
Tuinieren kan op di van 10u tot 15u30, op do
van 14u tot 15u30 en elke laatste za van de
maand van 9u tot 17u. Interesse? Neem con-
tact op met De Sleutel (Willem,
0474/87.85.09) of sofie@dokgent.be. 
GROEnTEN uit GENT tuiniert ook elke maan-
dag in volkstuincomplex de Boerse Poort
van 9u30 tot 15u30. Info:
www.facebook.com/groentenuitgent.

DE GROENE FATA
MORGANA
Waar kwam de inspiratie voor
DOKmoestuin vandaan?
Willem: ‘Ik ben eigenlijk altijd al
met tuineren bezig geweest. Weet
je, er bestaat een hele stroming in
de stadslandbouw die gelooft in
high tech kweken: binnenshuis met
led-lampen. Dat is snel en compact,
maar ik vind dat onze aanpak dich-
ter staat bij wat groenten zouden
moeten zijn. Het is geen hydrocul-
tuur, maar in grond en met zonlicht.
Veel kinderen weten niet meer hoe
wortelloof eruitziet, omdat groen-
ten van ver buiten de stad worden
aangevoerd. De groene zone rond
Gent wordt ingepalmd door nieuw-
bouwwijken en paardenweiden.
Wonen is uiteraard ook belangrijk,
maar door die evolutie is de binding
tussen mensen en de oorsprong van
hun voedsel een beetje weg. Ik wil
dat terug samenbrengen.’
Sofie: ‘DOK wil niet alleen een
hangplek zijn, maar ook een plaats
voor experiment en nieuwe initiatie-
ven. De Sleutel kwam eigenlijk als
een soort fata morgana neerge-
daald, want wij wilden al langer een
moestuin op DOK, maar daar had-
den we niet de juiste mensen voor
in huis. Hun voorstel droeg boven-
dien nog veel meer waarden uit dan
alleen maar een groentetuin.’
Zorgt DOK ook voor creatieve
input?
Sofie: ‘Ja, er komt meer bij kijken
dan alleen het aanbieden van ruim-
te. Het Gentse designers- en archi-
tectenbureau OYO.IS nam bijvoor-
beeld eerst deel aan onze
DOKcontest voor buitenmeubilair en

ontwierp daarna de basisinrichting
voor de moestuin. Ook organiseren
we binnenkort een mobiele keuken
en daar zal GROEnTEN uit GENT
kruiden voor kweken. Het is niet de
bedoeling dat enkel mensen van De
Sleutel tuinieren, het moet een
gemeenschapstuin zijn. Daar spelen
wij ook een rol in. Gewoon het feit
dat mensen hier kunnen werken ter-
wijl hun kinderen op ons strand spe-
len, is al een troef. Daarom is het
zo’n goede kruisbestuiving.’

VAN ADHD TOT RUST
Daan: ‘Ik krijg 1 euro per uur voor
mijn werk hier. Beter dan niets, zeg
ik altijd, en ondertussen doe ik het
ook graag. Ondanks mijn ADHD kom
ik hier echt tot rust. Het is eigenlijk
een leerproject voor mij, omdat ik
nu planten en kruiden veel beter
leer kennen. Dat was altijd al een
van mijn passies. Ik ben zelfs jaren-
lang kok geweest. Van dat jachtige
leven kreeg ik echter alleen maar
krampen. Ik heb namelijk de ziekte
van Crohn, een chronische darm-
ziekte.’ 
Als chef een darmziekte heb-
ben, dat is pech...
Daan: ‘Ja, al kan je met de juiste
medicatie nog redelijk veel eten.
Pikante groenten en bladgroenten
zoals tuinkers zijn voor mij uit den
boze. Ik durf ook al eens mijn medi-
cijnen te vergeten. Gelukkig doen ze
bij De Sleutel ook niet zo moeilijk
als bij een gewone job. Twee
weken geleden had ik bijvoorbeeld
familiale problemen en maakten ze
er geen probleem van dat ik even
naar huis ging. Ik werk hier graag,
al is het wel de bedoeling dat ik op

termijn een echte job krijg, bijvoor-
beeld in een serre.’
Zit stadslandbouw in de lift?
Sofie: ‘Het is absoluut een actuele,
relevante beweging. Het is een
terugkeren naar de basis – niet
zomaar in de supermarkt kopen
waar je goesting in hebt, maar dich-
ter staan bij wat je eet. Toen wij
een simpele oproep deden voor de
moestuin, stond hier meteen dertig
man. Er is dus wel degelijk interes-
se voor.’
Jullie zoeken nog tuiniers, inge-
nieurs, knutselaars en timmer-
mannen. Hoeveel gehoor kreeg
die oproep tot nu toe?
Willem: ‘Meer vrijwilligers zijn
altijd welkom. Er moet nog een
wateropvangsysteem gemaakt wor-
den, er moeten kippen verzorgd
worden... Je hoeft trouwens niet
per se ervaring in de tuin te hebben,
want wij bieden raad en begelei-

ding.’
Sofie: ‘Er is een mooie basis
gelegd en er hebben al heel wat
mensen meegewerkt. Nu is het tijd
om het nog meer open te trekken,
om er echt een weelderige en soci-
aal-culturele ervaring van te maken.
Als je zin hebt om met nieuwe teel-
technieken te experimenteren, een
serre of compastbak te maken, of
om groenten te telen: kom gewoon
af.’ (Bo Vanluchene)

(*) Daan is een schuilnaam.
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