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van stadsvarkens tot VOEDSELLAB

Het
Spilvarken
in 2015

vzw Het Spilvarken neemt initiatief rond voeding in de stad. We werken
bottom-up en vanuit de concrete actie. In 2014 hielden we stadsvarkens op
de Bijloke-site in Gent. In 2015 breiden we dit project uit naar andere buurten
en richten we een voedsellab op als kweekvijver voor nieuwe projecten.
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1. Onze missie : Samenwerking en zelforganisatie rond
voedselvoorziening en afvalverwerking in de stad
vzw Het Spilvarken wil de zelforganisatie en samenwerking van stadsbewoners versterken,
en neemt hiervoor voedsel als uitgangspunt. We geloven daarbij in directe en concrete actie,
met een lokale aanpak gebaseerd op co-creatie.
Het produceren, delen en consumeren van voedsel is doorheen de geschiedenis steeds
een belangrijke verbindende factor geweest, en heeft op een zeer concrete manier betrekking
op zowat alle aspecten van ons samenleven: welzijn en gezondheid, natuur en milieu,
economie en ondernemen, onderwijs en kennisdeling, transport en mobiliteit,
cultuur en vrije tijd, wonen en werken...
De ecologische, economische en sociale uitdagingen waar onze samenleving voor staat,
zijn zeer divers en vragen een totaalaanpak. Maar veel oplossingen liggen meer dan ooit ook
in de handen van de stadsbewoners zelf.
Voedsel als uitgangspunt nemen laat een integrale aanpak toe en is inclusief: het verbindt
iedereen en alle aspecten van het samenleven, en biedt de kans om zeer concreet en direct
antwoord te bieden op de uitdagingen van een wereld in transitie.

2. Onze historiek: Drie stadsvarkens in Gent als pilootproject
In 2014 ging vzw Het Spilvarken van start met een kleinschalig pilootproject in het kader
van Atelier de stad en met de steun van KASK: het houden van stadsvarkens op de Gentse
Bijloke-site. Dit project was een testcase met twee doelstellingen.
Ten eerste wilden we nagaan of het mogelijk was om terug varkens te houden in de stad.
Maar het was ook een belangrijke proef voor onze werkmethode: nl. aan de slag gaan
op basis van co-creatie en onderzoek voeren vanuit de concrete actie zelf.
Een kerngroep van ‘slimme stedelingen’ sloeg op vrijwillige basis de handen in elkaar.
Na een kort vooronderzoek werden op 31 mei 2014 drie varkens op de Bijloke-site geplaatst.
Lokale voedselafvalstromen werden in kaart gebracht en gebruikt als varkensvoer.
Buurtbewoners engageerden zich voor het verzorgen van de dieren.
De drie varkens waren een spil in een kleine maar kostbare kringloop die op tal van vlakken
een meerwaarde creëerde. Meer dan 40 buren zetten zich samen in als ‘hulpboer’ om
de varkens te onderhouden. Lokaal voedselafval werd verwerkt. Ongebruikte ruimte werd
tijdelijk ingevuld. We brachten meer natuur in de stad. Er kwam een dynamisch debat op gang
rond (vlees)consumptie en de voedingsindustrie. En uiteindelijk werd er ook duurzaam vlees
geproduceerd.
Wat achterblijft is een vruchtbare voedingsbodem, letterlijk en figuurlijk, waar tal van nieuwe
initiatieven kunnen ontstaan. Het project leverde een schat aan lokale kennis en expertise op
rond het houden van varkens in de stad en de voedselketen, maar ook rond co-creatie.
De sterke visibiliteit van het project zorgde bovendien voor een geïnspireerd netwerk
van partners en geïnteresseerden, een draagvlak voor de toekomst.

3

bottom-up
co-creatie
verbinding
integraal
inclusief
direct
concreet

4
3. Ons doel voor 2015-2016: Stadsvarkens en kippen
en een stedelijk voedsellab als kweekvijver
We kunnen de dynamiek die ontstaan is rond onze stadsvarkens niet verloren laten gaan.
In 2015-2016 voorzien we meerdere buurten van varkens en kippen. Daarnaast richten we
een ‘voedsellab’ op dat kleinschalige partnerprojecten rond voedsel in de stad opzet of
ondersteunt. Daarmee willen we blijven inspireren, verbinden en kennis delen, en verankeren
we onze spilfunctie.
Stad Gent bood procesbegeleiding voor het verder uitbouwen van een plan voor 2015-2016.
Het project toonde immers niet alleen dat het houden van varkens in de stad meer dan
haalbaar is, maar ook dat er tal van kansen en mogelijkheden zijn voor onze stad op het vlak
van voedsel en co-creatie. We zien de stad als één grote kringloop en geloven dat het
mogelijk is om die van onderuit aan te pakken.
Veel van wat we vandaag ervaren als lastige overschotten hebben een onvermoed potentieel.
Verloren ruimte, afval en andere overschotten kunnen we herwaarderen en koppelen aan
sociale energie, kennis en tijd en inschakelen in de kringloop van de stad van morgen.
Doel is dit ecosysteem van grondstoffen en actoren in kaart te brengen, nieuwe verbindingen
te leggen en zo meerwaarde te creëren op ecologisch, economisch en sociaal vlak.
We mikken op een win-win-win situatie.

3.1 Nieuwe plekken met varkens en kippen in de stad
Op vijf verschillende plekken in Gent willen we opnieuw tijdelijk varkens en kippen houden,
telkens in samenwerking met een buurt, maar ook met nieuwe partners zoals bv. Sociale
Werkplaats De Sleutel die bijdraagt in het onderhoud. Door dit project te herhalen en te
verspreiden over de stad leren we vorm geven aan het potentieel van lokale voedselkringlopen
in Gent en omgaan met verschillende aspecten van (voedsel)afval verwerken in eigen stad.
Tegelijk werken we verder aan onze spilfunctie in een groter transitie-verhaal.

Meerwaarde creëren
Elk van deze nieuwe sites zal specifieke ontwerpuitdagingen hebben en op zeer lokaal niveau
een voedselkringloop in beeld brengen. Bijkomende doelstelling is om de uitkomst nog beter
te meten. Hiervoor doen we beroep op alle kennis en expertise in de stad om zowel bestaande
meetinstrumenten te gebruiken als nieuwe te ontwikkelen.
Er zijn ook reeds belangrijke contacten met verschillende universiteiten die de sociale,
ecologische en economische impact van het project in kaart willen brengen. Het meten van
de meerwaarde die gecreëerd wordt gaat hand in hand met het verder onderzoeken van de
economische haalbaarheid en het ontwikkelen van gepaste verdienmodellen voor onze
bottom-up co-creatieprojecten. Het Spilvarken is uitdrukkelijk niet op winst gericht, wel op
meerwaarde en economische duurzaamheid en wil ook dat rendabel maken.
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pilootproject
reële impact
proof of concept
3 varkens
40 hulpboeren
1000 kg afval verwerkt
250 kg vlees geproduceerd
dynamisch debat
actie en onderzoek
kenniscreatie en inspiratie
netwerk en draagvlak
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3.2 Het Spilvarken als voedsellab, een kweekvijver
Met Het Spilvarken als voedsellab willen we de opgedane kennis en het uitgebouwde netwerk
bewaren en omvormen tot een kweekvijver. Nieuwe ontwerpuitdagingen kunnen in dit netwerk
onder de loep worden genomen, internationaal afgetoetst en lokaal geïmplementeerd.
Het voedsellab is een netwerk dat de stad als haar levend laboratorium ziet. Het onderzoekt
de vruchtbare relatie tussen voeding en stad en zet acties op in samenwerking met alle
aanwezige actoren (stadsontwikkeling, voedselproductie, afvalverwerking, mobiliteit, wonen,
onderwijs, gezondheid, landbouw, …).
Een belangrijke focus is het in kaart brengen en inventariseren van de vele mogelijkheden
die de stad als kringloop biedt (onvermoede grondstoffen en partners).

Een open netwerk
Tijdens het voortraject dienden zich tal van nieuwe ideeën en vooral ook partners aan.
Zowel lokaal, regionaal als internationaal werd een breed netwerk uitgebouwd. We bouwen
hier verder op door verbintenissen af te sluiten met verschillende lokale actoren in en buiten
de voedselketen (bewoners, beleidsmakers, wetenschappers, boeren, horeca, supermarkten,
bedrijven, scholen, ziekenhuizen, ...).
Ons codewoord is verbinding maken, op basis van vertrouwen, kennis delen en inclusie.
We streven dan ook uitdrukkelijk naar een gedeeld eigenaarschap. Het Spilvarken is van hen
die er zich achter scharen. Eind december 2014 nodigden we reeds een 30-tal stakeholders uit
in een doe-en denkdag over de verdere aanpak, het potentieel en de onderzoeksagenda van
onze plannen. Ook Stad Gent en andere overheden zijn een belangrijke factor in dit verhaal.
Met het voedsellab willen we dan ook verder inzetten op een dialoog met het beleid.

Partnerprojecten
Voor het uitwerken van partnerprojecten gaan we gericht op zoek naar stakeholders
die samen met ons die pioniersfunctie kunnen vervullen en een hefboom willen zijn voor
verandering. Zo zal bv. de Vooruit een belangrijke pijler worden binnen deze denkoefening
ook om na te gaan welke aanpassingen er allemaal nodig zijn.
Er wordt nagedacht over alternatieve en gedeelde transportkanalen voor voedsel en
voedselafval. En er staat een project op til om het koffiegruis van de vele Gentse koffiebars
te gebruiken als grondstof. Deze en andere (voedsel)vraagstukken zullen we onder de loep
nemen in Het Spilvarken als voedsellab.
In nauwe samenwerking met enkele ‘makers’ ontwikkelen we specifieke tools als noodzakelijk
onderdeel of als geheel van nieuwe prototypes die de stad als kringloopsysteem faciliteren.

 zie deelprojecten en projectpartners op pagina 8
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4. Het Spilvarken als organisatie
Het Spilvarken is een vzw die vandaag volledig steunt op de inzet van een kleine groep
slimme stedelingen die zich vrijwillig inzetten. Als voedsellab willen we een open netwerk
vormen van leden en participanten en streven we naar een gedeeld eigenaarschap.
Doel van 2015 is dan ook om de mogelijkheid van een coöperatieve te onderzoeken
waarbij dit gedeelde eigenaarschap geformaliseerd kan worden. Deel van de onderzoeksfocus
ligt op het uitwerken van gepaste verdienmodellen om zo bij te dragen tot de economische
haalbaarheid van de opgezette initiatieven. Daarnaast krijgt ons plan voor meer stadsvarkens
en kippen de primeur op het nieuw opgezette Gentse crowdfunding-platform.
Op 16 maart 2015 gaat die campagne van start.

Structurele partners
Voor het verder uitbouwen van de continue werking wordt actief gezocht naar structurele
externe partners die de organisatie met materiële en/of financiële middelen willen ondersteunen.
Zo zijn we ondermeer in onderhandeling met een partner voor een residentieplek waar we een
werk- en ontmoetingsruimte inrichten voor onze activiteiten.

Sponsoring en subsidies
We mikken op zelfbedruipendheid, maar zeker in deze opstartfase waarbij onderzoek centraal
staat, wordt gezocht naar bijkomende sponsoring en mogelijke subsidiekanalen.
We zijn ervan overtuigd dat de meerwaarde die gecreëerd wordt een sterke maatschappelijke
impact heeft op zowel ecologisch, economisch en sociaal vlak en op een zeer directe manier
bijdraagt tot de leefbaarheid van de stad.
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Deelprojecten
Het Spilvarken en Kippen in Gent
Zwammen in kelders op koffiegruis, kaf en hardhout
Visualiseren van alle restruimte en lokaliseren voedselafval
Gedeelde fietstrajecten en gebruik van de waterwegen introduceren
Onderzoek voedselgeletterdheid
Ecologische en sociale impactmetingen
Voorbereiden alle output in recepturen, eindproducten en DIY-kits
Ontwerpuitdagingen en tools op maat (Raspberry Pig, Farm-to-chef meetings)
Uitwisselen van lokale kennis in een stedelijk netwerk

projectpartners

structurele partners

5 buurten
6 maanden
varkens en/of kippen
200 hulpboeren
5000 kg afval verwerkt
12500 kg vlees
36.000EIEREN
EIEREN
18000
nieuwe kringlopen
meerwaardecreatie
verdienmodellen
economische duurzaamheid
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FONDSENWERVING
INFRASTRUCTUUR
VARKENS EN KIPPEN
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ONDERZOEKSAGENDA

RASPBERRY PIG

FARM-TO-CHEF MEETINGS
METING 1

DATAVISUALISATIE

METING 2

METING 3

FONDSENWERVING

VARKENS EN KIPPEN HOUDEN

ACTVITEITEN VOEDSELLAB

préfinanciering
website en communicatieplan

Het spilvarken en ‘Kippen in Gent’
ophaalpunten verloren brood
voedselafval uit supermarkten
optimaliseren samenstelling voer
de nodige aanpassingen onderzoeken
creatie DIY-kits, recepturen en eindproducten
gedeelde trajecten introduceren

coördinatie, opvolging en datamapping
voedselafvalstromen in kaart brengen
restruimte in kaart brengen
logistieke verbindingen maken
meetinstrumenten verzamelen
nieuwe tools op maat ontwikkelen
bovenlokaal netwerk uitbouwen

INFRASTRUCTUUR

ZWAMMEN OP KOFFIEGRUIS

ONDERZOEKSAGENDA

constructies bouwen
expertise in huis halen
vijf plekken selecteren
kelders KASK voorbereiden
voedsellab inrichten

nieuw prototype: de Gentse Oesterzwam
campagne ‘from bean to cup to mushroom’
ophaalronde organiseren op dinsdag
fietskar en recipienten op maat
laboratorium in kelders van het KASK

meten van alle sociale en ecologische impact
verdienmodellen en waardecreatie
educatieve pakketten en concrete samenwerking
praktijkvoorbeeld voor masterproeven en theses
over voedselgeletterdheid, stadsontwikkeling,
maatschappelijke innovatie

subsidiedossiers schrijven
crowdfundingcampagne lanceren
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