
 

 

1/ Korte projectomschrijving 

Veel mensen houden van planten, maar weten niet goed welke 

planten bij ons kunnen overleven. Daarom willen wij een 

'stekskes'kast introduceren waarin buren kleine 'stekskes', scheuten, 

of kleine plantjes van hun eigen planten kunnen achterlaten en 

anderen deze kunnen gebruiken om zo zelf thuis hun eigen voedsel 

te kweken. We denken hierbij dadelijk aan pompoen, komkommer, 

tomaat, maar even goed aan fruitplanten voor binnen zoals 

bananen- of ananasplanten, kiwistruiken, citroenboompjes, of 

kruidenplantjes. 

2/ Indiener 

Heikes Comité VZW 

3/ Motivatie 

Het project van de ‘stekskes’kasten is reeds actief en succesvol in 

tal van andere steden. Daarom zijn we ervan overtuigd dat dit ook in 

Hasselt  een schot in de roos zal worden. Door middel van 

participatie van burgers, verhoogt de diversiteit in de kast waardoor 

er steeds meer verschillende planten en voedselbronnen zullen 

ontstaan. 

Voor dit project focussen we op planten die bijdragen aan een 

klimaatrobuust voedselsysteem. Er zullen dus enkel scheuten van 

planten in de kast mogen komen waarbij groenten of fruit geteeld 

kunnen worden. Rozen, Monstera, Aloe Vera of andere 

kamerplanten, zijn niet de doelgroep want dit brengt geen eetbare 

vruchten met zich mee. In de kasten die we voor dit project 

opzetten, zijn planten zoals paprikastekken, tomatenstekken, 

pompoenstekken, jonge slaplantjes, druivenstekken, vijgenstekken 

en andere zelfgekweekte jonge plantjes welkom.  

Gezien we hiermee ook de activiteit van de lokale groentenhof willen 

aanzwengelen, zullen schadelijke pesticiden ook geweerd worden 

wat op zijn beurt weer bijdraagt aan consumptie van meer 

biologische producten, zij het zonder bio-label. Dit is niet alleen 

goed voor onze eigen gezondheid, maar ook voor de Hasseltse 

bodem. Want hoe minder pesticiden er geconsumeerd worden, of 

van groenten en fruit worden afgespoeld, hoe minder er in ons 

grondwater terechtkomen. Ook dit zorgt dus voor een 

klimaatrobuuste omgeving. 

De kennis over groenten telen van de huidige oudere generatie 

dreigt verloren te gaan in de komende jaren. Het is daarom heel 

belangrijk dat we deze kennis doorgeven aan de volgende 

generaties. Onze kasten zijn de ideale manier om interesse te 

STEKSKES KASTEN IN ELKE WIJK 



 

 2/2 

wekken in het telen van groenten en zo een brug te vormen tussen de vorige en de 

volgende generatie, voor het te laat is. 

4/ Gedetailleerde beschrijving van het project 

WIE 

1 persoon per kast/wijk is nodig om de plantjes in de kast te onderhouden en te voorzien 

van water. Deze persoon kan gezocht worden op vrijwillige basis, of er kan iemand per 

wijkcomité aangeduid worden. Indien er niemand gevonden wordt die 

verantwoordelijkheid wilt nemen voor de kast, kan dit overgelaten worden aan de 

groendiensten van de Stad Hasselt. 

WAT 

1 kast per wijk of buurt waarin burgers zelf plantenstekjes kunnen achterlaten. Het 

meenemen van een stekje mag enkel mits donatie van een ander stekje of geld om een 

nieuw stekje aan te kopen. Op deze manier houden we het systeem draaiende. 

WAAR 

Per wijk of buurt minimaal 1 kast, op een goed bereikbare en openbare plaats voor alle 

burgers. Vb aan het parochiecentrum of langs een bushalte. Gezien de planten niet in 

volle grond moeten staan, kan dit eigenlijk overal. Wel moet gelet worden op neerslag en 

beschutting voor wind, koude en zonlicht. 

WANNEER 

De lente is de ideale periode om dit initiatief op poten te zetten. De komende maanden 

zouden kunnen dienen als voorbereidingstijd. Deze tijd is nodig om kasten te zoeken en 

het initiatief bekend te maken bij de burgers zodat de kasten vanaf het eerste moment 

ook echt volk trekken. 

WAAROM 

Het is niet alleen belangrijk dat we de kennis van het groenten telen doorgeven op de 

volgende generatie, maar ook dat we zelf onbespoten groenten en fruit leren kweken. Dit 

draagt bij aan gezonde voeding voor elke Hasselaar, en aan zuiverder grondwater. 

HOE 

Het opzetten van de kasten is relatief simpel en vraagt enkel wat materiaal. Verder is het 

een systeem dat zichzelf onderhoud, mits toewijding van enkele begeesterde burgers. 

5/ Aangevraagd budget 

2.400 euro 


