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 HET VERHAAL VAN DE DOENER

Marc Deketelaere, gedreven biotuinier 
en voorzitter van Velt Jabbeke 

Wat drijft je inzet en hoe begon het?

Varsenare 1977. We verhuisden van een appar-
tement naar een woning met grond. We zagen 
het zitten, maar wat doe je met 2500m2 grond? 
Je moet eens babbelen met mijn vader zei onze 
babysit, hij doet aan biologisch tuinieren bij Velt 
of zoiets. Ik werd lid en wat later bestuurslid van 
Velt Jabbeke. De grond werd een biologische 
moestuin, boomgaard en siertuin. Wij werden 
zelfvoorzieners, alle groenten kweken, brood 
bakken, kaas maken, imkeren … het was maar 
een woord. Die kennis delen en uitdragen dat 
wilden we. 

Ondertussen ben ik voorzitter van de afdeling 
Jabbeke. De Vereniging voor Ecologisch Tui-
nieren heeft zijn ecologisch territorium enorm 
uitgebreid. Wij dragen dit alles uit en hopen zo 
een ruime basis te leggen voor het milieu- en 
klimaatbewustzijn. 

Welke rol speelt de West-Vlaamse 
Milieufederatie daarin? 

Er zijn zeker raakvlakken met andere 
verenigingen en doelstellingen die op die 
manier kunnen verbonden worden. Alle 
ecologisch beheerde tuinen samen maken 
een groene oppervlakte die ecosystemen 
ondersteunt zoals voedselproductie, 
bestuiving, natuurbeleving en biodiversiteit.  

Waar gaat het volgens jou de goede 
kant op in West-Vlaanderen? 

Er is een groei in het ledenaantal van jongeren 
wat zeker een gunstige evolutie is. Ook komen 
steeds meer grotere projecten aan bod zoals 
‘Samentuinen’ en ‘Voedselbossen’ door de 
medewerking van gemeentebesturen die ook 
steeds minder eco-kritisch zijn. 

Waar moet in onze provincie  
dringend de hand aan de ploeg? 

De vorming tot een geheel. Alle verenigingen 
die eenzelfde doel nastreven moeten meer met 
elkaar verbonden worden al is het bij  

bepaalde projecten waardoor de impact ver-
groot, het zichtbaarder wordt en nog meer 
mensen aangesproken worden om moeder 
natuur te verzorgen. 

Welke ‘groene’ droom hoop je ooit 
verwezenlijkt te zien? 

Een samenleving waar ecologische waarden 
de norm worden en buurten met elkaar in 
‘samenleven’ gaan waarbij iedereen volgens 
zijn godsvrucht en vermogen bijdraagt tot een 
ecologische gemeenschap: Samentuinen, 
voedselbossen, Samenbuurten. 

Op welk (groen) plekje in de 
provincie kom je tot rust?

Het plekje dat ik sinds 1977 gevormd, gekneed, 
beplant, gekoesterd en laten begaan heb.  
Al ken ik iedere cm, het kent ook mij en het is 
nog steeds mijn plaats voor alle emoties en rust.
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