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Met zestien mensen in de prachtige zalen van de Martinikerk
hebben we geluisterd naar elkaars associaties en verbondenheid
met het 'ommeland'. Die verbondenheid zit in het opgroeien op de
boerderij, de geur van de suikerfabriek, de openheid van het
landschap, en het besef dat ons voedsel daar vandaan komt.
De huidige landbouw en het platteland associëren we met een mooi
landschap, geur van hooi, genieten van het vee, openheid, maar
ook met grote, saaie en eentonige akkers, snijmais, koeien zonder
horens en met lelijke, gele oormerken. We zien boerderijen die aan
educatie doen, recreatie, huisverkoop, zorg, duurzame voedsel- en
energieproductie. Maar we zien ook hoe de landbouw klem komt te
zitten in een wereldmarkt die dwingt tot grootschaligheid,
monocultures, megastallen, en geploeter om te overleven als
boerenbedrijf. Regeltjes rond milieu, dierenwelzijn en
voedselveiligheid maar ook rond nieuwe activiteiten zetten soms
ontwikkelingen op slot. Hoe kunnen wij en onze kinderen weer de
verbondenheid met het leven, hoe ons voedsel groeit, ervaren?
Als we dromen van hoe de stad en het platteland weer meer naar
elkaar zouden groeien, dan zien we heel veel aandacht voor
duurzame productie van kwaliteitsvoedsel, respect voor
dierenwelzijn, ecologische landbouw, diversiteit, aandacht voor
landschapsbeheer, allerlei vormen van recreatie en educatie,
schoolboerderijen, nieuwe coöperaties en boerenwinkels, zorg,
woon-werk-leef-gemeenschappen, een eenduidig en duurzaam
beleid, basisprijzen voor voedsel, en een stad die niet verder oprukt
ten koste van het platteland.
De deelnemers aan deze avond willen graag ook in het vervolg mee
blijven denken over de toekomst van ons platteland. Met een doos
vol boerenproducten gingen zij tevreden naar huis.
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