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Zeilend longs groene initiotieven

ln Het Bestek 182 schreven we over lvar Smits en Floris van Hees, die als de ,Sailors for
Sustainability' met hun zeiljacht Lucipara2 op zoek zijn naar duurzaamheidsprojecten in

de wereld.

Tekst: Mi eke Holleb ran d- Bo ns an g Fotoqrafre: Ivar Smits

Na hun bezoek aan Unverpackt, het winkeltje van
Marie Delaperrière in het Duitse Kiel proberen lvar
en Floris aan boord ook om steeds meer, vaker en
beter duurzaam te leven.
Een van de uitgangspunten bii hun vertrek uit Am-
sterdam was dan ook om zo zelfuoorzienend moge
liik te zijn. Helaas lukt dat niet altijd even goed, al
was het maar omdat de vissen niet altiid even hap
pi8 ziin. Dat resulteerï dan vervolgens weer in een
bezoek aan de lokale supermarkt. Toch proberen de
mannen ook dàór bewust te kiezen.

Landbouwbedrijf
Maar hoe weet je waar je eten vandaan komt, hoe
het geproduceerd is en op welke manier het in de
winkel terecht is gekomen?
Tussen Kiel en Hamburg staat Europa's grootste
boerenbedrijÍ dat werkt volgers hel principe van
Conltnunity Supported AgrícultLtre, in Nederland ook

wel gemeenschapslandbouw genoemd. Ivar e:
Floris brengen een bezoek aarr de KattenLloíer H.'
en leren daar hoe er zorgvuldig met de natuur kar
worden om gegaan en tegeliikertiid eerliike arbeid,
voorwaarden centraal staan en de consumenter
actief bii de verdeling van de oogst en daamee de
financiering van het bedriif, betrokken kunnec
worden. Met als resultaat dat de opbrengst de kos-
ten dekt.
Doordat de distributie in eigen beheer plaats vindr.
kunnen ze de groot en detailhandel overclaan en
blijven de transportkosten beperkt. De winst die di:
oplevert, wordt besteed aan nieuwe investeringen
in kleinschalige, duuzame productie.

Voorop staat het delen van de oogst onder de 600
huishoudens die meedoen aan het proiect. Als de
leden tijd en zin hebben, mogen ze ook actief op
het bedriif de handen uit de mouwen steken onder
het motto dat samenwerking de betrokkenheid bi,
het bedriifverhoogt.
Iedereen heeft elke dag verse levensmiddelen no
dig. Om op gïondstoffen en energie te besparen, is
het belangïijk dat die regionaal en duurzaam \ror-
den geproduceerd. Dat kan alleen als producenter:
en consumenten nauw samenwerken en eerliik met
elkaar omgaan.

Windmolens en toerisme
Dat samenwerking tot mooie duurzaamheidsoplos
singen kan leiden, kunnen we ook zien op het
Deense eiland Samso waar alle inwoners mee prof-
teren vafl de opbrengsten van windenergie in de'Flofis met boer MotÍhias op het londbouwprciect.,,



en in zee. Toeristen en windturbines. Hoe

is dat te combineren?

lvar en floris Baan linS\ bij de EDeiBy

Acaclenty op het eiland waar ze tekst en
uitleg kriiger.
OD Sanso waait het vaak en har.l. De

keuze van windturbines lag daarom voor
de hand. \a een intensie\e \oorli(htings-
campagne konden de bewoners onder
gunstige en flexibele voorwaalden aande

len kopen. Met de opbrengst hiervan
werd het hele project gennancierd. Biina
iedereen deed mee en samen besloten de

bewoners van het eiland waar de wind-
molens het beste konden worden ge

plaatst.
Het werd een groot succes. Samso produ
ceert momenteel zo'n 150% van de totale
elektliciteitsbehoefte met duurzaam
opgewekte wildstroom en de toeristel
blilven gewoon komen.

Op het morÍent dat Her B€sreft bii u op de

mat valt, velblijven Ivar en Floris met
hun Luciporu2 elgens in een Spaanse

haven.
Wie interesse heeft om hen te volgen kan
dat doen via hun website:
\r\rw.s ailorsfo rsustoitrol;iliry.nl, Facebook,

en/of Instagram.

'zeiliacht'Lu.iporo"

forni van opgewekte kwh en financieel.
Sanso is iets kleiner dan Texel en een Dopulaire
Deense vàkantiebestemming waar de toeristenin-
dustde eeD belangrijke bron van inkomsten vonrt.
Het is een mooi eiland met prachtige stranden en
p'rrole.ke dorpies dat zijn eigcn drurzame enerSie

op\vekt door enkele tientalleD windnlolens op land

Twitter

wij blijven echter nog even dichter bij huis. ln het
volgende Bestek kunt u meer lezen over de zoek
tocht van de Sailor.s fot Sltstohability naar duur-
zaamheid in Kopenhagen en Zweden.
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