
INSPIRATIE EN VOORBEELDEN (groeidocument) 

1. ROOF FOOD 

ROOF FOOD is een coöperatieve vennootschap die sinds 2015 haar eigen 

boontjes dopt. ROOF FOOD huist op het dak van bedrijvencentrum De Punt in 

Gent. 

Op onze dakmoestuin kom je meer te weten over waardegedreven 

ondernemerschap, stadslandbouw en moestuinieren. We prikkelen de zintuigen 

en onderbouwen alles wat we doen met gedegen kennis. 

We werken samen met chefs die onze groenten, gekweekt op eigen dak 

verwerken tot heerlijke gerechten. Doorheen het jaar kan je ons 

dak bezoeken waar het reilen en zeilen van ROOF FOOD uit de doeken wordt 

gedaan en je al je vragen op de dakboer kan botvieren. Mensen die grootse 

plannen hebben en zelf een stadslandbouwproject willen op of in hun gebouw 

kunnen bij ons terecht voor ondersteuning. Wij helpen om dit idee om te zetten 

naar een plan. 

www.rooffood.be  

2. FERME ABATTOIR 

Ferme Abattoir is een stadsboerderij die gebouwd is op het dak van de 

Foodmet markthal op de historische Abattoir-site in Brussel. In 2016 startte de 

werken, sinds eind 2018 is de boerderij operationeel. De boerderij bestaat uit 

een viskwekerij waar jaarlijks 35 ton regenboogforel geproduceerd worden, een 

serre waar kruiden, tomaten en microgroenten geteeld worden en een 

groentetuin in openlucht. De boerderij werkt op basis van aquacultuur en is 

toonaangevend op het gebied van nieuwe landbouwtechnieken die op daken 

kunnen worden ingezet. 

https://bigh.farm/nl/ferme-abattoir/  

3. HET SPILVARKEN 

Het spilvarken ontstond als een proefproject van één van de teams van Atelier 

De Stad Gent, een initiatief dat zich onder de noemer ‘niets gaat verloren’ richt 

op meer duurzaamheid door hergebruik van resten en afval. 

Een groep enthousiaste burgers herintroduceerde het varken in de stad. 

Eeuwenlang was het varken immers een vast gegeven in het stadsleven. Het 

voedde zich met keukenafval en zette dit om in mest voor de bewerking van 

landbouwgrond. Er was sprake van een kleine, maar kostbare ecologische 

kringloop. Het varken, een pienter en aaibaar dier, had ook een waardevolle 

sociale functie: het zorgde voor leven op straat en onder de mensen. 

Het proefproject is afgelopen, maar ze hebben al hun ervaringen gebundeld 

een handig draaiboek en stappenplan. 

www.hetspilvarken.be  

4. VERS UIT DE TUIN: OOGST DELEN MET DE BUREN 

Moestuinieren is weer in! Meer en meer mensen telen groenten en fruit. Maar 

als het dan oogsttijd is, zit je als moestuinder soms ineens met kilo’s appels of 
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eet je elke dag courgettesoep. En weggooien is natuurlijk zonde. Op het 

Nederlands online platform ‘Vers uit de Tuin’ kunnen moestuinders een foto van 

hun oogst plaatsen. Buurtbewoners zien het aanbod en kunnen reageren als ze 

geïnteresseerd zijn in de producten. Zo ontstaat meer gezonde voeding, minder 

verspilling en sociale contacten. 

www.versuitdetuin.nl  

5. GRATIS DRINKWATER: OVERAL TAPPUNTEN EN MINDER 

PLASTIC AFVAL 

Minder plastic afval: dat is het doel van gratis drinkwater, dat begon als een 

burgerinitiatief. Wegwerpflessen voor water zijn door dit initiatief straks 

misschien wel verleden tijd. Nederlander Rob van Holstein maakt samen met 

Nederlandse horecaondernemers gratis tappunten voor drinkwater. Zo kan 

iedereen op verschillende plaatsen zijn eigen fles vullen. Om uit de kosten te 

geraken worden recycleerbare, roestvrijstalen thermoflessen verkocht.  

www.gratisdrinkwater.net  

6. RESTORESTJES 

Het Restorestje ontstond in Gent maar werd daarna ook in andere steden en 

gemeenten gelanceerd. Een simpel concept om geen voedsel verloren te laten 

gaan, ook niet de heerlijke overschotjes op restaurant. Je kan je eigen 

overschotdoosje meenemen of gebruik maken van het elegant doosje ‘Het 

Gentse Restorestje’. Deze doosjes zijn gemaakt van FSC-gecertificeerd karton 

dat geschikt is voor voeding en mag zowel in de diepvries als in de 

microgolfoven. Na gebruik moeten de doosjes in de GFT-container. 

stad.gent/nl/groen-milieu/klimaat/eten-van-hier/duurzame-

voedingsinitiatieven/restorestje  

7. DE BILLIE CUP 

Ineke Van Nieuwenhove en Vanessa Debruyne gaan de strijd aan tegen de 

afvalberg door take away. Met de Billie Cup bieden ze een gemakkelijk en 

betaalbaar alternatief voor de dagelijkse wegwerp take away. Je bestelt je 

drankje, sapje of koffie in een Billie Cup en betaalt 1 euro waarborg. Is je 

drankje op? Dan breng je de beker gewoon terug naar één van de zaken en je 

krijgt de waarborg terug. De Billie Cup bekers kunnen na veelvuldig gebruik 

ook perfect gerecycleerd worden. 

www.billiecup.be    

8. PERMAFUNGI 

Permafungi werd gelanceerd in 2013 na twee observaties: (1) de overvloed aan 

stedelijk afval, en (2) de vrij hoge werkloosheid onder jongeren in Brussel. Het 

koffiedik van de stad wordt met de fiets ingezameld om te recycleren als 

voedingsbodem om oesterzwammen te produceren. Maandelijks produceren ze 

1 ton verse oesterzwammen en 10 ton natuurlijke mest. Tegelijk recycleren ze 

zo’n 5 ton koffiedik en bieden ze duurzame werkgelegenheid aan Brusselse 

jongeren. 

www.permafungi.be  
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9. DE FRUITMOTOR 

De Fruitmotor in Betuwe (NL), opgericht in 2016, zaait bloemstroken in op de 

landbouwgronden van fruittelers met een uitgekiend bloemenmengsel. Het doel 

is natuurlijk insecten trekken en zo zorgen voor voldoende bestuivers. Tegelijk 

maakt De Fruitmotor tuinders en boeren bewust van het belang van een 

biodiverse omgeving en natuurinclusieve landouw. Met het restfruit van de 

telers maakt De Fruitmotor cider waarvan de opbrengsten gebruikt worden om 

nieuwe bloembedden in te zaaien. 

 www.defruitmotor.nl  

10.HERENBOEREN 

De eerste Herenboerderij begon in 2016 in Boxtel (NL). Ondertussen zijn ze al 

met meer dan 5! Een Herenboerderij is een coöperatie, gedeeld eigendom van 

zo’n 200 huishoudens. Een gemengde boerderij, waar kosten en opbrengsten 

gedeeld worden en waar op een duurzame manier voedsel geproduceerd wordt 

waarbij er aandacht is voor de bodem, het landschap en de biodiversiteit. Het is 

ook een sociaal initiatief: samen koken, de boer helpen die in loondienst werkt 

van de coöperatieve, ….  

www.herenboeren.nl  

11.STADSBOEREN 

De Stichting Stadsboeren, opgericht in 2011 naar Berlijns voorbeeld door een 

groep vrienden, geeft met mobiele moestuinen tijdelijke invulling aan 

leegstaande plekken in Amsterdam (NL). Deze bakken worden verhuurd aan 

Amsterdammers en hebben een groene, sociale en educatieve functie in de 

stad. Er worden workshops moestuinieren gegeven voor buurtbewoners en 

creatieve bijeenkomsten georganiseerd. Stadsboeren wil op deze manier 

bijdragen aan het vergroenen en verduurzamen van de hoofdstad. Bovendien 

draagt het initiatief bij aan de sociale verbinding.  

www.stadsboeren.org  

12.VOEDSELBOS KETELBROEK 

In Nederland is het voedselbos al langere tijd populair. Sinds een paar jaar 

wordt ook Vlaanderen warm voor het concept. De meeste voedselbossen in 

Vlaanderen zijn vrij recent, terwijl een voedselbos pas na 10 tot 20 jaar volop 

in werking is. Daarom als inspiratie het verhaal van Food Forest Ketelbroek in 

een notendop. Dit voedselbos, meer dan 10 jaar geleden aangeplant door 

voedselbospionier Wouter van Eck in Groesbeek (NL), bevat de grootste 

collectie eetbare bomen en struiken van Nederland. Naast de meerjarige 

gewassen biedt de kavel ook onderdak aan een uitbundige biodiversiteit. 

Behalve talrijke zangvogels hebben bijvoorbeeld ringslangen, wezels en 

vuurvliegjes hier hun leefgebied. Tot slot is het voedselbos een interessante 

vorm van voedselproductie (hoewel het nooit voldoende zal zijn om in de bulk 

van ons voedsel te voorzien) in tijden van klimaatverandering. De bomen en 

stuiken zijn dankzij hun diepe wortels langere tijd bestand tegen droogte, en 

als het hard regent nemen die diepe wortels ook het vocht weer gemakkelijker 

op. 

https://www.voedselbosbouw.org/ketelbroek  
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13.BUURTFRUIT GENT 

Velt inventariseerde 32 publieke en semi-publieke plukplekken. Op een kaart 

zie je per locatie welk fruit er voor handen is. Op de meeste plaatsen kan je 

zelf gaan plukken. Op andere plekken organiseert Pluk plukacties. Pluk is een 

groep vrijwilligers die mensen met fruitoverschotten in contact brengt met 

mensen die fruit zoeken. Zo gaat geen voedsel verloren.  

gentengarde.stad.gent/vraag-en-aanbod/buurtfruit-gent  

14.ZONDAG VLEESDAG 

Wervel geeft diverse argumenten voor minder, beter en gezonder vlees. 

Tegelijk houden ze een pleidooi om van maandag tot zaterdag plantaardig te 

eten en op zondag vleesdag. Waarom? Omdat Zondag Vleesdag als principe 

bijdraagt aan een betere maatschappij, zowel economisch, ecologisch als 

sociaal. En dat hoeft niet nadelig te zijn voor de landbouwsector. Integendeel, 

om de transitie naar een meer plantaardige voedseleconomie te realiseren, zijn 

de boeren en de verwerkende sector essentieel. 

https://wervel.be/ecologisch/eiwittransitie/pleidooi-voor-zondag-vleesdag-ii/  

15.LUNCH MET LEF IN SCHOLEN, OP KAMP, OP RESTAURANT, … 

Op school, tijdens een zomerkamp of buurtfeest, … Iedereen kan koken met 

LEF: met lokale ingrediënten, ecologisch geteeld en waarvoor de boer een 

eerlijke prijs krijgt. Hoe krijg je dat voor mekaar? Het draai- en doeboek van 

Wervel geeft je talloze tips om aan de slag te gaan! Enkele inspirerende 

verhalen worden ook gedeeld via hun website. 

www.lunchmetlef.be  

16.VANIER EN KORT’OM 

VANIER Gent is een coöperatief platform dat landbouwer en producenten uit de 

Gentse regio verbindt met winkeliers, horeca en grootkeukens in Gent. Boeren 

uit het Gentse kunnen via het platform hun producten aanbieden. Zowel 

groenten, fruit, zuivel, vlees als specialiteiten uit het Gentse zitten in het 

gamma. De restaurants en winkeliers krijgen verse en kwaliteitsvolle 

producten, recht van bij de boer ter plaatse geleverd, zonder veel 

voedselkilometers of verpakkingsafval. De producenten krijgen een eerlijke 

prijs en de klant weet exact waar zijn voedsel vandaan komt. Zo krijgen boer 

en klant meer zekerheid. VANIER zorgt voor de marketing, beheer van de 

webshop, onderhoudt het contact met de producenten en afnemers, en zorgt 

voor ontmoetingsmomenten en de afhaling van de bestellingen. Voor de 

leveringen in de binnenstad wordt samengewerkt met milieuvriendelijke 

logistiek.  

KORT’OM is een gelijkaardig initiatief in Leuven. Kort’om is een coöperatieve 

webshop voor korte keten in retail, horeca cateraars en andere professionelen 

die bij lokale boeren en producenten uit de regio Leuven willen aankopen.  

www.vanier.gent  

www.kortomleuven.be/  
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17.SAMENWERKING ZIEKENHUIS AZ ZENO EN BIOBOERDERIJ HET 

POLDERVELD 

De bioboer stelt samen met de keukenverantwoordelijken jaarlijks een 

teeltplanning op waarbij de wensen van de keuken en de mogelijkheden op het 

land zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Er wordt gewerkt met 

voorafbetaling en dus risicodeling (CSA): alle oogst van het land gaat 

rechtstreeks naar de keuken. Ook als een teelt minder meevalt (bv. kleinere 

venkels door droogte), proberen de koks er nog het beste uit te halen. De boer 

heeft zekerheid van zijn afzet en het ziekenhuis profiteert van kraakverse, 

gezonde, biologische groenten van hoge kwaliteit en op een boogscheut van 

het ziekenhuis geteeld. Uiteraard is het teeltproces en dus ook de oogst 

onvoorspelbaar en vraagt dit een flexibele ingesteldheid van de koks. De 

nieuwe keuken met aangepaste manier van werken laat het voor AZ Zeno toe 

om deze unieke samenwerking aan te gaan. 

www.polderveld.be/  

18.KROMKOMMER 

Kromkommer wil mensen en organisaties wakker schudden, inspireren en 

ervoor zorgen dat kromme groenten en fruit niet meer verspild worden. De 

initiatiefnemers kwamen er immers achter van 10% van al het groente en fruit 

nooit ons bord bereikt om het niet mooi genoeg is. Kromkommer is in 2012 

gestart als een ‘soepbedrijf’ met kromme groenten gered van de afvalberg als 

belangrijkste ingrediënten. In 2019 is beslist om terug meer te focussen op de 

structurele oplossing: het veranderen van onze kwaliteitsperceptie waardoor 

kromme groenten en fruit weer in het schap belanden. De basismissie is 

‘Gelijke rechten voor al het groente en fruit!’. Het gaat volgens de 

initiatiefneemsters om vers, veilig en lekker, niet om perfecte ‘looks’.  

www.kromkommer.com  

19.  DE LANDGENOTEN 

De Landgenoten is een coöperatie en een stichting die landbouwgrond 

(gemeentegrond of privégrond) koopt met het geld van aandeelhouders en 

schenkers. Vervolgens verhuren ze die grond aan (startende) bioboeren via 

loopbaanlange contracten. Ze nemen ook (gemeente)gronden in beheer of 

geven advies aan grondeigenaren om hun grond duurzaam te laten bewerken. 

Tot slot zoeken ze overnemers voor landbouwers die stoppen. Op die manier 

spelen ze in op één van de belangrijkste drempels voor startende bioboeren: 

toegang tot grond. 

www.delandgenoten.be/  

20. SAMENHOF – GEEL (Zammel) 

Samenhof is een samentuin met daarnaast nog wat speelruimte, wat bomen en 

struiken en vooral enkele banken om te genieten en in gesprek te gaan met 

elkaar. 

Samenhof is samen tuinieren met een parkgedeelte, als het ware een groen 

dorpsplein. Ze tuinieren ecologisch en iedereen die wil kan een tuintje van 10m 

op 3m huren aan een democratische prijs. Iedere tuinier heeft zijn persoonlijk 

tuintje en het materiaal wordt opgeborgen in een gezamenlijk materiaalhok. 

Daarnaast is er nog veel ruimte om samen zonnebloemen, courgettes en 
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pompoenen te planten maar ook bessen en fruitbomen zullen lekkers 

schenken. 

www.translabk.be/initiatieven/samenhof/  

21. TOO GOOD TO GO 

Met de App ‘TooGoodToGo’ wordt de strijd aangegaan tegen voedselverspilling. 

De app brengt de klant in contact met winkels en restaurants in de buurt die 

eten over hebben aan het einde van de dag. Tegen een voordelige prijs kan je 

je laten verrassen op culinair vlak. Ook voor de handelaar biedt dit voordelen: 

ze kunnen hun kosten gedeeltelijk recupereren, er wordt minder voedsel 

verspild, en ze kunnen nieuwe klanten aantrekken. Het succes achter Too Good 

To Go bestaat uit eenvoud. Open de app, kijk welke zaken in de buurt 

overschotten hebben en bestel meteen… 

https://toogoodtogo.be/nl-be 

Je kan hetzelfde principe ook kleinschaliger opzetten op buurt of wijkniveau via 

bijvoorbeeld een whatsapp groep. 

22. FLORZE (Aywaille) - PLANTENBAKKEN IN HET STRAATBEELD  

De gemeente plaatst plantenbakken en vult deze met aarde. De inwoners 

mogen geheel vrijblijvend onderhouden, zaaien, oogsten, ... Het resultaat is 

een mooi ‘gezamenlijk’ project. Het stimuleert verantwoordelijkheid, burgerzin 

en de deelgedachte.  

 

 

 

23. COLRUYT: ECO-SCORE HELPT MILIEUVRIENDELIJKER WINKELEN 

Colruyt Group brengt de Eco-Score, een visuele manier om de milieu-impact 

van voedingsproducten te leren kennen, dichter bij de Belgische consument. De 

Eco-Score baseert zich op de volledige levenscyclus van een product. Op die 

manier wil de Coluyt Group de klanten stap voor stap begeleiden om bewuste 

en duurzame keuzes te maken tijdens het winkelen. In eerste instantie is de 

Eco-Score van circa 2500 voedingswaren van Boni Selection te raadplegen via 

de SmartWithFood-app. Tegen de zomer moeten ook de Eco-Scores van 

nationale merkproducten te consulteren zijn. In een volgende fase wordt de 

Eco-Score ook toegevoegd op de verpakking van alle Boni Selection-

voedingsproducten.  

http://www.translabk.be/initiatieven/samenhof/
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Colruyt Group neemt voortouw in milieuvriendelijker winkelen met de Eco-

Score - Duurzaam Ondernemen (duurzaam-ondernemen.nl) 

24.  AGROFORESTRY OP BIOVOERDERIJ DE KIJFELAAR 

 

(tekstje volgt later – hier gaat het om bomen planten owv biodiversiteit, 

vleermuizen, ...) 

25. INTERGENERATIONELE SAMENTUIN AAN WZC HOF TEN KOUTER 

IN LAARNE 

Kinderen en buurtbewoners hebben vaak geen idee wat er achter de muren van 

een WZC gebeurt en tegelijk verliezen de bewoners van het CZW het contact 

met de buitenwereld. Om bruggen te slaan en verbinding te creëren startte het 

OCMW van Laarne met ondersteuning van Velt een intergenerationele 

samentuin op. Buurtbewoners, schoolkinderen en bewoners van het WZC gaan 

samen op een ecologische manier aan de slag in de twee moestuinen en de 

pluktuin. 

www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/een-moestuin-die-generaties-en-

buurten-verbindt-ook-jouw-gemeente  
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