De Smaak van Eetbaar Utrecht
Graag doen wij verslag van een geslaagde bijeenkomst van Eetbaar Utrecht op 15
oktober 2014.
Opkomst: tegen de veertig deelnemers. Onder aan verslag een lijst met namen.
De kassen van Koningshof zijn een sprookjesachtige setting van Eetbaar Utrecht:
een afwisselend decor van wintergroenten, kruiden, rode pepertjes en hier en
daar een komkommer en zwarte pompoen.
Eetbaar Utrecht smaakt goed: we eten lekker vers van dichtbij. Na afloop vinden
de overgebleven geroosterde groenten gretig aftrek in de doggy bags. Benieuwd
naar het recept? *

Oogst van de tafelgesprekken

In drie tafelrondes bespreken deelnemers in groepjes samen wensen en kansen van
Eetbaar Utrecht. Zowel voor de korte als de langere termijn. Er gaat meteen boter bij de vis met concrete voorstellen. Hier vast een greep uit de opbrengst.

Excursies

Een veelgehoorde wens is om excursies naar aangesloten initiatieven van Eetbaar
Utrecht te doen. Tuinder Mieke Baldé biedt aan om deze maand een rondleiding te
geven op hun biologische tuinderij De Volle Grond in de historische moestuin
van landgoed Nieuw Amelisweerd. Vrijdag 31 oktober vindt deze plaats
van 15.00-16.30u. De uitnodiging is verstuurd naar de aanwezigen en geïnteresseerden van de tafelgesprekken op 15 oktober.
Ook interesse maar nog geen uitnodiging ontvangen?
Stuur een dan een mail naar akke.binklandscape@gmail.com

Bijeenkomsten

Bij Eetbaar Utrecht horen ook bijeenkomsten, vinden diverse deelnemers. Asia
Komarova biedt haar ruimte aan voor een volgende bijeenkomst van Eetbaar
Utrecht. Ook Xavier San Giorgi nodigt ons uit in het Voedselbos Makeblijde.

Geld voor initiatieven /

bouw mee aan de Vinexmarkt

Eetbaar Utrecht kan helpen bij verdienmodellen voor initiatieven - is een wens
van deelnemers. Idee: door samen te werken kan Eetbaar Utrecht projecten financieren via leuke evenementen.
Woensdag 15 oktober maken we een beginnetje. Asia Komarova en Txell Blanco geven een pitch voor hun initiatief de Vinexmarkt: een levendige ontmoetingsplek
in Leidsche Rijn met eindeloze mogelijkheden voor buurtinitiatieven. Zij hebben
al 60% van het benodigde budget binnen. Dit verslag gaat naar ruim 300 Eetbaar
Utrecht-adressen. Met een tientje per persoon is er voldoende geld om de eerste opbouw te realiseren. Zo bouwen wij zelf aan het stadsleven van Utrecht en
Leidsche Rijn!

Zichtbaarheid

Diverse deelnemers geven concreet aan te willen bijdragen aan de zichtbaarheid van Eetbaar Utrecht. Met campagnes, een duidelijk verhaal. Daarnaast is er
behoefte aan een betere visuele identiteit. Een digitale en fysieke plek waar
kennis en energie samenkomt. Idee: een kraam op de boerenmarkt.

Netwerk

Beter zicht op aangesloten deelnemers. Woensdag droegen aanwezigen suggesties
voor nieuwe deelnemers aan. (Nog) meer jonge deelnemers is leuk.

Organisatie

Over de organisatie van Eetbaar Utrecht verschillen de meningen. Er klinkt behoefte aan structuur. Met een duidelijke doelstelling, werkgroepen, een vereniging als organisatievorm bied je een goed fundament voor betrokkenheid, ontmoeting en uitwisseling. Er wordt ook geopperd dat Eetbaar Utrecht juist een
dynamisch informeel netwerk moet zijn.

Activiteiten
-

-

Naast de wens tot bijeenkomsten en excursies worden meer ideeën voorgesteld.
Bijvoorbeeld:
Pop-up markt voor verse producten van dichtbij bij Metaalkathedraal Leidsche
Rijn. Tuinders zijn vaak blij dat zij via directe verkoop van groenteabonnnementen de marktdag en inkoop/afval achter zich kunnen laten, zo horen wij
woensdag. Maar misschien is het juist voor hobbytelers leuk om overschotten
te ruilen en verkopen op de markt.
Al doende (op tuin/in keuken/etc) van elkaar leren.
Via Eetbaar Utrecht hulp krijgen bij realisatie projecten.

Samenwerking

Deelnemers noemen reeksen partijen voor mogelijke samenwerking. Van diverse
opleidingen binnen en buiten Utrecht, organisaties die ook bouwen aan de stad,
organisaties met groene agenda, culturele organisaties, festivals, horeca, et
cetera...

Organisatie bijeenkomst 15 oktober

Voor meer informatie, vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met:
Akke Bink
Ans Withagen
Marijke Orthel

akke.binklandscape@gmail.com
ans.withagen@kookgenoot.nl
marijke@urbanpilots.com		

06-14619606
030-2760210
06-39435539

* Recepten van de groentegerechten vind je in het nieuwe stadstuinkookboek
Proef Eetbaar Utrecht – verkrijgbaar via internet en in diverse winkels
en het Milieucentrum.
U heeft gesproken met:
Joris van Velthoven
Lilian Verhaak
Susan Smeenhuis
Abel Tattje
Maureen Baas
Bianca van Zeventer
Mieke Balde
Joseba Vroegop
Paulien

Ghita van Bergen
Ivo SilleManne Heijman
Asia Komarova
Texll Blanco Diaz
Brigitte Venturi
Rutger van Raalten
Monique Quaedackers
Marian Blom
Anne Marie Gout
Petra v/d Laar
Ans Hobbelink

Louis de Jel
Jeroen Schenkels
Xavier San Giorgi
Kamilla Hensema
Jasmijn van Es
Gerard van Buiten
Joren Ellenbroek
Tilly Kaisiepo
Wikke Kuller
Ward Rennen
Jaap Toet

Ellen Alzer
Nienke v/d Berg
Roland Pereboom
Marie Jose v/d Werff ten Bosch
Ans Withagen
Marijke Orthel
Akke Bink
Gast aan tafel...

