Mars voor goed voedsel van start
UITHUIZERMEBDEN - Een
sdrare fietsers en supporters

wordt gegeven en dat zich op dit
moment in een cruciale fase be-

heeft zidr wijdagmorgen verzameld op het erf van biologisch.

dynamisch tuinbouwbedrijf
Eemstuin in Uithuizermeeden.

Daar vond de start plaats van
de fietstocht die Isabel Duinisveld, vergezeld van steeds wis.
selend gezelschap, in ereppes
gaat maken naar Bnrssel in de
aanloop van de bespreking daar

van het Europees landbouwbeleid op 19 september.
De Groningse gedeputeerde Wiebe van der Ploeg (GroenJ-inks)
opende de bijeenkomst. ,,Niet al-

leen omdat dit een heel leuk en
goed initiatief is, maar ook omdat
het een belangrijk onderdeel is
van mijn portefeuille, waaÍ naast
landbouw ook het leefbare platte-

land bij,hoort. Bedrijven als de

Eemsnrin zijn een samenleving op
zichzelï, actief vaak in de dorpen
en de directe omgeving. Dat Àjn
de vormen van bedrijvigheid die
wij in de provincie Groningen
graag willen stimuleren." Van der
Ploeg is inmiddels al geruime tijd
bezig met het gemeenschappelijke

landbouwbeleid

t

dat nu

vonn

stroompjes naar de kleinschalige
In Noord-Nederland
hebben we een lobby opgezet om
die subsidiesfoom te verdubbelen, van vijf naar tien procent. Ter
vergelijking: in andere landen ligt
dat rond de vijftig procent. Deze
tocht is een geweldig initiatief, ik
fiets graag een stukje mee en mijn
zegen hebben jullie." De gedeputeerde besloot zijí verhaal met
ook anderen te stimuleren om op
deze weg door te gaan en het neÍwerk in Groningen verder mee te
helpen uitbouwen. ,,AIs er wat is,

landbouw.

zoek de provincie op, want wij
sta.rn er voor om de biologische
sector naar een hoger niveau te til-

len."
Voorzitter Albert de Vries van de
BD-vereniging roemde het initiatief van Duinisveld mede omdat ze
op die manier interesse opwekt

voor de

yaq het specifieke is van juist dat
bedrijf." Henrik Maas uit Duitsland, actief in de organisatie van
de Good Food March, was ook één
van de deetnemers en hij schetste
kort hoe uit alle hoeken van Europa de mensen vertrekken of al vertrokken zijn om op 19 september
hun eisen in Brussel lcacht bij te
zetten.

Eén van d
boer van
Kruisenga.

maar sluit

pe. "Het

goed. En ik heb daar dan wel wat
voor over, op mijn wije dag ga ik

heel woeg opstaaq mijn fieis in
orde maken, ik wil er iets voor
doen. Je kan wel roepen dat je er-

gens voor bent, maar het is mooier
als je er ook iets voor doet."

op hadden gereflecteerd was het

biologisch-dynamische

rfrek-

landbouw en de landbouw in zijn

naar

algemeen. ,,Het speciale van deze

fietst

leen maar ergens langs fietst, maar

naar
chtin-

fietstocht is dat de groep niet al-

dat de mensen er onderweg ook
bij stil staan en zich afwagen

even

Isabel Duinkt;eld is klaar uoor uertrek.

gen zijn te volgen op Twitter via
@isabelduinisvel.

