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1/Inleiding

Functioneren in chaos. Associatief denken. Intuitief handelen. Herbeginnen na
falen. Het zijn eigenschappen die lange tijd niet centraal stonden bij de methodes die
we hanteerden om onze samenleving te organiseren. Vandaag werken de beproefde
recepten niet zoals voorheen en blijken net die talenten, eigen aan kunstenaars en
makers, essentieel om onze systemen te herdenken.
Atelier de Stad Gent bracht doorheen 2014 inwoners van de stad samen om slimme
oplossingen te ontwerpen voor uitdagingen in hun stad. Mobiliteit, korte keten voedsel,
energie, restruimte en afval.. Het zijn enkele van de thema’s waarrond diverse teams
van stedelingen projecten gingen ontwikkelen in cocreatietrajecten van 12 weken.
Met het ‘Niets is Verloren Festival’ op 20 september sloten we een klein jaar Atelier de
Stad af met een groot feest voor en met meer dan 7000 Gentenaars. Er zijn concrete
resultaten zoals een gin van wilde planten en delicatesseproducten van Canadese
ganzen die op de markt komen. Er is een campagne gestart om verpakkingsafval te
vermijden,‘Mij pak je niet in’, die verder zal worden ondersteund door de stad. De
groep rond het Spilvarken werd intussen een vzw en zet in op varkens als korteketen
afvalverwerkers in verschillende buurten in de stad.
Hoe verrassend de resultaten ook, het grootste avontuur van Atelier de Stad Gent zat
‘m niet zozeer in de uitkomst van de projecten maar in het proces en de manier van
samenwerken. Problemen beschouwen als vertrekpunt voor creatie. Modulair werken
zodat iedereen kan bijdragen vanuit zijn eigen talenten en beschikbare tijd.
Verderbouwen op elkaars ideeën en informeel leren in transparante processen.
Bijdragen aan een gemeenschappelijk doel vanuit intrinsieke motivatie. Atelier de stad
was een experiment om de ‘commons’ te heruitvinden. Een experiment dat smaakt
naar meer.
Eva De Groote
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2/Wat vooraf ging - Lisa Ma
De Brits/Chinese Lisa Ma kwam in 2013 naar Timelab met een idee. Wat als we
invasieve planten en dieren niet langer als overlast zouden bekijken maar als bron?
Timelab bracht verschillende partijen aan tafel om kennis te verzamelen. Onder meer
een marine bioloog, een stadsecoloog, een filosoof, een chefkok, een jager en een
natuurkenner verleenden hun expertise aan het project. Lisa Ma ging aan het
experimenteren en ging aan de slag met invasieve planten en dieren. Ze maakte
onder meer quiche met kuiken van Canadese gans en taart met Japanse
duizendknoop, en ze ontwikkelde een gelaatsverzorging met levende escargots. Voor
een volledig verslag, kijk hier.
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3/Canvas - een oproep
In de zomer van 2013 verspreidde de VRT een oproep in de culturele sector om een
project voor te stellen met een focus op cocreatie en een kunstenbrede aanpak.
Canvas zou er televisie over maken. Timelab voelde zich aangesproken door de
thema’s en zag er een mooie kans in om het concept van Lisa Ma een groter
draagvlak te geven. Timelab pitchte het project Future Harvesting: stedelingen

bekijken invasieve planten en dieren als bron.
Canvas selecteerde 5 projecten en stelde vast dat al deze projecten over de stad
gingen. Hoe ziet de stad van de toekomst er uit? Welke nieuwe vormen van creatie en
samenwerking kunnen we ontwikkelen?

De geselecteerde projecten/steden werden aan elkaar gekoppeld onder de noemer
Atelier de Stad.
Vanuit Gent applicceerde ook KASK, met een concept verwant aan dat van Timelab:
hoe kunnen we overtollige warmte oogsten en gebruiken voor nieuwe toepassingen.
KASK en Timelab bundelden de krachten en werden samen de trekkers van Atelier
de Stad Gent. Centraal thema: Niets is verloren.
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4/Atelier de Stad: Niets is verloren - de kick off
Eind 2013 lanceerde Atelier de stad Gent en Canvas een publieke oproep : Wat als we

zouden oogsten wat vandaag verloren gaat?
Meer dan honderd stedelingen reageerden op de oproep, met voorstellen, bijdragen, kennis
en informatie. Thematisch werden de zeer uiteenlopende inzendingen gegroepeerd in een
aantal thema’s: mobiliteit, huisvesting, energie, afval, stadslandbouw, dieren in de stad,
zelforganisatie, kennis en data, restruimte en visibilisering.
We riepen inwoners op om deel te zijn van de Kick off van Atelier de Stad. Op 1 februari
verzamelden we in het stadhuis en onder de stadshal voor een collectieve brainstorm,
bevragingen, informatie en voorbeelden van hoe in Gent niets verloren is of zou kunnen zijn.
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5/Start - zeven projectvoorstellen
Op basis van alle bevragingen en de oogst uit de collectieve brainstorm werden 7
projectvoorstellen gedefinieerd, en werden alle geïnteresseerden uitgenodigd om de
voorstellen te bekijken en in te stappen.

Eet de stad in balans
Hoe kunnen we door onze dagelijkse gewoonten het ecosysteem van de stad mee
ondersteunen? We zetten een pop up invasief restaurant op poten. Wat er hier op het menu
staat is geoogst in de stad. De recepten zijn verkrijgbaar in een kookboek/doeboek.
foto Japanse Duizendknoop

De stad als bron van energie
Welke alternatieven energiebronnen kunnen we aanboren in de stad? Oud brood? Urine?
Regenval? Trapkracht? Hoe capteren en distribueren we deze energie?
Slim straatmeubilair
Straatmeubilair biedt plek voor het kleine ontmoeten of een moment van rust. Kunnen we
extra functies bedenken voor straatmeubilair? Kan een bushokje uitgebreid worden met
nieuwe voorzieningen? Kan een schommelpaardje energie opwekken om je gsm op te laden
of om koffie te zetten? Kunnen we mobiel meubilair ontwerpen waarmee de pleinen als
publieke ruimte worden heroverd. foto Milan Verstraete
De stad, een schat aan verborgen ruimte
Tijdelijke leegstand. Ongebruikte garages. Gevels. Daken van supermarkten. Vergeten
plekjes in de stad. We gaan op zoek naar hoe plekken opnieuw, al dan niet tijdelijk, kunnen
worden ingenomen, maar ook naar slimme systemen om flexibel met ruimte om te springen.
Kunnen we voedselproductie in de stad organiseren? Openbare serres introduceren? Tijdelijk
onderdak mogelijk maken?
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Samen maken we de stad lichter
Wat gooien we allemaal weg? Heel wat initiatieven zijn er die de afvalstromen aanpakken,
maar wat met ons koopgedrag? Kunnen we acties ondernemen om selectiever te kopen en
zo onze stad lichter te maken? Kunnen we dingen maken of doen om afval te vermijden?
Verpakkingsloze winkels? Composteerbare doggybags ontwerpen voor restaurantoverschot?
Urban mining? Dieren herintroduceren in de stad om afval te verwerken?
Een logistiek plan voor de stad
Hoe kunnen we bestaande circulaties van mensen en voertuigen omvormen tot
transportwegen van goederen en diensten? Kunnen we goederenvervoer via tram, riool of
luchtruim organiseren? Kunnen routinetrajecten extra functies krijgen? Kunnen we inventieve
systemen voor fietsdelen ontwerpen?
foto Thomas Lommée/Intrastructures

Tijd en kennis delen
De stad nodigt uit tot ontmoeting. Kunnen sociale media of ook een buurtwinkel de straat als
platform activeren? Hoe kunnen we het contact in buurten vergroten? Kunnen we kennis, tijd
en middelen delen, generaties verbinden en zo antwoorden vinden op prangende kwesties
zoals bijvoorbeeld ouderenzorg? Welk ander sociaal kapitaal gaat vandaag nog verloren?
Elk voorstel beleefde een startmeeting in Timelab of KASK. Vandaaruit gingen verschillende
teams aan de slag.
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6/Twaalf weken maken
Vijf teams van geïnspireerde burgers met uiteenlopende achtergronden, die tijd, kennis en
talent investeerden in een gezamenlijk project, gingen aan de slag in een traject van twaalf
weken met een wekelijkse samenzit als ‘sprint’moment. Twee teams kwamen op woensdag
samen in Timelab, twee teams op dinsdag bij KASK, een derde team vond onderdak bij
Dinsdagdesigndag, een project van Timelab en Wallfish. De aanpak was verschillend per
team. Timelab en KASK boden ondersteuning in de vorm van procesbegeleiding,
communicatie, infrastructuur, presentatieplatformen en matchmaking.

7/Tussenstand Atelier de Stad - de prototypes
Op 31 mei organiseerde Atelier de Stad een tussenstand in het bezoekersgebouw van de
haven. De verschillende teams konden er hun prototypes tonen aan elkaar, aan de pers en
aan mogelijke partners voor samenwerking in een volgend stadium.

Eet de stad in balans
Als we nu eens de planten en dieren die overlast veroorzaken in de stad zouden eten in
plaats van verdelgen? Een draft van een kook/doeboek werd getoond met mappings,
eigenschappen en vindplaatsen van invasieve planten en recepten. Een prototype van de
‘Ginderella’ (een gin op basis van invasieve planten en wilde kruiden) werd ter degustatie
aangeboden.

Public Harvest Lab
Public Harvest Lab werkt aan slim straatmeubilair en innovatieve toepassingen in de publieke
ruimte. De wanden van een bushok worden herdacht: verwisselbare modules zoals een
groene wand, coworking space, vitrinekast, etc.
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Mij pak je niet in
Burgers nemen het heft in handen om verpakkingsafval te vermijden. Speels, inventief en met
impact. ‘Mij pak je niet in’ is een campagne met als doel een mentaliteitsverandering op gang
brengen.

Het Spilvarken
Eeuwenlang liepen varkens rond in Gent als verwerker van voedselafval. 'Het spilvarken' wil
dit aaibare dier terugbrengen in de stad waar een overvloed aan voedselafval als
varkensvoer kan dienen.

Mobikid
Een spel dat kinderen op school bewust maakt over de rijke mogelijkheden op vlak van
mobiliteit en dat op die manier ook hun ouders bereikt. Kinderen nemen het voortouw voor
een nieuw plan voor mobiliteit in de stad.
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In de pers over de tussenstand
Het Nieuwsblad
Van Gentse gin tot stadsvarkens: Atelier de Stad werkt

● ZATERDAG 31 MEI 2014, 17U29
● AUTEUR:JOHAN DILLEN

JOD
GENT  Zaterdag heeft Atelier de Stad  een denktank van creatieve en
geëngageerde Gentenaars  enkele eerste concrete projecten
voorgesteld. Daarbij horen Gentse gintonic van onkruid en
stadsvarkens aan de oude Bijloke.
Atelier de Stad wil nadenken over een duurzame toekomst voor Gent, en daar
zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Nadat in februari een eerste
startmoment plaatsvond onder de stadshal, was er nu een eerste
toonmoment. Op 20 september volgt een groot evenement.
Enkele van de werkgroepen hebben al eerste concrete projecten opgestart.
Zo lopen er sinds dinsdag drie varkens op de terreinen van de Oude Bijloke.
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Die zijn daar geplaatst door de buurt als 'spilvarkens'. 'We gaan ze voederen
met het restafval van de buurt', zegt Nathalie Snauwaert.
Bushok
Op hetzelfde terrein heeft een groepje een bushok geplaatst waar
toepassingen voor gezocht worden. Daar kunnen planten of klein fruit aan
groeien, er kunnen expo's in gehouden worden, of als meeting of werkruimte.
'We zoeken nog ideeën', zegt Frederiek Serroen. Hopelijk kunnen we tegen
september het bushok een echte plaats in de stad geven.
Eva De Groote is met Timelab èèn van de stuwende krachten achter Atelier
de Stad. Zij ziet 'Mij pak je niet in' snel furore maken. 'Die slogan hoort vooral
bij afval vermijden. Hij moet duidelijk maken dat je verpakkingsafval wil
vermijden. We hopen op een kettingeffect en dat er een hele beweging rond
ontstaat, van mensen, handelaars maar ook van de stad zelf. Zo kunnen we
nog verder zien hoe hij wordt ingevuld.'
Gin
Stadsecoloog Geert Heyneman heeft een voorliefde en een ontzettende
kennis voor en van planten en onkruid. Daarnaast leert hij intussen ook sterke
drank stoken. Die twee gecombineerd heeft geleid tot de eerste Gentse
gintonic, waarbij hij de gin maakte van kaffirlimoen, jeneverbes en groene
peper, 'in combinatie met nog negen andere extracten. De jeneverbes is
getrokken op de Blaarmeersen. Ook reuzeberenklauw heb ik gebruikt. Als
extract is dat goed drinkbaar, met een heel aparte smaak.'
Lees maandag meer in De Gentenaar
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8/Niets is Verloren - samen een festival organiseren
Atelier de Stad beleefde doorheen 2014 drie publieke momenten: de kick off, de
tussenstand en het slotfestival. Stedelingen konden instappen op verschillende
momenten in de trajecten. Organisaties en initiatieven werden uitgenodigd deel te zijn
van het platform Atelier de Stad. Voor het opzetten van een groot slotfeest werden
de krachten gebundeld. Gent en garde, de stadsdienst die werkt rond het
verduurzamen van omgaan met voedsel in de stad, coördineerde een groot
overschottenbanket in samenwerking met een veertigtal organisaties. De dienst
wetenschapscommunicatie van UGent organiseerde samen met Atelier de stad een
symposium met onder meer een blok rond korte keten voeding en nieuwe
economische modellen. De projecten van Atelier de Stad werden aan een groot
publiek gepresenteerd. Meer dan 7000 mensen woonden het Niets is Verloren festival
bij. Voor het volledige programma, zie documentatie (punt 12).
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9/Niets is Verloren - de oogst
De groep van Eet de stad in balans bracht invasieve plantensoorten in
kaart, tekende hun eigenschappen, vindplaatsen, toepassingen en
mogelijke recepten uit. Een van de groepsleden, Geert Heyneman,
ontwikkelde een prototype gin van invasieve planten die voor het eerst werd
aangeboden op de tussenstand op 31 mei. De ‘Ginderella’ werd meteen
opgepikt door kenners en liefhebbers. Intussen startten Geert en zijn broer
een zaak op om de gin op de markt te brengen.
Het Timelabteam bracht experten samen rond het complexe gegeven van
de Canadese ganzen die jaarlijks verdelgd worden door de plaatselijke
overheid om het ecosysteem in balans te houden. In nauwe samenwerking
met Rato, de provinciale dienst voor rattenbestrijding, werden driehonderd
van de te vernietigen ganzen omgeleid naar de voedselketen. Tweehonderd van de dieren
werden geserveerd als korte keten schotel in het popuprestaurant Cyclus (sociaalecologisch
restaurant van Compaan ism Trefpunt) tijdens de Gentse Feesten. De stoverij van Canadese
gans met Gentse cuberdonsaus viel in de smaak, alle geleverde dieren werden verorberd. De
overige honderd werden verwerkt door een charcutier tot delicatessestreekproducten. Voor
2015 brengt Timelab ondernemers en betrokken diensten samen om opnieuw een groot
aantal van de ganzen die jaarlijks moeten verdwijnen, in de voedselketen te brengen.
tekening door Veerle De Ridder

Tijdens de Gentse Feesten was er een samenwerking met Natuurpunt en Green Bastards. Er
werden dagelijks wandelingen opgezet om kennis, vindplaatsen en bereidingstips van
invasieve en wilde planten mee te geven.
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Natuurpunt was ook partner als korte keten voorziener van Japanse Duizendknoop. Plan was
om die te leveren aan taartenhuis ‘Julie’s House’ zodat er taarten konden worden
aangeboden met de invasieve woekerplant. Er konden uiteindelijk minder taarten worden
gemaakt dan voorzien omwille van timingproblemen in verband met het oogsten.

Auteurs Eva Peeters en Dorien
Knockaert werden in de groep ‘Eet
de stad in balans’ aan tafel gebracht
om het idee om een boek te maken,
uit te werken. De Bezige Bij
engageerde zich om het boek over
het vinden en gebruiken van wilde
en invasieve planten, uit te brengen.
Lancering gepland voor begin 2016.
Het team van ‘Samen maken we de
stad lichter’ ontwikkelde een
campagne om verpakkingsafval te
vermijden. Onder de noemer ‘Mij pak
je niet in’ werden er filmpjes gemaakt, een logo ontwikkeld dat als tag door consumenten en
handelaars kan aangebracht worden, en een web en sociale media platform. Burgers
inspireren elkaar met grappige en vindingrijke acties om verpakkingsafval te vermijden en
informeren elkaar over buitenlandse voorbeelden en gelinkte initiatieven. De stad Gent
ondersteunde het project tijdens de ontwikkeling door de stadscineast Peter De Bock
beschikbaar te stellen voor de filmpjes die werden gemaakt omtrent het project. De stad
ondersteunt het project verder door begeleiding aan te bieden voor de volgende stappen. In
de groep zelf is er interesse om te kijken of er een kenniscentrum kan worden opgestart naar
analogie met European Food Waste Collab.

Het volledige filmpje zie je hier
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Timelab pikte het vermijden van verpakking op in het ontwerpen van een afvalarm en
modulair ontmoetingscafé. Het cafe van Timelab gaat open in het voorjaar van 2015.

ontwerp: Alexandre Licate

Het Spilvarken is een vzw geworden om projecten rond korte keten voeding in de stad op
te zetten. In het voorjaar van 2015 starten ze met nieuwe varkens in verschillende buurten in
de stad: het varken als korte keten afvalverwerker met vrijwilligers uit de buurt als hulpboeren.
Er wordt door de kerngroep gewerkt rond de logistieke uitdagingen die het project met zich
meebrengt. Het maken en leveren van de voeding van de varkens bijvoorbeeld. De
afvalstromen waarmee het voedsel gemaakt wordt moeten te traceren zijn, lokaal omgeleid,
verwerkt en geleverd tot bij de varkens. Voor het verwerken van de varkens is er een
samenwerking met www.deeleenvarken.be, een initiatief voor duurzame vleeskweek.
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10/Atelier de Stad - principes voor peer2peer
projectbegeleiding
Op basis van onze ervaringen doorheen het project kunnen we een aantal aanbevelingen
doen omtrent peer2peer samenwerkingen.

Aftoetsen van verwachtingen en competenties
Bij het begin van het proces én onderweg is het erg belangrijk om de verwachtingen van de
deelnemers expliciet af te toetsen en in overeenstemming te brengen. Even essentieel is het
in kaart brengen van de talenten van de deelnemers zodat er een kaart van mogelijkheden
kan worden gemaakt en het duidelijk wordt waar er eventueel ‘skills’ ontbreken.

Het belang van procesbegeleiding
Het opzetten van projecten waarbij er horizontaal wordt gewerkt met participanten die elk
bijdragen op basis van eigen talent en beschikbare tijd vraagt om een uitgewerkte methodiek
en sterke procesbegeleiding.
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Het aanreiken van ‘tools’ voor samenwerking en evaluatie
Om open en gedeeld te werken is het noodzakelijk dat de deelnemers handvaten aangereikt
krijgen om hun bijdrage te maken én uit te wisselen. Waaronder een methode voor peer
evaluatie.

Afspraken rond eigenaarschap en fasering
De setting voor het gemeenschappelijk project dient zo te worden opgezet dat er geen
misverstanden zijn over het gedeelde eigenaarschap.
Het opzetten en uitwerken van een project heeft verschillende fasen. Wij benoemen deze
fases intussen als gas  vloeibaar  vast. De gasfase is de fase waarin gebrainstormd wordt,
afgetoetst bij experten, draagvlak gezocht om te eindigen met een pitch. In de vloeibare fase
wordt er met een team een prototype gemaakt over een periode van 12 à 16 weken. Op het
einde is er een prototype dat concreet inspireert voor een start up, een project, een
organisatie.
Mensen kunnen bijdragen aan één van de fases zonder per se bij alledrie de fasen betrokken
te zijn.
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11/Reacties van deelnemers/betrokkenen
“Wat mij zal bijblijven? In het algemeen: hoeveel positief, geëngageerde
burgers er wel rondlopen in Gent! Fantastisch! Velen zijn met zo'n mooie
projecten bezig. Voor mezelf?
Fierheid op de slogan en
professionele bevestiging van mijn
talenten, kwaliteiten.
Wat mij hopelijk in de toekomst zal
bijblijven? Dat de kracht van enkele
individuen verschil kan maken in de
maatschappij. Onlangs las ik ergens
op
het www: "Wie niet overtuigd is dat
je als 'klein' persoon het verschil kan
maken in een grote groep, heeft nog
nooit de nacht doorgebracht met een
mug." Deze Afrikaanse zegswijze gaf mij op dat moment de moed om verder te gaan
met het project en als ik het even niet meer zie zitten, denk ik er gewoon even aan en
is mijn energie alweer 1000% gestegen.”
Grietje Van Daele

“Wat ik oprecht mooi vind, is dat iedereen vanuit
een eigen beweegreden begon aan dit
spilvarkenproject en dat dit gaandeweg ieders
eigen talenten overstijgt en een soort nieuwe
gemeenschappelijke waarde uitstraalt die alle
eigen belang doet vergeten.”
Nathalie Snauwaert
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“Stevig onder de indruk van wat Atelier De Stad Gent allemaal in beweging heeft gezet.
#

keukentafelgesprekken
#

afsluitendleermoment
”
Hannes Couvreur  Superbly Human

“KASK en Timelab slaagden erin om groepen burgers te bereiken die via andere
kanalen dan de onze. De creativiteit en het enthousiasme bij de deelnemers was heel
groot en het was dan ook indrukwekkend om te zien welke resultaten ze op korte tijd
hebben neergezet.”
Katrien Verbeke

“De som van zichtbaarheid van een project
enerzijds en de sociale interactie die ermee
wordt gegeneerd anderzijds blijkt de juiste
formule voor impact (som = meer dan de
delen). Volgens mij is de snelheid waarmee
wij onze ADS projecten op de rails hebben
gezet ook nog belangrijk voor de dynamiek
en chemistry.”
Frederik Serroen

“Het voornaamste dat ik geleerd heb is hoe cruciaal participatie en het sociale of
gemeenschapsgebeuren zijn om mensen te doen stilstaan bij hun dagdagelijkse routines en
daar een mentaliteitswijzing in te verwezenlijken. Echt van onschatbaar belang.”
Ludwig Henry
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12/Pers en documentatie
1.Programma Niets is Verloren Festival

Op zaterdag 20 september 2014 wordt de Bijlokesite in Gent omgetoverd tot het Niets is Verloren Festival. Het is het
slotmoment van een jaar Niets is verloren, een project van Timelab en KASK ism met Stad Gent en Canvas.
ATELIER DE STAD GENT PROJECTEN
15:00–18:00
Atelier de Stad Gent lanceerde begin 2014
een publieke oproep met als thema: 'Niets is
verloren'. Iedereen kon inschrijven met
voorstellen, bijdragen, kennis en informatie.
Meer dan 100 stedelingen reageerden
hierop. Thematisch werden de zeer
uiteenlopende inzendingen gegroepeerd:
mobiliteit, huisvesting, energie, afval,
stadslandbouw, dieren in de stad,
zelforganisatie, kennis en data, restruimte en
visibilisering. Op zaterdag 1 februari werd er
verzameld in het stadhuis voor een
collectieve brainstorm rond de thema's.
Doorheen 2014 werkten Gentenaars
projecten uit om met creatieve oplossingen
te komen voor problemen van overlast en
verspilling in hun stad.
Maak kennis met Ginderella en paté van Canadese gans. Ga op consultatie in de Environmental Art Clinic en
ontvang een pakketje invasieve kruiden op maat. Laat je niet meer inpakken en stap voortaan met je eigen pot naar
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de frituur of met je eigen broodzak naar de bakker. Ontmoet de eerste stadsvarkens die groenten en fruitafval uit de
stad ter plaatse verwerken. Denk mee over stadsmobiliteit en het bushokje van de toekomst.

OVERSCHOTTENBANKET
17:0020:00
In het kader van Niets is Verloren Festival vindt 'Feeding the 5000' plaats, de wereldwijde campagne die
voedselverspilling aanklaagt. Gent plaatst zich hiermee in het rijtje van wereldsteden als Londen, Parijs en
Amsterdam die de aandacht vestigen op een
duurzamer voedselsysteem.
Stad Gent organiseert samen met Gentse chefs
en de Gentse Hotelschool een groots
voedseloverschottenbanket waarbij 5000 gratis
maaltijden geserveerd worden op basis van
voedsel dat anders afval zou worden.
Leerlingen van de Hotelschool Gent, de sociale
restaurants De Centrale en Toreke, Flemish
Foodie Olly Ceulenaere (Publiek), Le Petit
Botanique en chefs van UGent slaan daarvoor
de handen. Het overschottenbanket wordt
volledig vegetarisch. Donderdag Veggiedag
viert dit jaar haar vijfjarig bestaan en dat laat de
Stad Gent niet onopgemerkt voorbij gaan.
Breng je eigen bord en bestek mee! We gooien geen eten maar ook geen borden weg. Heb je het nadien niet meer
nodig? Of heb je thuis misschien servies teveel? Dan kan je het hier schenken aan de Gentse kringloopwinkels. Op
20 september mag er niets verloren gaan.

INSPIRATIEMARKT
15:00–19:00
Een inspiratiemarkt waar je allerlei tips & tricks kan opdoen over hoe je thuis restjes kan verwerken en hoe Gent
vandaag bruist van de originele ideeën. Je leert er hoe je een kip kan houden die keukenrestjes opeet of ontdek hoe
er in Gent vandaag voedseloverschotten verwerkt worden en die ten voordele van sociale projecten verkocht worden.
Je kan de Gentse ‘overschotdoosinwording’ uittesten en zoveel meer.

WORKSHOPS
15:0017:00
Een waaier aan workshops, waarbij groot en klein zelf aan de slag kunnen.
Gents Milieufront – Broodpuddingfestival – doorlopend
Experimenteer en verpudding uw oud brood! Ooit al eens hartige basilicumbroodpudding met zongedroogde tomaten
en fetakaas geproefd? Of verfijnde broodpuddingsatés met zestes van citroen en zeemzoete limoen? Kom zelf je
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fantasie botvieren met een ruim palet aan voedseloverschotten. De gewaagdste en geslaagdste broodpuddingcreatie
wordt beloond.
Velt vzw  Lang leve de oogst! – doorlopend
Tijdens deze workshop maak je kennis met handige inmaak en bewaartechnieken om je oogst lekker te verwerken.
We gaan aan de slag met groenten en fruit en leren hoe we die zuur, zoet of zout kunnen inmaken, inleggen,
fermenteren, pekelen. We maken ook
chutneys, compotes, jam en stroop. Zo raakt
werkelijk niets verloren.
Low Impact Man  Sappentrapper  doorlopend
Heb je fruit dat heel rijp is en je overweegt weg
te gooien? Breng het mee, gooi het in de
sappentrapper en proef van een heerlijk,
zelfgetrapte smoothie!
Vlaco  Pittig creatief met restjes – 15u (1u)
Na het schoonmaken van radijsjes wordt het
loof gewoonlijk achteloos weggegooid. Niet
doen! Je kunt de blaadjes gewoon eten. Maak
er heerlijke radijsloofsoep van. Met balletjes
zei u ? Geen probleem. We maken hartige balletjes van oud brood. Onverwacht, lekker én gratis! Breng je een
snijplank en/of snijmesje mee ?
EVA  Workshop Veggiezooi – 16u (1u)
Tijdens deze Donderdag Veggiedag kookworkshop maken we onze eigen variant op Gentse waterzooi met
groenterestjes, zelfs de bouillon maken we zelf. Vegetarisch koken was nog nooit zo makkelijk én lekker!
Kinderkookkaffee  Restjes zijn rock en roll! – 15u, 15u45, 16u30 (30 min)
Restjes zijn leuk, lekker en hip (en ook een beetje zot)! Tijdens de workshops kunnen telkens 10 kinderen tussen 6
en 12 jaar creatief aan de slag met een aantal ingrediënten die 'nog in onze frigo lagen'. We geven tips om oud brood
te verwerken, fruit met een plekje, de nietperfectrechte komkommer... We snijden, mixen en rollen tot onze
smaakpapillen rocken!
Ugent1010  Discosoep: Cutting Against Food Waste  doorlopend
UGent1010 organiseert een workshop waarbij met groenten en fruitoverschotten verse soep en fruitsalade wordt
bereid door en voor al wie wilt, en dit op vrolijke muziekplaatjes. Daarnaast verwerken we het groenafval via een
interactieve infosessie over de compostbak.
Gezond+  De Proefkampioen – 15u, 16u (1u)
De Proefkampioen is een reis doorheen de wereld van de zintuigen. Kinderen (3 tot 8 jaar) en hun ouders kunnen
voelen, proeven, ruiken, horen, kijken maar ook spelen, experimenteren en leren. Al spelend maken ze kennis met
de vier basissmaken: zuur, zout, zoet en bitter. Door kinderen nieuwe smaken te laten ontdekken, leer je hen
gezonder en gevarieerder eten.
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DEBATTEN & SIMPEL GEZEGD
15:0018:00
Atelier de stad presenteert samen met de UGent een prikkelend inhoudelijk programma over duurzaamheid in de
stad. Wetenschappers en experts willen het brede publiek informeren, maar bovenal inspireren! Hoe gaan we
duurzaam om met voedsel? Hoe kunnen de projecten van Atelier de Stad Gent andere steden aanzetten tot
duurzaamheid? Hoe ziet de economie van de toekomst er uit? Voor wie het liever kort en bondig houdt, is er Simpel
Gezegd: 12 wetenschappers en projectmakers die de kern van hun onderzoek of project aan de hand van een
sprekend voorwerp verklaren. Pittig detail, ze klaren de klus in 6 minuten!
15u16u30: Een debat over voedsel & duurzaamheid
vanuit een wetenschappelijk, beleidsmatig, sociaal én
economisch perspectief.  Cirque
Prof. Mieke Uyttendaele (UGent) zal als bioingenieur
en voedseltechnologe in gesprek gaan met
beleidsmaker Tine Heyse (Schepen van Milieu Stad
Gent), Nathalie De Greve van Comeos
(koepelorganisatie voor supermarkten) en Hilde Van
Duffel van vzw Komosie (koepel van de
milieuondernemers in de sociale economie). Moderator
Jeroen Zuallaert (Knack) zal het debat waar de
verschillende domeinen m.b.t. voedselverspilling een
stem krijgen in goede banen leiden. Als smaakmaker
verzorgen de medewerkers van het spilvarken een intro. Na afloop van het debat kunt u vragen stellen.
16u17u: Keynote van de BritsChinese Lisa Ma: “Hoe kunnen de projecten van Atelier de Stad steden over de hele
wereld inspireren” – Auditorium D (Engelstalig!)
The simple clash of values between the killing of animals for our city and the killing of animals for our foods has
brought together scientists, chefs, ecologists, politicians, local vegetarians etc. in the social enterprise ‘Atelier de
Stad’. Lisa will continue to explore what the future of innovations holds in design activism. What can the world learn
from this model of activism? In this keynote Lisa Ma will apply learnings to global happening. We'll hear speculative
proposals towards the military pigslaughtering in Malaysia, mass chicken burning in Beijing and GPS tagged goat
shooting from Galapagos. The stories invite us all to travel on a journey of engaging beyond the global trend of
clicktivism.
17u18u: In Pecha Kuchastijl op zoek naar de economie van de toekomst – Horta
Pecha Kucha? De naam stamt af van het Japanse woord voor ‘prietpraat’. Niets staat evenwel verder af van wat
onderzoekers u brengen in deze PechaKuchareeks over de economie van de toekomst. Iedere onderzoeker zal een
diavoorstelling van 20 afbeeldingen presenteren waarbij elke slide precies 20 seconden wordt getoond. De
deelnemers worden zo gedwongen creatief en to the point te zijn. Deze keer gaan prof. Tine De Moor (Universiteit
Utrecht), prof. Brent Bleys (UGent) en dr. Rogier De Langhe (UGent) de uitdaging aan om u het economische
landschap van de toekomst te schetsen. Of hoe economie ook anders kan. Inspiratie verzekerd! Tussenin en nadien
krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen. Voor wie meteen in actie wil schieten, lanceren de medewerkers van
zelfoogstboerderij Het Wijveld (SintAmandsberg) een warme oproep om te investeren in landbouwgrond voor
bioboeren (i.s.m. www.delandgenoten.be).
15u18u: Simpel Gezegd  Tijdens dit doorlopend programma praten 12 wetenschappers en projectmakers over hun
passie a.d.h.v. een ‘alledaags’ voorwerp – KASKcinema
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(Opgelet: de deuren sluiten elke 15 minuten, wees dus op tijd… de plaatsen zijn beperkt.)
Meer dan een kast, een voorwerp en een karrenvracht enthousiasme hebben de onderzoekers en de projectmakers
van Atelier de Stad niet nodig om een blokje Simpel Gezegd te verzorgen. Elke 15 minuten kunt u plaatsnemen in de
cinemazetels om een gepassioneerd iemand live te horen vertellen over de kern van zijn/haar onderzoek of project
naar duurzaamheid. Deze keer geen ellenlange monologen maar krachtige verhalen geïllustreerd met ‘alledaagse’
voorwerpen. Na 6 minuten heeft u een ‘nieuw’ wetenschappelijk begrip geleerd of kunt u in enkel zinnen de projecten
van Atelier de Stad samenvatten. Erg leuk ook voor kinderen!
Enthousiastelingen van dienst: Jan Heyneman (eet de stad in balans), Dorien Van de Wouwer (bioenergie uit
planten), Kurt Jacobs (mobikids), prof. Frederik Ronsse (biochar), Nathalie Wonderbaar (het spilvarken), dr. Kim
Ragaert (waarom een yoghurtpotje niet in de PMDzak mag?) Iris Van Den Daele (deelplatform www.amuuze.com ) ,
prof. Peter Goethals (ecotechnologie), Grietje Vandaele (mij pak je niet in), dr. Koen Van den Eeckhout (specifieke
lichtstroom), Max Pairon (tijdelijk tuinieren), dr. Jan Reubens (duurzame vis).

2.Berichtgeving op AVS
Niets is verloren festival
Door Christophe Sevenoo • Economie • Geschreven op 21 September 2014 om 11:08

Zaterdagnamiddag om 17 wordt op de Bijlokesite het startschot gegeven voor feeding the 5000, een
wereldwijde campagne die voedselverspilling aanklaagt. Met een gigantische hoeveelheid
voedseloverschotten maakten leerlingen van de Gentse hotelschool en een handvol Gentse chefs een
groots en gratis voedseloverschottenbanket. Gewapend met eigen bord en bestek, krijgen duizenden
Gentenaars hier een gratis maaltijd aangeboden.

En dat is maar een onderdeel van het Niets Is Verloren Festival. Het afgelopen jaar zochten Timelab en het
KASK samen met het stadsbestuur naar oplossingen voor problemen van overlast en verspilling in hun
stad.Het Niets Is VerlorenFestival is de apotheose van dat project. Volgens de organisatoren is er
hoogdringend nood aan een duurzamer voedselsysteem, want onze voedselverspilling is waanzinnig, zegt
schepen van Milieu Tine Heyse.

Zo willlen de organisatoren ook het taboe dat rond de Doggie Bag hangt, doorbreken. Daarom introduceert
de Stad Gent nu de overschotdoos in de Gentse restaurants.
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Het voedseloverschottenbanket is trouwens volledig vegatarisch, en daar zit de verjaardag van donderdag
veggiedag ook voor iets tussen. Het is namelijk 5 jaar geleden dat de Gentse EVA vzw donderdag
veggiedag introduceerde, een idee dat zowel binnen als buiten onze landsgrenzen steeds populairder wordt.

Bekijk de reportage hier

3. Berichtgeving op Cobra

DE STAD OP JE BORD
do 18/09/2014  17:16 Wat dacht u van een gin tonic van onkruid, of een pesto op basis van wilde
rucola, gewoon geplukt op straat? Cobra.be ging met plantenkenner Geert Heyneman en culinair
journaliste Dorien Knockaert op zoek naar eetbaar onkruid en andere onbekende, wilde planten.
eet de stad in balans wilde planten gin geert heyneman dorien knockaert atelier de stad gent atelier de stad
groententaart niets is verloren festival

Eet de stad in balans
Onder het motto’ Niets is verloren’ wil Gent nadenken over een duurzame toekomst voor de stad. De centrale
gedachte? Hoe kunnen we creatief omgaan met de afvalberg, energieverlies en andere overschotten in de stad van
morgen. 'Niets is verloren' is een project van Timelab en KASK in samenwerking met Canvas en Stad Gent.
‘Eet de stad in balans’ is een van de vijf projecten van
Atelier De Stad Gent, waarbij gezocht wordt naar
creatieve oplossingen voor het probleem van verspilling
in de stad. Zo negeren we enorm veel planten die langs
de weg groeien. Planten die je gewoon kunt plukken en
opeten, maar die we niet meteen als eetbaar
beschouwen. Je leest het goed: bereid eens een maaltijd
met onkruid.

Plantaardig eten
VRTVideo

Cobra.be ging mee op reportage
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Plantenkenner en stadsecoloog Geert Heyneman is een van de sterke schouders onder het project. Hij is al lang
overtuigd van het lekkers dat wilde planten en onkruid te bieden hebben.
Voor het project ‘Eet de stad in balans’ bedacht Heyneman wandelingen met tekst en uitleg over eetbare wilde
planten in Gent. Tijdens de wandeling krijgen zijn gasten ook oogst en bereidingstips en een degustatie op het
einde.
“Ik ben begonnen met het eten van wilde planten en eetbaar onkruid in het leger”, vertelt Heyneman enthousiast,
“Tijdens overlevingstochten moesten we het stellen met eten uit blik. Ik wist toen al heel veel over kruiden en vond
het niet meer dan normaal om dat ‘potjeseten’ op smaak te brengen met vers geplukte kruiden. Mijn
kameraadsoldaten vonden dat geweldig lekker.”
Dorien Knockaert is onder de indruk van wat er allemaal langs de
bermen van de Gentse Coupure te vinden is. "Het is ongelofelijk
hoeveel je kunt eten van wat er groeit in de stad. Wilde rucola,
fluitekruid, kraailook, wilde wortel, paardenbloemen, brandnetel,…
Het staat er allemaal om door ons geplukt te worden. Ik ben er nu
een half jaar mee bezig, sinds de lente, en ik blijf dingen ontdekken
die lekker zijn. Ook nieuwe smaken. Er zit zo’n grote variatie in. Het
inspireert me om gerechten te verzinnen.”
Dorien Knockaert

Maar voor Knockaert draait het project ‘Eet de stad in balans’ om meer dan alleen maar avontuurlijk koken met
wilde planten. Het gaat ook om verbondenheid met je stad. “Ik haal er zelf zoveel plezier uit om al doende mijn
omgeving en de wilde, onbekende planten te leren kennen.
Je gaat ook echt meer van je stad houden, omdat je ineens
ziet dat er veel meer leven is in die stad dan je dacht. Het is
een manier om je stad en je eten beter te leren kennen.”
Tijdens de wandeling gidst Heyneman je van de ene eetbare
plant naar de andere, maar als leek is het niet makkelijk om
op je eentje planten uit de bermen te gaan plukken:
“Voorzichtigheid is aangeraden als je er niets van kent. Pluk
alleen de dingen die je kent. Wie heel graag op zoek wil naar eetbare planten, kan zich best op voorhand informeren
of een geleide wandeling doen. Maar eens je je erin verdiept, leer je het snel.”
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Gin en mysterieuse groententaart
Met wat ze geplukt hebben, bereidden Dorien Knockaert en Geert Heyneman pesto en een groententaart .
Daarnaast creëerde Heyneman speciaal voor Atelier De Stad Gent een gin op basis van onkruiden, exoten en
drie ginkruiden.
Het kookexperiment reikt verder dan Atelier de Stad Gent, want in
2015 brengen Geert Heyneman, Dorien Knockaert en Eva Peeters
een boek uit met recepten op basis van wilde stadsplanten,
geïnspireerd door ‘Eet de stad in balans’.
Wie graag eens meewandelt met Geert Heyneman, kan dat op
aanvraag bij Geert : Geert.heyneman1@telenet.be

Niets is Verloren Festival
Atelier De Stad Gent sluit af met het ‘Niets is verloren’ festival. Ook daar is de hoofdgedachte om duurzamer om te
gaan met voeding. De bedoeling is om alle burgers, organisaties, bedrijven en horeca te betrekken bij de strijd tegen
de voedseloverschotten.
Je kunt er ook proeven van de gin van Geert Heyneman.
Meer informatie over de talrijke activiteiten tijdens het slotevent vindt u bij Niets Is Verloren Festival.
[Atelier de Stad Gent – Niets is Verloren Festival op 20 september 2014, Bijloke Gent]
Bekijk de reportage hier

ONDERDEEL VAN DUURZAAMHEIDSPROJECT NIETS IS VERLOREN
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4. Berichtgeving Het Nieuwsblad/De Gentenaar
Trefpunt serveert Canadese gans
●
●
●

VRIJDAG 27 JUNI 2014
IN GENTSE FEESTEN
AUTEUR:RUDY TOLLENAERE

FRED VANDE VELDE
GENT 
In het café van Trefpunt proefden gisterennamiddag een paar mensen van de
bereiding van Canadese gans die Trefpuntmedewerker Jonas Van de Poele
uitprobeerde. In het kader van een duur zaamheidsproject serveert Trefpunt tijdens
de Gentse Feesten
200 Canadese ganzen
en ook een gintonic
en een taart op basis
van de woekerplant
Japanse
duizendknoop.
Klik hier en lees meer in
De Gentenaar van
vrijdag 27 juni.

5. Blogs en websites
http://atelierdestadgent.be/
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http://eetdestadinbalans.blogspot.be/

http://www.mijpakjenietin.be/
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http://www.hetspilvarken.be/
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http://dinsdagdesigndag.wallfish.cc/

http://www.heynsquared.com/
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Facebook groep Mij pak je niet in

http://atelierdestad.be/

Voor een
volledig persoverzicht: http://www.timelab.org/nl/pers
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13/Documentaire op Canvas
Atelier de Stad Gent wordt uitgezonden op 30 november, 1 december en 5 december.
ATELIER DE STAD: GENT

OP 30/11 OM 20.40 U, OP 1/12 OM 15.45 U EN OP 5/12 OM 00.15 U
Atelier de Stad Gent lanceerde een oproep om na te denken rond het thema: 'Niets is
verloren'. Zijn er onvermoede bronnen in de stad die we vandaag links laten liggen,
maar die een startpunt kunnen zijn voor actie? Een
aantal projectteams ging aan de slag. Ze toverden
groene restruimte om in een
stadsvarkensboerderijtje, exploreerden het culinair
potentieel van onkruid en invasieve diersoorten,
droomden van bushokjes met extra functies, en
gingen in het verzet tegen overbodige
verpakkingen. Allemaal kleinschalige acties. Maar
zijn het niet altijd al minderheden geweest die de wereld hebben veranderd? Zolang
burgers zelf nieuwe wegen inslaan, is de toekomst niet verloren.
bron http://www.atelierdestad.be/optv
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14/Deelnemers
Atelier de stad : Niets is verloren kwam er door en met de input van de vele
burgers die ergens in het traject tijd en talent investeerden (in willekeurige
volgorde) :
Sophie de Somere / Barbara Vanthorre / Luc Meskens / Joke Verhenne / Katrien
Verbeke / Jan Leyssens / Peter Goethals / Elke De Dekker / Kathleen Denis / Eva Lo /
Jonathan Huyssens / Koen Van Gotha / Katrien Baetslé / Peter Baeyens / Mathieu
Verougstraete / Sander Michiels / Dries Seuntjes / Francis Meerburg / Severine
Cousein / Sep Verboom / Severine Van der Stighelen / Frederik Crevits / Maria Lucia
Cruz Correia / Vital Snauwaert / Jean Kethulle / Isabelle Van Overloop / Jeroen
Frateur / Bart Van Leuven / Maarten Michels / Boudewijn Catry / Steven Demeester /
Dustin Jacobus / Pieterjan Blommaert / Ann Timmermans / Kris Baert / Nico Cuypers /
Jonas Nachtergaele / Ina Van Den Broeck / Bieke Vanlerberghe / Liesbeth Vlerick /
Katrien Laporte / Margriet Jonckheere / Myriam Dumortier / Lieve Van Stappen /
Marieken Dewitte / Kurt Jacobs / Anna Vyazemskaya / Frank Liefooghe / Geert
Heyneman / Eva Peeters / Diane Deroo / Kristof Rosseel / Grietje Vandaele / Mattias
D'Haene / Nele Descheemaeker / Lise Hullebroeck / Jens Pas / Rik Coppejans / Anne
Ranson / Katinka t'Kindt / Wim De Smet / Ramona Langanki / Frank Van Campe /
Sarah Kesenne / Bernard Castelein / Didier Heggerick / Bram D'hondt / Peter De
Pauw / Els Van der Stok / Maarten Aerts / Frank Bombeke / Jonas Vanneste / Willem
Vangucht / Kristel Verstringe / Valentijn Rombaut / Jean Wattenberge / Steven
Vromman / Els Huygelen / Sam Devriendt / Gunter Van den Bossche / Sofie
Vandaele/ Bo Smet / Herman Vanlommel / Peter Cosyn / Daphne D'Hondt /Sofie
Janssens / David Braeckman / Griet Depoorter / Benny Van de Velde / Jacob
D'Hollander / Jessie Coppens / Koen Tachelet / Mieke van Wijnsberge / Kobe
Ramakers / Gavin Butstraen / Pieter Boets / Kristof Weytens / Tine Rams / Wouter
Van Gompel / Tom Vandenberghe / Bert Deckmyn / Safo Bouchez / Chris Bryssinckx /
Stefanie Thienpont / Sarah Beurms / Jeroen D'haese / Stefanie De Clercq / Valerie
Lehouck / Lode Vulsteke / Karin Vercauteren / Mia Van de Velde / Katy Rommens /
Gertjan Bisschop / Yunus Emre Dangel / Younes Ben Amar / Philip Rogge / Stijn
Everaert / Carmen van Puyenbroeck / Monica Monté / Valerie Dobbelaere / Jeroen
Van Goey / Kim Schelfaut / Quinten Slembrouck / Karim Slimani / Els Kerkhofs / Marc
Verbeke
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15/Partners
KASK / Stad Gent / Universiteit Gent / Canvas / de Vlaamse Overheid /Onbetaalbaar
/Green Bastards / Avalon / Flanders Plastic Vision / Made by Oya / Netwerk Bewust
Verbruiken / Stockout / Design museum Gent / PimPels / Ansel training & advies /
11.11.11 / Ateljee / Belgische Federatie van de Voedselbanken / EVA / feeding the
5000 / Publiek / Gentse buitenband / Landelijke gilden / OIVO / Gezinsbond / GMF/
Mizuna / Hotelschool Gent / ILVO / IVAGO / Kinderkookkaffee / Komosie / KRAS vzw /
Kringloopwinkel Gent / Le petit botanique / Logo Gezond + / OCMW / Ovam / Oxfam /
Sociale Kruideniers Gent / Rabot op je bord / Ugent 1010 / Velt / Vlaco / Voedselteams
/ De Centrale / Toreke / Vooruit / Natuurpunt / Julie's House / Rato / Trefpunt / KRAS /
Soepcafé Dampkring
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