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Lunch van eigen dak…
Een smakelijke lunch of diner met de groenten, kruiden
en vruchten van eigen dak. Wat wil je nog meer? Het
bedrijf Biet & Boon maakt het mogelijk. Oprichter
Antoine Miltenburg haalt het platteland naar de stad,
zodat de hedendaagse stadsboer annex kok des te meer
Verticale groentetuinen

kan genieten van zijn eigen biologische producten.

Wij de voorbereidingen, jij de oogst. Dat is het concept achter de
minituin van Biet & Boon. Wie zich aansluit ontvangt elke twee weken
vers opgekweekte groenten en kruiden in unieke herbruikbare bakken die
elk gewenst moment kakelvers kunnen worden geoogst. De minituinen
zijn echt bedoeld voor gebruik in de stad: binnen, buiten, op tafel, op
het dak, hangend aan de muur... zeg het maar.
Initiatiefnemer voor Biet & Boon is Antoine Miltenburg, die onder de
rook van Amsterdam opgroeide op een boeren (melkveehouderij)bedrijf.
Het waren echter vooral zijn ervaringen in Azië waar hij lange tijd heeft
gewoond en gewerkt, die hem op het spoor van de stadslandbouw
hebben gezet. Daar zag en ervaarde hij persoonlijk dat de mensen veel
meer dan hier in Nederland met hun eten bezig zijn. Veel Aziaten hebben
een ‘keukentuin’, hoe klein dan ook, voor wat groenten en kruiden.
Het idee voor de minituinen van Biet & Boon was geboren: een tuintje
die in elke keuken past. Dagelijks met verse ingrediënten bezig zijn, zo
redeneerde Miltenburg, is de ideale manier om stadsbewoners weer te
laten ervaren waar vers voedsel vandaan komt. Het helpt bovendien om
nieuwe smaken en toepassingen te ontdekken, maar ook om meer groen
in huis te halen.
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Eenmaal terug in Nederland anno 2010 ontdekte Miltenburg dat stadse
moes- en minituintjes inmiddels onder de nieuwe noemer stadslandbouw
werden geschaard. Ook goed, dacht hij, om vervolgens opnieuw weer
snel te vertrekken. Nu naar de Verenigde Staten, om te zien hoe men
daar met stadslandbouw omgaat. Maar uiteraard ook om er van te leren.

Plattelandsadvies
Miltenburg streeft er naar het brede grensgebied dat volgens velen
tussen stad en platteland loopt te laten vervagen. Weg met die zwart/
witte scheidingslijn, zo is zijn motto. Hij wil een verbinding maken door
het platteland naar de stad te halen. De minituinen zijn hier een
concrete uitwerking van. Bedoeld voor restaurants, maar ook voor
particulieren. Maar hij biedt ook minikasjes aan voor het telen van
biologische tuinkers. En, ook niet onbelangrijk: plattelandsadvies. Biet
& Boon adviseert en coördineert desgevraagd bij de ontginning van
grote percelen braak land in de stad, én op begroeibare daken van
gebouwen. Een prachtig recent voorbeeld van dit laatste is de
betrokkenheid van Biet & Boon bij het project Zuidpark in Amsterdam
(zie ook pag 6-7), waar op het dak van een gerenoveerd kantorencomplex

Visie

Biet & Boon

Eenmaal terug bleek de
Aziatische keukentuin in Nederland
stadslandbouw te heten
een heuse stadsboerderij is aangelegd waar groenten, kruiden en
kleinfruit worden geproduceerd voor de onderliggende restaurants en de
andere residenten. Gezond, energiezuinig, biologische en ecologisch
verantwoord. Detail: de dakbedekking en dakopbouw van Zuidpark zijn
verzorgd door de Leven op Daken-partijen Mastum Dakbedekkingen BV
en Van der Tol Grootstedelijk Hoveniers BV.

Toekomst
Overigens kweekt Miltenburg de aanzet voor zijn minituinen op in een
kas in het Westland. Zou hij dit als prediker van stadslandbouw niet
beter in een stad doen? Och, zo luidt zijn laconieke reactie gebaseerd
op zijn Amerikaanse ‘stage’: het is natuurlijk ook een kwestie van

perspectief en schaal. Zo is hij eens met een Amerikaan
vanuit het Westland via Den Haag naar Amsterdam
gereden. Die Amerikaan merkte toen over de gereden
route op: “Tjonge zeg, jullie hebben hier wel héél veel
‘stadslandbouw’…”.
En, zo voegt hij hier aan toe: Biet & Boon levert zijn
producten in vrijwel alle grote steden in – vooralsnog – het westen en
midden van het land. Het is onmogelijk om in al die steden eigen
kwekerijen voor minituinten en minikasjes op te zetten. Bovendien is
opkweken in één centrale kas wel zo energie-efficiënt. Daar komt
logistieke efficiëntie bij, omdat ook veel andere leveranciers van de
klanten van Biet & Boon hier min of meer om de hoek zitten, en het
bedrijf de minituinen dus voor transport aan hen kan meegeven.
In het toekomstperspectief van Miltenburg zet de huidige trend rond
stadslandbouw zich door en zijn de stadsbewoners straks nóg meer met
hun eigen eten bezig, geoogst vanaf tafel, dak, muur... zeg het maar.
En daar, zo benadrukt hij, wil Biet & Boon hen graag bij helpen.

L

Leven op daken
Varyflex van Troelstra & de Vries is speciaal ontwikkeld voor het soepel opvangen van
fysieke belastingen. Deze unieke serie toplagen blinkt uit in soepelheid, veerkracht en duur
zaamheid. Dus als het aankomt op flexibiliteit en duurzaamheid, is Varyflex uw eerste keuze.
Speciaal voor ‘Leven op daken’ heeft Troelstra & de Vries Varyflex WW ontwikkeld, Varyflex wortel
werend. Deze dakbedekking heeft dezelfde voordelen als de ‘gewone’ Varyflex én kan worden
ingezet voor meervoudig ruimtegebruik, in dit geval van het dak. Hierbij kan gedacht worden aan
een parkeerdak of groen dak. Meer informatie? Kijk op de website www.levenopdaken.nl
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Postbus 2, 8650 AA IJlst.
Telefoon: 0515-53 30 00. Fax: 0515-53 31 11.
E-mail: info@troelstra-devries.nl. Member of the Soprema group.

