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AROMATISEER UW WIJKEN  
Guillaume Culot – Aromatiseer u ! 

 
 
In het kader van de projectoproep rond “Duurzame voeding” heeft Guillaume Culot als gewone  
burger de steun van Leefmilieu Brussel gekregen om het project « Aromatiseer u ! » te 
lanceren.  
 
Met dit project wil Guillaume Culot de wijkbewoners sensibiliseren om aromatische planten in 
openbare ruimten te planten en te consumeren.   

 

VOORSTELLING VAN HET PROJECT  
 
In samenwerking met de gemeente Elsene en met de steun van Leefmilieu Brussel kon het 
proefproject « Aromatiseer u ! » tot stand komen op twee openbare plaatsen in de gemeente 
Elsene. Dit project wil een pedagogisch project en een burgerproject zijn.  
 
 
« Aromatiseer u ! » stelt de burgers immers voor om deel te nemen aan de opwaardering van 
hun wijk door het planten van aromaten, eetbare wilde planten en eetbare bloemen in de 
openbare ruimte. Het kweken van deze verschillende planten in volle grond wordt 
vergemakkelijkt en stelt de bewoners van eenzelfde wijk duurzame grondstoffen ter 
beschikking. De planten verbeteren ook de kwaliteit van het leefmilieu. Bovendien zal de burger 
het bestaan van vergeten planten (opnieuw) ontdekken.  
 

 
EVALUATIE 
 
Door de wijkbewoners te sensibiliseren, wilde Guillaume Culot de niet-gebruikte stadsgrond 
opwaarderen, de openbare ruimten verfraaien en ze zich opnieuw toe-eigenen, en de productie 
en consumptie van aromaten een nieuwe plaats geven.  
 
 
Dit project heeft zo goed gewerkt dat het steeds groter wordt en dag na dag steeds meer 
burgers aanspreekt. 
 
U kan de actualiteit van het project volgen via de website : http://aromatisezvous.blogspot.be/ 
en op de hoogte blijven van de verschillende evenementen op hun facebookpagina 
https://www.facebook.com/aromatisezvous 
 
 

HET VERVOLG 
 
Inmiddels is het project « Aromatiseer u ! » gekend en zijn er talrijke aanvragen, in het bijzonder 
van :  

 de gemeenten Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek en Brussel-Stad die aromatische plekjes op hun 

grondgebied willen installeren. 

 de gemeenten Vorst, Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Brussel-Stad die interesse hebben 

getoond om in het kader van verschillende evenementen workshops te organiseren.  

 het collectief « réseau en transition » dat nauw wil samenwerken met “Aromatiseer u”. 

Door deze vele aanvragen werd het project in maart 2014 tot een vzw omgevormd. De vzw 
“Aromatiseer u” biedt vanaf nu nieuwe diensten aan zoals :   

http://aromatisezvous.blogspot.be/
https://www.facebook.com/aromatisezvous
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 hulp bij de beplanting van terrassen, balkons en appartementen van Brusselaars in ruil voor een 

maaltijd.  

 « urban gardening »-acties 

 de organisatie van workshops over duurzame voeding, stadslandbouw, recuperatie. 

 de aanleg van binnen- en buitenruimtes van bedrijven volgens de principes van de permacultuur 

om een omgeving te creëren die zowel voor de bedienden als het leefmilieu gunstiger is.  

 

 
PROJECTBEHEERDER  

 

 Aromatiseer u !  

 Projectverantwoordelijke : Guillaume Culot 

 Contact : aromatisez.vous@gmail.com  

 


