen landbouw en natuur (of kreek) en tussen landbouw en dorp gelijktijdig een
buffer en een samensmelting vormen tussen deze nu vaak gescheiden werelden.
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Ruimte voor Dorpsranderij Groede
een eerste verkenning van beschikbare ruimte
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1 Eendenparkje Burgemeester Everaarslaan
Potentieel: Een gemakkelijk begin voor het ontwikkelen van een buurtvoedselbos. Laagdrempelig
kennismaken met de principes voedselbos / agroforestry. Moedertuin voor kweek van plantmateriaal.
2 West en zuidrand Groede
Potentieel: Beschikken over water voor droge perioden, Toename van de bodemvruchtbaarheid,
Ruimte voor schaalverkleining én schaalvergroting, Inkomsten uit verkoop van arrangementen,
Verrijking van de plattelandsbeleving Verrijking van de dorpseconomie
3 Weitjes aan noordzijde Groede
Potentieel: Meerlaagse productie, meer inkomen, (begrazing + fruit en noten + groenten)
toename van de bodemvruchtbaarheid, verrijking van de dorpseconomie
4 Ontwikkelingsgebied Pieters
Potentieel: Ontwikkelen van het perceel, draagvlak, bijdragen aan de dorpskwaliteit, kwaliteitsimpuls van de camping, koppeling sportveld met voedselpark, verrijking van de dorpseconomie
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Waardecreaties van Randerij:
Het stelt dorpsbewoners in staat:
- Om zelf aan creatie van toekomstwaarden mee te werken.
- In deze toekomst mee te investeren en er mee te verdienen.
- Landschappen te verrijken terwijl er geld verdiend wordt.
- Het natuurlijk voedselweb buiten de grenzen van bestaande natuurgebieden uit te breiden.
- Te leren hoe de ecologische voetafdruk met een positieve bijdrage te vergroten.
- Hoog kwalitatief voedsel dicht bij huis te bekomen.
- Van een verrijkte dorpsbeleving te genieten.
Het stelt boeren en grondeigenaren in staat:
- Door verhuur van de grond over een verzekerd goed inkomen te beschikken.
- Over meer economische stabiliteit te beschikken
(niet langer afhankelijk van prijsvorming op de wereldmarkt).
- Te verdienen vóór de prestatie (verhuur) in plaats van na de levering (product).
- Gemakkelijk met verscherpende (milieu)wetgeving om te gaan.
- Van vormen van herstellende landbouw te leren zonder hierin zelf het risico te moeten dragen.
- Opnieuw van bedrijfsopvolging te dromen.
Het stelt de overheid in staat:
- Over een werkend vehicle voor uitvoering van grote maatschappelijke opgaven te beschikken
(klimaat, biodiversiteit, bodem, water, stikstof) zonder dat dit de overheid geld kost.
- Over een eco-effectieve invulling van Nieuwe Economische Dragers (NED) te beschikken.
- Innovatie in de landbouwsector en de recreatiesector te stimuleren.
- Het imago van Zeeland als health regio te vergroten.
- Het ondernemersklimaat te versterken.
- Het bedrijfsopvolgingsklimaat te versterken.
- Meer banen te creëren.
Het stelt planten en dieren in staat:
- Opnieuw hun specifieke niche te vinden.
- Om talrijk te worden en in het optimaliseren van ecosysteemprocessen opnieuw succesvol te zijn.
- Actief aan verrijking van landschappen mee te werken.

..en bovenal is Randerij vooral leuk!

..doordat ecosysteemprocessen (zoals transformatie en accumulatie) geoptimaliseerd
worden terwijl er geld verdiend wordt.
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