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De stadsak kermusket iers van 
Ondergrond sloegen de handen in 
elkaar met de korteketenfanaten van 
Labeur Locale, omdat ze hetzelfde 
grote gemis voelden: een plek waar 
ze verse groenten, lokaal fruit, goed 
vlees en verantwoorde vis konden 
kopen. Een markt waar ze boer en 
producent konden ontmoeten om 
hen de vragen te stellen die bij een 
kritische eter opborrelen. Wat heeft 
die koe gegeten? Waar is die makreel 
gevangen? Waar groeide het graan 

voor dit brood? Zijn die courgettes 
bespoten? Wie heeft die hazelnoten 
gekraakt? Het zevenkoppige team 
van zes dames en één heer besloot 
de plek, bij gebrek aan alternatief, 
dan maar zelf te creëren. Voorlopig is 
Marta nog een rondreizende markt 
die drie keer op verschillende loca-
ties in Antwerpen neerstrijkt tussen 
juni en oktober, maar de ambities 
zijn groot: in 2016 moet Marta een 
frequente markt zijn met een vaste  
locatie. 

KORTE KETEN
‘In het Antwerpse dialect wordt een 
markt al snel een mart. Plak daar 
nog het stadslogo achter en je krijgt 
Marta’, zegt organisator Daphné 
Pasual. ‘Ons grote voorbeeld zijn de 
farmers markets die je in New York 
al decennia overal in de stad vindt’, 
zegt Annelies van den Bleeken, die 
drie jaar als chef in New York werkte. 
‘Boeren van net buiten de stad stallen 
er hun oogst uit en chefs en particu-
lieren komen er wekelijks hun bood-

Op 13 juni wordt het Kievitplein aan het Antwerpse Centraal Station ingepalmd 
door Marta. Achter de naam van een lieftallige dame gaat een markt schuil waar boeren

en verwerkers hun lokale producten aan de man brengen. Rechtstreeks van 
het veld op uw bord.
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schappen doen. Eenmaal je die over-
vloedig beladen groentekramen hebt 
gezien, lijkt het groenterayon van de 
Belgische supermarkt plots wel erg 
droevig.’ Ook Maarten Dieryck deed 
inspiratie op in New York: ‘Ik liep er 
stage op de grootste dakboerderij ter 
wereld: Brooklyn Grange. Onze volle-
dige oogst werd verkocht binnen een 
straal van twee kilometer, hoe fantas-
tisch is dat?’ 
Dat goed draaiende boerenmarkten 
niet enkel mogelijk zijn in overzeese 

metropolen, bewijzen voorbeel-
den van dichterbij. ‘Kijk maar naar 
Rotterdamse Oogst,’ zegt Daphné, 
‘een markt waar enkel wordt verkocht 
wat in een cirkel van vijftig kilometer 
rond het hart van de stad te vinden is. 
Of de Marché Bio in Brussel, een bin-
nenmarkt waarvan het aanbod recht-
streeks bij boeren is aangekocht zon-
der de tussenschakel van een groot-
handel.’ 
Antwerpen kon niet achterop blijven 
hinken. ‘Hoewel ik niet denk dat we 

hier veel vroeger mee hadden moeten 
komen’, meent Maarten. ‘Het aantal 
boeren dat een publiek zocht, was tot 
nu toe te klein. Maar doordat steeds 
meer consumenten op zoek zijn naar 
de herkomst van hun eten, wordt het 
voor boeren interessanter om een zo 
kort mogelijke keten op te zetten. De 
boeren die op Marta een kraam heb-
ben, werken op kleine schaal en ver-
dienen niet genoeg als ze hun produc-
ten tegen de heersende lage prijzen 
aan de grootdistributie verkopen.’

VELDONDERZOEK
De selectie boeren en verwerkers die 
op Marta hun waar zullen etaleren is 
het resultaat van een jaar lang inten-
sieve research. ‘We hebben een heel 
jaar lang bedrijven van boeren en 
verwerkers bezocht’, zegt Annelies. 
‘Dat was meteen een goede test voor 
het eerste criterium dat we hante-
ren: transparantie. Mensen die graag 
hun verhaal vertellen en hun bedrijf 
openstellen voor onze bende hadden 
een streepje voor. De meesten waren 
enthousiast en gecharmeerd door 
onze energie en meteen overtuigd 
om ons verhaal te ondersteunen. 
Anderen waren sceptisch en vroegen 
zich luidop af of de moeite die ze er 
gingen in stoppen wel zou renderen.’ 
Daphné: ‘We moeten ons voor een 
aantal standhouders echt nog wel 
bewijzen met onze eerste markten, 
dat maakt het voor ons ook span-
nend. Voorlopig is het koffiedik kijken 
of er al dan niet veel marktgangers 
zullen zijn. Al hebben we het gevoel 
dat het idee wel begint te leven in de 
stad.’ 
De verhalen die ze tijdens de boerde-
rij- en bedrijfsbezoeken hebben opge-
vangen, willen de organisatoren ook 
delen met de bezoekers van de markt. 
Daarom vind je bij elke marktkra-
mer een infofiche. ‘Op de fiche kun je 
lezen hoeveel kilometer een product 
heeft afgelegd, maar ook wat de grote 
beroepstrots is van die marktkramer. 
Die open communicatie, daar willen 
we echt op inzetten.’ 
Wat opvalt, is dat Marta ondanks de 
ecologische principes toch niet koos 
voor een strikt afgebakend criterium: 
het biolabel. ‘Voor ons is het lokale 
van groter belang’, zegt Maarten. 
‘Ik heb liever iets op mijn bord dat 
vanop tien kilometer afstand komt en 

niet biologisch gecertificeerd is dan 
een stuk biofruit dat de halve wereld 
is rondgevlogen.’ ‘We hebben altijd 
gekozen voor boeren die werken op 
een manier waar wij kunnen achter 
staan, op die manier zijn we eigenlijk 
ons eigen label’, zegt Daphné. ‘Het 
zijn allemaal boeren die op een eco-
logische manier werken: ze zullen 
niet preventief bestrijdingsmidde-
len inzetten, maar bijvoorbeeld wel 
ingrijpen als het nodig is.’

SYNERGIEËN
Op Marta kun je overigens niet enkel 
je boodschappentas vullen, maar 
ook je maag. Verspreid over de markt 
staat een aantal chefs dat gerechten 
maakt met de producten die op de 
markt te koop zijn. ‘Ik ga ook door-
lopend kookdemonstraties geven’, 
zegt Annelies. ‘Op die manier wil ik 
mensen inspireren om met groen-
ten te koken waarvan ze misschien 
niet goed weten wat ermee aan te 
vangen.’ ‘In elke wijk waar we onze 

markt stationeren, proberen we actief 
de samenwerking aan te gaan met 
de buurt’, vult Daphné aan. ‘Voor de 
tweede editie, in Borgerhout, zijn we 
op zoek naar een Marokkaanse chef 
die met onze marktproducten een 
couscous kan maken, bijvoorbeeld. 
Op die manier hopen we te vermijden 
dat Marta enkel de blanke midden-
klasse aantrekt.’ 
‘Voor ons was de zoektocht naar 
mogelijke samenwerkingen tussen 
verschillende marktkramers erg leuk’, 
zegt Ellen Pil. ‘Zo wisten we bijvoor-
beeld dat Peter De Rycke van Migino, 
een bedrijfje dat noten- en zadenolie 
maakt, met een overschot aan pulp 
kampt. We bedachten dat je daarvan 
vast lekker brood kunt bakken. Dus 
vroegen we aan onze marktbakker 
Aldo Neri om een brood te ontwikke-
len. Het resultaat is een heerlijk pom-
poenpittenbrood. Zo wordt een rest-
product ineens een waardevol ingre-
diënt. Het zijn dit soort synergieën 
waarvan we hopen dat er nog meer 
ontstaan tijdens de markten zelf.’ 
En we willen ook echt inzetten op zo 
weinig mogelijk afval’, zegt Annelies. 
‘Daarom koken we na elke markt een 
overschottenmaaltijd met de markt-
resten. Niets mag verloren gaan.’ 

Marta 1, regio 2018, 
op 13 juni op het Kievitplein 

(de markt start om 
negen uur met een ontbijtbar) 

Marta 2, regio 2140, op 12 september 
Marta 3, regio 2000, op 10 oktober. 

Alle nieuwtjes over 
de Antwerpse boerenmarkt 
en de locaties zijn te volgen 

via Facebook. 

‘IK HEB 
LIEVER IETS 

OP MIJN BORD 
DAT VANOP 

TIEN KILOMETER 
AFSTAND KOMT EN NIET 

BIOLOGISCH GECERTIFICEERD 
IS DAN EEN STUK BIOFRUIT 
DAT DE HALVE WERELD IS 
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