Het thuis voordeel
van lokale en
seizoens groenten
Maakt het - los van het feit of er wel of
geen gif in zit - voor je gezondheid uit of je
voeding om de hoek is gegroeid, of dat die
uit Spanje komt? Jij en je lokale seizoensgroenten en -fruit wortelen tegelijkertijd
in hetzelfde stukje aarde. Dat schept een
band. Heeft die geografische nabijheid voordelen voor je gezondheid?

Eigen mest verteert sneller
De Wageningse onderzoeker Muhammed
Imtiaz Rashid 1,2 ontdekte iets interessants.
Geïnspireerd door het fenomeen dat dennennaalden sneller verteren in hun eigen
dennenbos dan in het verderop gelegen eikenbos, vergeleek hij de vertering van koemest in de weilanden bij de eigen boerderij
met die in de weiden van boerenbedrijven
elders. Zijn conclusie: de eigen mest verteert
tot wel 37% sneller en vollediger op de eigen graslanden dan op ‘vreemde’ percelen.
Een boeiende ontdekking! Rashid laat zien
dat het bodemleven, inclusief de bedrijfsspecifieke micro-organismenpopulatie, zich
aanpast aan de mest van het eigen bedrijf.
Hij noemt dit effect het thuisvoordeel.
BD-boeren zullen hierin onmiddellijk de
kracht van de bedrijfsindividualiteit herkennen; hoe vollediger de kringlopen binnen een
bedrijf zich sluiten, hoe sterker het geheel.
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Lokaal consumeren
brengt leven
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Seizoensvoordeel
Frambozen in hartje winter, het hele jaar door tomaten… Eten uit het seizoen wordt ons
niet gemakkelijk gemaakt anno 2020. Vooral in het voorjaar is het best een uitdaging. Het

“Iedere appel, elk

hedendaagse voedselaandbod laat zien dat veel mensen de koppeling tussen voeding en

slablad en elke wortel

de seizoenen hebben losgelaten. Uit de hele wereld vliegen we in wat we zelf niet van het

is een wereldwonder.
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De BD-landbouw helpt
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beter in harmonie en in onze energie blijven als we groenten eten van het seizoen.
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Als boodschappenhulpje vind je in deze DP de Velt-seizoensgroentenkalender, samen-
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gesteld door Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren.		
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