LEESLIJST WEEK VAN DE KORTE KETEN 2022
Landbouw als sociaal en economisch systeem, vroeger en vandaag,
met focus op duurzame landbouw en/of kortere ketens
• Avermaete, Tessa (e.a.), Ons voedsel?,
2017
• Beyers, Leen en Van Damme, I. (red.),
Antwerpen à la carte. Eten en de stad
van de middeleeuwen tot vandaag.
Antwerpen, 2016
• Boersma, I. (e.a.), De buik van de stad,
2018
• De Jaeger, Louis, We eten ons dood.
Hoe we met onze landbouw de wereld
kunnen redden, 2021
• Dessein, Joost, Erven van de toekomst:
over duurzame landbouw in Vlaanderen,
2006
• Glorieux, Jan (e.a.), De smaak
van diversiteit: een uitweg uit de
monocultuur, 2009
• Mathijs, Erik, Landbouw en voedsel,
verrassend actueel, 2011
• Saladino, Dan, Eating to extinction: the
world’s rarest foods and why we need to
save them, 2021

• Mann, C. Charles, De tovenaar en de
profeet, twee wegen naar een duurzame
toekomst voor onze planeet, 2018
• Shephard, M., Herstellende landbouw:
agro-ecologie voor boeren, burgers en
buitenlui, 2019
• Segers, Y. en Van Molle L., Leven van het
land. Boeren in België 1750-2000, 2004.
• Segers, Y. en Van Molle L., ed., The AgroFood Market. Production, Distribution
and Consumption, 2013.
• Segers, Y., Economische groei en
levensstandaard. Particuliere
consumptie en voedselverbruik in België
1800-1913, 2003.
• Steel, Carolyn, De hongerige stad: hoe
voedsel ons leven vormt, 2011
• Shiva, Vandana, De wet van zaden:
waarom het beheer van zaden een
collectief belang moet dienen, 2013
• Shiva, Vandana, Wie de wereld nu echt
voedt, 2016
• Wind, I., Het vergeten boerinnenleven,
2010

Kinderboeken (verschillende leeftijden)

• Anrijs, Frank, Permacultuurprincipes in
de natuurlijke moestuin: theorie met
praktische toepassingen
• Crawford, M., Praktisch handboek
voedselbossen: ontwerp, aanleg en
onderhoud van een eetbare bostuin, 2019
• Kuhk, Annette (ea), Op grond van
samenwerking: woningen, voedsel
en trage wegen als heruitgevonden
commons, 2018
• Lohrerg, F., e.a., Urban Agriculture Europe,
2016
• ….

• Baines, John, Voedsel voor iedereen, 2007
• Duizer, Piet, Het grote boerenboek: alles
wat je wilt weten over landbouw en
veeteelt, 2008
• Graham, Ian, Boeren in de toekomst, 2010
• Spilsburg, Richard, Voedsel voor de wereld,
2010

Kookboeken
• Dejaegher, Sophie, Bij de boer: verhalen en
recepten van trotse boeren, 2021

De Week van de Korte Keten zet producenten en winkels
in de kijker die via korte ketens verkopen.
Verkooppunten in je buurt vind je via www.rechtvanbijdeboer.be.
Kijk op www.weekvandekorteketen.be voor activiteiten in je buurt.
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Permacultuur, moestuinen,
voedselbossen, stadslandbouw….

