
 
Val d’Oise  
Deze Nederlander loopt met zijn kruiwagen tot Parijs … om de 
Aarde op de Werelderfgoedlijst van de Unesco in te schrijven  
 
Henry Mentink vierde donderdag in de ‘Triangle de Gonesse’ (Val-d’Oise) de 
500e km van zijn ‘bedevaart voor de planeet’. Zaterdag gaat hij naar de 
Notre-Dame, daarna op 7 juni naar het hoofdkwartier van de Unesco. Zijn 
doelstelling: verdedigen van de classificatie van landbouwgronden en een 
landbouw dichter bij de steden om de inwoners te voeden.  
 

 
(foto) ‘Triangle de Gonesse’ (Val-d’Oise), donderdag 2 juni 2022. Bernard Loup (rechts), 
van het ‘Collectif pour le Triangle de Gonesse’ ontving Henry Mentink, de wandelaar 
met zijn kruiwagen, die al aarde uit 60 landen ingezameld heeft. LP/Julie Olagnol  
 
Door Julie Olagnol, 3 juni 2022 om 1.30 uur  
 
De landbouwgrond van de ‘Triangle de Gonesse’ voegde zich samen met 
zijn kruiwagen. Het ‘Collectif pour le Triangle de Gonesse’ (CPTG, Collectief 
voor de Driehoek van Gonesse) ontving deze donderdagmiddag een gast 
als geen ander, nl. Henry Mentink, de ‘wandelaar met zijn kruiwagen’. Deze 
sympathieke Nederlandse milieuactivist (‘écologiste’) begon zijn ‘bedevaart 
voor de planeet’ te voet met een kruiwagen op 22 april, Dag van de Aarde, 
vanuit zijn dorp Varik in Nederland. Hij zal deze tocht 45 dagen later bij het 
hoofdkwartier van de Unesco in Parijs beëindigen, waar hij de planeet op de 
werelderfgoedlijst zal inschrijven.  
 
Een project dat sinds een jaar aan het rijpen is. Samen met Bernard Loup en 
leden van het collectief vierde hij zijn 500e kilometer op de 
landbouwgronden van Gonesse. ‘Mijn motivatie om naar Gonesse te komen 



was om een landbouw dichter bij de steden te promoten. Er is hier een groot 
potentieel voor de uitoefening van landbouw aan de poorten van Parijs. We 
denken dat dit de bestemming van deze gronden zou moeten zijn. De 
‘Triangle’ zou een voorbeeld kunnen zijn om de vestiging van kleine 
boerderijen rond steden te ontwikkelen om deze steden te voeden.’, vindt hij.  
 
 

 
(foto) ‘Triangle de Gonesse’, deze donderdag. In de kruiwagen van Henry Mentink vind 
je zakjes aarde uit zestig verschillende landen. LP/Julie Olagnol  
 
Woorden die in het bijzonder de CPTG weerspiegelen, die hem ontmoette via 
het netwerk van ‘Association pour le maintien d’une agriculture paysanne’ 
(AMAP = zelfsoogsttuin) en een gekozen vertegenwoordiger van Fosses, en 
die besloot om een etappe van zijn unieke reis te ontvangen. ‘Hij is net zo 
bezorgd als wij om de grond. Hij is voor de aarde. Wij protesteren ook niet. Wij 
zijn tegen het treinstation maar daarom heet ons collectief voor de ‘Triangle 
de Gonesse’, fluistert Bernard Loup.  
 
Een onecht biljet van 100 euro in de aarde geplant  
In zijn kruiwagen honderden kleine zakjes met aarde uit meer dan zestig 
landen en een grotere stapel aarde, gevoed door uitwisselingen onderweg. 
‘Elke 10 km ontmoet ik mooie mensen die mooie dingen doen voor onze 
planeet.’, zegt de wandelaar enthousiast. Elke dag begraaft hij ook een 
onecht biljet van 100 euro dat op een kaart met bloemzaden gedrukt is. ‘Het 
is de meest interessante valuta die er is.’, ontschiet hem.  
 



Henry Mentink, die zelf een agrarische achtergrond heeft, was ondernemer 
voordat hij wandelaar werd. Hij richtte een autodeelbedrijf op, maar wilde 
verder gaan en nog meer delen. ‘Voor boeren is de grondprijs een echt 
probleem, in Nederland zelfs meer dan in Frankrijk.’, stelt hij. ‘Ik wil het het 
concept grond stimuleren en nieuwe ideeën over de economie brengen.’  
 
 

 
(foto) ‘Triangle de Gonesse’, deze donderdag, Henry Mentink, de ‘wandelaar met zijn 
kruiwagen’, heeft een onecht biljet van 100 euro geplant dat op een kaart met 
bloemenzaden gedrukt is. LP/Julie Olagnol  
 
Dankzij een crowdfundingsactie kon hij de grond waarop zijn huis staat, 
schenken aan een stichting. ‘Dit is gunstig voor toekomstige generaties die de 
grond niet meer zullen hoeven te kopen. Zo zal het makkelijker zijn om er 
duurzame ontwikkelingsprojecten in te schrijven.’, vertelt degene die ook zijn 
bedrijf verkocht heeft aan een . . .(stukje niet te lezen)…  
 
‘s Middags loopt Henry Mentink verder naar Le Bourget om vervolgens 
zaterdag naar de NotreDame te gaan. ‘We willen laten zien dat toen de 
kathedraal afbrandde, er geld van over de hele wereld binnenstroomde. De 
planeet staat in brand, dus ook wij moeten iets doen.’, maakt hij de 
vergelijking. Voor de laatste etappe: het hoofdkantoor van de Unesco op 7 
juni. ‘Toen ik een afspraak maakte, zeiden ze tegen mij: dit project is 
onmogelijk, maar het is wel een goed idee.’, glimlacht de man met zijn 
kruiwagen.  
 
Informatie: wheelbarrow-walk.com 


