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JNF Experience in Israël
Vanuit de drukte van Tel Aviv rijden we de stilte van de woestijn
tegemoet. We reizen van de woestijn aan de grens met Egypte
(Ramat HaNegev) naar de woestijn aan de grens met Jordanie (Arava).
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David Ben-Gurion, voormalig premier van
Israël, zei ooit: “In de Negev woestijn zullen
onze creativiteit en pioniersmentaliteit
worden getest.” Zijn vooruitstrevende visie
om de Negev te laten bloeien is de rode
draad in het bestaan van de bevolking in
de woestijn. Het leven is er een uitdaging.
Iedereen die in de Negev komt wonen,
wordt omarmt.
De Negev-woestijn beslaat 61 procent van
de oppervlakte van Israël. Ramat HaNegev
ligt in het westelijke deel ervan en beslaat
400.000 hectare. Daarmee is het de
grootste regio van de Negev. Ondanks
deze omvang wonen er slechts 8500
mensen in dit gedeelte van de woestijn.
Ze vormen een mozaïek van de Israëlische
samenleving en zijn echte pioniers. Samen
leven ze in verschillende gemeenschappen
zoals kibboetsim, moshavim, seculiere en
religieuze dorpen. Ook zijn er twee dorpen
ontstaan vanuit een sociaal initiatief: een
nationaal jeugdproject voor risicojongeren
en een revalidatieproject voor drugsver-

slaafden. Verder zijn er natuurreservaten,
nationale parken en agrarische gebieden.
Het gebied is verdeeld in drie regio’s:
Pitchat Nitzana, Mashaábe Sade en Sde
Boker. JNF Israël investeert hier veel in
ecotoerisme, landbouw en onderzoek.
Ramat HaNegev, JNF Israël en JNF
Nederland zijn onlangs een samenwerking
aangegaan om te komen tot een
meerjarenplan voor de ontwikkeling van de
Negev en de opvang van nieuwe bewoners
in de regio. Tevens wordt gekeken hoe
nieuwe projecten kunnen bijdragen aan
de Duurzame Ontwikkelingsdoelen; de
klimaatdoelen van de VN.

Eerste samenwerkingsproject:
Waste to Energy proefproject
Ramat HaNegev is een prachtig gebied
met veel landbouw. De boeren verbouwen
onder meer cherrytomaten. Niet alleen
voor lokale consumptie, maar ook voor de
export naar Europa. 80 procent van de
tomatenteelt in Israël komt uit deze streek.
Dat is prachtig, maar het heeft ook een
keerzijde. Dit zorgt jaarlijks ook voor 5000
ton organisch afval. Nu wordt dat gestort
op een plek in de buurt van huizen, met als
gevolg vliegen, stank en ongedierte.
De bewoners hebben er veel last van.

Onderzoek
Om de boeren te helpen doet het Ramat
HaNegev Desert Agro-Research Center, in
samenwerking met JNF Israël, onderzoek
naar welke gewassen in Ramat HaNegev
het beste gedijen en naar nieuwe
methoden voor een nog betere oogst. Dat
geldt zowel voor cherrytomaten, een van
oorsprong Israëlische tomatensoort, maar
ook voor champignons, olijven, druiven
en ananas, die goed groeien in dit gebied.
Daarnaast proberen de onderzoekers

Er wordt nu begonnen met een proefproject om afval om te zetten in energie.
Iets wat in Europa al gebeurt, maar nog
niet in Israël. De verwerking van het afval
zal biogas en elektriciteit produceren
voor lokaal gebruik. Het overschot kan
worden verkocht. Het doel is dat deze
werkwijze uiteindelijk overal in Israël wordt
geïmplementeerd.

aardbeien langer houdbaar te maken om te
kunnen concurreren met andere landen.
Het onderzoekscentrum biedt diensten
en mentorschap aan lokale boeren en
studenten vanuit de hele wereld.

Na de lunch rijden
we naar de Arava.
Hier bezoeken we een
uitkijkpost waar we een
uitleg krijgen over dit
bijzondere gebied.
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Leuk voor thuis: www.jnf.nl/reis
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