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ELLE repor tage

BOER ZKT STAD
Het zogenaamde cr iek tôt  vork-pr incîpe' kn jgt  st ilaan  een  cu lina ir  aura . Met  dank aan  stenenchefs a ls
Ger t  De M.angeleer  dû  in  Her togjan  groenten  van  eigen  kweek serveer t . Duur^ ame sta r t -ups en  urban
farmingprqjecten  schùten  a ls paddenstoelen  u it  de grand en  brengen  de landbouw terug naar  de stad.

ELLE GING DE BOER OP TEGEN DE SKYLINES VAN BRUSSEL EN
ANTWERPEN en  be^ ocht  vïjf groene grondkggers in  hun  biotoop.

Tekst  TINE ZWAENEPOEL & CÉLINE PECHEUX
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/T DAK VAN PAKT,
Hofleverancùr  van  Thejane

Achter  het  h ippe Groenkwar t ier  in  Berchem
kregen  oude pakhuizen  en  indust r iële loodsen  een
nieuwe bestemming a ls kantoor ru imte, crossfif-

complex ofzelfs koffiebrander ij. Maar  de grootste
ver rassing van  het -stadsproject  is wel het  groen(te)
dak van  PAKT, officieel de groot -ste gemeen-
schappelijke daktu in  van  België. Inclusief kippen ,
bijenkasten  en  graskarpers. De PAKT-community

werkt  aan  een  volwaardig, zéro waste ecosys-

teem. Begeleider (en  agro- en  biotechnoloog)
Bram Stessels: "Na  een  jaa r  proefdraa ien  opende

onze zelfpluk-daktu in  in  mei. Voor  vijft ig euro per
maand plukken  de zest ig coôperan ten  onbeperkt
groenten  en  fru it . Ze tu in ieren  samen en  rapen  de

schar releit jes. We leveren  ook groenten  aan  o.a .
The J ane en  Smar tmat 'via  het  honesty-pr incipe.

Allé groenten  worden  gewogen, genoteerd en  op

het  einde van  de maand a fgerekend." Ambit ie
genoeg bij Stessel: "We willen  u itgroeien  tôt  een
exper imenteel groenlab da t  oude technieken
opnieuw in t roduceer t . We deden  een  jaa r  long
onderzoek naar  versch illende méthodes om de

beperkingen  van  het  daktu in ieren  - zoa ls water -

toevoer  en  de draagkrachtvan  het  dak-op te van-

gen . Regenwater recupera t ie, t eeltprogramma 's,

aquaponics - we proberen  a llés wat  kan  bijdragen
tôt  een  duurzame voedselvoorzien ing in  de stad."

PAKT organiseer t  regelmat ig workshops, lezingen
en  cu lina ire events op het  dak, check de ka lender
op de website.
pakt -an twerpen .be - devollegrond.be

"3^ "

LA POUSSE QUI POUSSE
Groene sta r t -up van  J érôme en  Maxime

Ben je in  har t je Brussel op zoek naarversgekweekte kru iden  zoa ls dropplan t , ci-

1'roenmunt , Gr iekse basilicum of bonenkru id? Dan moet  \ e naar  de kersverse plan-

tenkweker i] aan  hetVan Caulaer tplein  in  Sin l-Gillis. Groene ondernemers J érôme
en  Maxime hebben  met 'La  pousse qu i pousse' - vr ij ver taa ld 'De scheutdie groeif
- hel-ga t in  de biomarktgevonden . Hun idée on tsprootu il'de moestu in lrend die ook

in  de stad welig t ier t . Alleen  volstaa t  een  vierkantemeter tu in  op het  t er ras n iet  longer
om de groene vingers van  de gemiddelde stadsbewoner  te bevredigen , laa t  staan

om voldoende oogst te genereren . "Ik merkte da t  mensen  in  plaa t s van  bloemen
en plan ten  steeds meer  groenten  en  fru i)' begonnen  te kweken", ver telt  bioboer

Maxime. Daarom beslool-h ij om samen met  zakenpar tner  J érôme een  kweekvijver

voor  eetbare gewassen  op te sta r ten  in  har t -je Brussel. Naast  de meer  couran te,

plukkla re soor ten  zoa ls bieslook, aa rdbeien  of courget+es vind je er  ook ta l van
vergeten  groenten . Verder  kun  \ e er  themat ische sta r terskit -s of duurzame kweek-

zakken  kopen  om je eigen  tomaten , notensla  of basilicum te kweken . Of schr ijf [e in
voor  een  workshop om de basisbeginselen  van  het  (stads)tu in ieren  te leren . >
lapoussequipousse.be
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ELLE repor tage

GROENTJ ES UIT...

Urban  fa rms, microstadsboerder ijen  en

loka le biomarkten  zet ten  de t ransit ie in

beweging. Deze vooru it st revende steden  en

in ita t iefnemers t rekken  de groene kaar t .

Biopluktu in  de Lange Schuur  in  Oostende
is un iek in  zijn  soor t . Naast  nah jurvlees van

eigen  kweek ofgroenten  en  fru it  van  het
veld kun  je er  sinds kor t  ook terech tvoor  een
abonnement  op 'versche', ecologisch  veran t -

woorde vis van  Belgische vangst
www.buitengoed.be

MetFerm kr ijgtHasseltzijn  a llereerste
microstadsboerder ij. Tr istan  Lijnen , in  een

vor ig leven  nog leerkracht , maakte een
car r ièreswitch  naar  stadsboer  en  sta r t+e een

kleinscha lig urban  fa rmprojectop hetdak
van  Lens Architecten . J e vindt  er  een  plukt -u in ,

schar relkippen ,schaapjes en  een  B&B.
www.instagram.com/fermstadsboerder ii/

Gentprofileer tzicha llangera lsduurzame
pionier  met  innova t ieve stadsvern ieuwings-

pro| ecten . De ver t ica le toren tu in  van  de

Vooruit  is sinds 2013 een  fea ture wall in  de
studentenbuur t . Ecoworksstaa t 'in  voor  het

onderhoud, kunstenaars insta lleren  er  t ijde-

li| ke expo's. De idéa le kru isbestu iving tussen
na tuur  en  cu ltuur .
www.vooru it .be

Buda-eiland, gelegen  tussen  de oevers

van  de Leie, staa t  bekend a ls het  crea t ieve
stadslab van  Kor t r i| k. Hier  kiemen duurzame
in it ia t ieven . Leilekker land, een  braakliggend
stukje grand op de u ithoek van  Buda , heeft
sinds 2012 hetsta tuu tvan  t ijdelijke buur t+uin
voor  duurzame stadslandbouw. De werk-

groep Velt  Eetbaar  Kor t r ijk werkt  er  aan  een
biodiverse gemeenschapstu in  voor  een  leef-

bare, zelfvoorzienende stad. Buur tbewoners

en  loka le organisa t ies kunnen  er terech tvoor

workshops en  events.
beweegt .veltbe/eetbaarkor t r ijk

HET KRUIDENDAK
VAN GRAANMARKT 13

Culina ire speeltu in  van  groentechef Seppe Nobels

"De fascina t ie voor  groenten  heeft  er

a lt i| d ingezeten . Als kind wou ik twee
dingen  worden , boer  of kok." Vandaag

combineer tSeppe Nobels hetbeste
van  twee werelden  en  kan  h ij zi| n  passie
voor  de na tuur  kwijt in  de keuken  van
Graanmarkt13. Tussen  twee services

door  neemt  de beste groentekok van
België me mee op hel- dak van  zijn  res-

tauran twaar  h ij naasteen  indrukwek-

kende verzameling kru iden  en  eetbare

plan ten  ookvier  bijenkorven  houdt .
Samen metstadsimker  RikJ anssens
van  Amielo oogst  Seppe iaa r lijks viift ig
kilo honing die h ij in tegraa l verwerkt
in  zijn  gerechten . Net  a ls de volledige
oogstvan  het  kru idendak: voor  elk takje,
blaadje of bloempje kent  h ij wel een
culina ire toepassing. De a romat ische

"PROEVEN,RUIKEN,VOELEN,
WEZUNHETHELEMAAL

VERLEERD;

verveine is de smaakmaker  van  menig hu isdesser t , pimpernel vormt  de basis van

een  huisgemaakte vina igret te, mir te blijkt  een  per fecta lterna t iefvoor  laur ier , de
blaadjes van  de imposante gingkoboom - mét -vruchten , een  unicum in  Europa  -
gaan  in  de bouillon . *lk kook volgens het - 'from field to fork '-pr incipe, a llé kru iden  en

groenten  worden  dagvers geoogst  en  onmiddellijkverwerkt  Niet s gaa tver loren .
Elke week lanceren  we een  n ieuw menu, aangepast  aan  de seizoenen .' De dage-

li| kse groentevoorraad voor  Graanmarkf-13 komtvan  csa  OnsLogischVoedsel u it
Koningshooikt . 'Ole en  Maaike zijn  zowat  de belangr ijkste mensen  van  mijn  team.
Ze leven  voor  de boerenst iel. Let ter lijk. Ze slapen  in  een  huifkar  op hetveld en  doen
a llés met  de hancf er  koml- geen  machine aan  te pas. We werken  a l een  dr ieta l

jaa r  in tensiefsamen. In  de win ter  stellen  we samen de teeltka lender  op om te be-

pa len  watwe wanneer  zu llen  zaa ien . De na tuur  laa t  zich  n iet  dwingen: sommige

gewassen  doen  he1- minder , andere dan  weer  te goed. Zoa ls nu  met  de boont jes.

De kunst  is om ze crea t ief t e presen teren ." Next  cha llenge: de st reekspecia lit eiten
terug op de kaar tzet ten . 'We doen  vaak noga l denigrerend over  onze ter roirpro-

ducten , t erwijl de Belgische spru it -jes, grondwifloof en  asperges delica tessen  zijn
waar  het  bu iten land ja loers op is. We zijn  zo ver  van  de na tuur  verwi| derd da twe
het - hèle jaa r  door  aardbeien  eten . Allés is a lt ijd verkr ijgbaar . Los van  de ecologi-
sche impact  zijn  we ook de smaak van  gezonde groenten  vergeten . Al eens éch te

venkel geproefd? Niet  t e vergeli| ken  met  de knollel-jes u it  de supermarkt . Proeven ,
ru iken , voelen  - we zijn  het  helemaal ver leerd." B

seppenobels.be - onslogischvoedsel.be - amielo.be
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