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A.R.B.R.E.S

De platgetreden afsluiting in het park Wolvendael te Ukkel getuigt van  de zin van omwonenden om de vruchten van de kastanjeboom te rapen. 
De boom is gemeenschappelijk goed maar de inplanting en infrastructuur zijn daar niet op afgestemd.

Foto Simon de Muynck, Centre d’écologie urbaine

Onderzoeksproject A.R.B.R.E.S wilt door het aanplanten en verzorgen van fruitbomen inzetten op een maatschappelijk 
en ecologisch veerkrachtig systeem met het oog op een toenemende voedselzekerheid in Brussel
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INLEIDING

den (Vanhuysse et al., 2006)
2. Gebrek aan kennis bij burgers en ad-

ministraties over stadslandbouw en de 
mogelijkheden die het biedt (Ostram, 1990)

3. Klimaatverandering en genetische diver-
siteit : er is weinig kennis over hoe fruitteelt 
op maat van de stad kan worden geïnte-
greerden en wat haar aanpassingsver-
mogen is bij een veranderend klimaat

4. Bodemverontreiniging : vervuiling van 
gronden door koolwaterstoffen en zware 
metalen  (CEU, ULB, 2015) en de effecten 
ervan op de gezondheid  (Jacobs et al. 
2017). Fruitbomen absorberen minder sterk 
zware metalen in vergelijking tot blad-
g r o e n t e n 
( S ä u -

Stadslandbouw is een onderwerp waar steeds 
meer wetenschappers zich over buigen. In een 
Antropoceencontex1 wordt voedselveiligheid 
immers bedreigd door  klimaatverandering, 
onstabiele geopolitiek en schaarser wordende 
olievoorraden. (Kyle et al., 2013; Servigne et 
Stevens, 2015).
  
De rol die fruitbomen en boomgaarden kunnen 
spelen in een veerkrachtig voedselsysteem in 
Brussel werden tot nu toe nauwelijks verkend.  
Ze bieden nochtans veel kansen. Die kansen 
willen we niet onbenut laten.

Het onderzoek naar stadslandbouw in Brussel, 
legde volgende problemen bloot :

1. Toenemende verstedelijking en het ver- 
dwijnen van beschikbare productiegron-

1 Het Antropoceen wordt door het ICS, 
een internationale wetenschappelijke onder- 
zoeksgroep voorgesteld als naam van het ti-
jdperk waarin het klimaat en de atmosfeer 
op aarde de gevolgen ondervinden 
van menselijke activiteit.

mel et al. 2012 in Chapel, 2013; Sen Fri-
bourg, 2017)

5. Sociale ongelijkheid :  31% van de Brusse-
laars heeft een inkomen onder de armoe-
derisicogrens  (Gezondheids- en sociale 
waarnemingspost van Brussel, 2017) en eet 
niet gezond.

6. Er is geen publiek debat over de vragen 
die het Antropoceen met zich meebrengt

7. Ooit was Brussel voor haar voedsel 
afhankelijk van het hinterland. Waar die 
productie vandaag belandt, is onduidelijk.
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HET PROJECT A.R.B.R.E.S

Onderzoeksvraag

Het ARBRES-project (juli 2019 - juli 2022) on-
derzoekt de beheersvoorwaarden voor de 
ontwikkeling en aanplant van collectieve 
fruitbomen in Brussel, rekening houdend 
met  schaarsere olievoorraden en klimaat-
verandering in Brussel. We willen begrijpen 
hoe fruitbomen in gemeenschappelijk be-
zit kunnen bijdragen tot een toenemende 
voedselzekerheid in Brussel (Gutwirth en 
Stengers 2016) op korte en middellange ter-
mijn en wat bijkomende voordelen zijn van 
gedeelde boomgaarden en fruitbomen.

Om een antwoord te formuleren op deze pro-
blemen hebben Urban Ecology (CEU), Velt 
vzw, Zonnebloem vzw, Akebia (Ecosystem 
Forestier Productif) en Fruit Collect vzw een 
aanvraag voor subsidie ingediend op 1 maart 
2018 bij Innoviris, dat onderzoek en innovatie 
financiert in het Brussels Gewest.

Na een eerste positieve evaluatie van het pro-
ject, werken we het projectvoorstel verder uit 
om een finale versie in te dienen in januari 2019.

Volgende onderzoeksvraag en subthema’s 
werden uitgetekend door het projectteam 
en dienen als basis voor discussie tijdens 2 
co-creatieve workshops die we in het najaar 

van 2018 organiseren.

Huidige projectpartners
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CO-CREATIE IN VIER WERKGROEPEN

We willen oplossingen en antwoorden zoeken 
die er toe doen. Daarom werken we via een 
co-creatief proces met alle betrokkenen in 
het project : groendiensten, verantwoordeli-
jken van groene ruimtes, experten, bedrijven, 
verenigingen en inwoners,…

We werken in vier groepen die worden ge-
leid door de projectpartners. Elke groep beslist 
zelf hoe de invulling van het project zal ge-
beuren, waar de klemtoon ligt en of de onde-
rzoeksvraag dient te worden bijgeschaafd. Dit 
maakt een dynamische aanpak mogelijk en 
laat toe in de loop van het project de genomen 
koers te corrigeren. 

De afstemming van de verschillende werk-
groepen op elkaar gebeurt door Urban Eco-
logy in nauw overleg met de projectpartners.  

WG 1
Veerkracht van het voedingssysteem en 
nutritionele behoeften in Brussel
Coördinator : Centre d’écologie urbaine 
asbl
Inhoud : Hoe draagt fruit bij aan een gezond 
dieet? Hoeveel productie is daarvoor nodig 
en welk aandeel kan Brussel in de produc-
tie van fruit hebben? We onderzoeken waar 
Brussel vroeger zijn fruit vandaan haalde 
en hoe lokale productie in de toekomst kan 
worden gestimuleerd om de zelfvoorzie-
ningsgraad van de stad te verhogen.

WG 2
Fruit in het Antropoceen 
Coördinator : Pierre Barbieux (Akebia sprl – 
Ecosystème forestier productif)
Inhoud : Klimaatverandering zal effect heb-
ben op het type voedsel dat we in de toe-
komst zullen produceren. Hoe ziet de ideale 
fruitboom van morgen eruit? We inventari-
seren rassen en soorten naar aanpassings-
vermogen, winterhardheid, productiviteit, 
lokale adaptatie en voedingsdichtheid.

WG 3
Aanplant, onderhoud en beheer van een 
gedeelde boomgaard in de stad 
Coördinator : Centre d’écologie urbaine, 
Tournesol-Zonnebloem, FruitCollect, Velt
Inhoud : Gedeeld fruit in de stad speelt in op de 
vraag naar lokale productie, naar beleving en 
naar de vraag van steeds meer consumenten 
voor een grotere verbondenheid met voedsel. 
Maar wat is er nodig om meer boomgaarden 
in de stad aan te planten? Hoe creëer je eige-
naarschap bij de buurt? En welke spelregels 
zorgen voor duidelijkheid en tevredenheid 
van alle actoren? We experimenteren in ver-
schillende contexten : een reeds bestaande 
boomgaard, schoolomgeving, bomenrij in de 
straat,… 

WG 4
Valorisatie van fruit 
Coördinator : Tournesol-Zonnebloem, Fruit-
Collect, Velt
Inhoud : De fruitproduvtie verhogen is één ding. 
Ze goede oogsten, consumeren en verwerken 
is even belangrijk in het kader van het vermij-
den van voedselverspilling. We brengen oude 
en nieuwe verwerkings- en bewaarmethodes 
in kaart en hoe we die bij een breed publiek 
bekend kunnen maken.
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WORD JIJ ÉÉN VAN ONZE CO-ONDERZOEKER ?

Heb je expertise of interesse in één van deze thema’s, vanuit je bedrijf, organisatie of vanuit persoonlijke titel, dan 
nodigen we je graag uit op één van onze werkgroepen. 

Schrijf je in voor één of meerdere werk-
groepen en geef ons project mee vorm en 

inhoud op deze data :

• Dinsdag 4 december 2018 
van 13u tot 15u30

• Maandag 10 december 2018 
van 19u tot 21u30

INSCHRIJVINGEN :
https://urban-ecology.be/blog/arbres

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezhwsVrO29GS53akDCdJM4U4DtmjfbwIFrw502bPq6kpiOYA/viewform

Na een korte algemene voorstelling van het 
project, gaan we in werkgroepjes aan de slag 
en bespreken de inhoud en de voorgestelde 
aanpak van de werkgroep en wat jou rol kan 

zijn in de dit project. 

Locatie : Zonnebloem vzw, Hulpsesteenweg 
199, 1170 Watermael-Bosvoorde.

We voorzien een drankje en je kan een vri-
jwilligers- of onkostenvergoeding ontvangen.

De voertaal is in hoofdzaak Frans.  Neder-
landstaligen kunnen hun eigen taal spreken.  

Heb je nog vragen ?
 

CONTACT

Simon de Muynck, projectcoördinator
Centre d’Écologie Urbaine

Rue Van Eyck, 11b
1050 Bruxelles

simdemuynck@gmail.com
urban-ecology.be

0470 59 72 88
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