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Lokale Voedselstrategie
Steven Desair
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VVSG  -VVSG  -

LOKALE 

VOEDSELSTRATEGIEËN 
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VVSG  -VVSG  -

ZUID-WEST-VLAANDEREN
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 Korte keten en zelfvoorziening krijgen een boost

 Mensen maken duurzamerekeuzes

 Een minder milieubelastend voedselsysteem

 Regionale samenhang in het voedselnetwerk



VVSG  -VVSG  -

BRUGGE
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1. Lokaal en korte keten

2. Stadslandbouw en stadstuinieren

3. Geen voedselverspilling

4. Seizoensgebonden

5. Fairtrade

6. Duurzame vis

7. Vleesvermindering (plantaardige voeding) 

8. Biologisch



VVSG  -VVSG  -

LEUVEN 

24 - 11-10-2021

1. Promoten van gezonde en duurzame 

voeding

2. Consument en producent dichter bij elkaar 

brengen

3. Ruimte geven aan duurzame 

voedselproductie

4. Inzetten op duurzame landbouw 

5. Duurzame voedselproducten 

6. toegankelijk maken voor iedereen 

7. Voorkomen van voedselverlies en 

hergebruiken van overschotten 

8. Stimuleren van innovatie voor duurzame 

landbouw en voeding 



VVSG  -VVSG  -

GENT
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• Een meer zichtbare, kortere voedselketen
• Duurzamere voedingsproductie en –consumptie
• Sterke sociale meerwaarde van voedingsinitiatieven
• Voedselafval terugdringen
• Voedselafval maximaal hergebruiken als grondstof
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Voedselstrategie in de praktijk

Spankracht! – 8 oktober 2021



Voedsel en Duurzaamheid

Spankracht! – workshop Lokale voedselstrategie en duurzame landbouw – 8/10/2021



Spankracht! – workshop Lokale voedselstrategie en duurzame landbouw – 8/10/2021

Stedelijke context

Landelijke context

demorgen.be

bpnieuws.nl



Spankracht! – workshop Lokale voedselstrategie en duurzame landbouw – 8/10/2021

Intergemeentelijke 
samenwerking



Contact

Greet Aernouts 

projectcoördinator

014 85 07 75 – 014 25 97 63 

greet.aernouts@rurant.be

Spankracht! – workshop Lokale voedselstrategie en duurzame landbouw – 8/10/2021

mailto:greet.aernouts@rurant.be


Het Open Ruimte 
Platform en 
Voedsellandschappen

SDG- trefdag

8 oktober 2021

Johan Laeremans, VLM



Inhoud

1. Het Open Ruimte Platform

2. Het programma Voedsel+Land+Schap

3. Begeleidingsopdracht voedsellandschappen



2021

HET OPEN RUIMTE PLATFORM



Open Ruimte Platform 2021 Klankbordgroep 24.03.21

Open Ruimte Platform

• Open Ruimte Offensief
• Operatie Open Ruimte
• Open Ruimte Beweging
• Open Ruimte Werken



Open Ruimte Platform 2021 Klankbordgroep 24.03.21

Gevestigd partnerschap

• Open Ruimte Platform, versneller
in het realiseren van open ruimte
doelen

• Werking van het Open Ruimte
Platform structureel verderzetten

• Departement Omgeving, VMM en
VLM als trekkers



Het Programma Voedsel+Land+Schappen

Verder bouwen op studie rond landbouwparken

Operationaliseren voor Vlaanderen

Wisselwerking tussen: gebiedsgerichte projecten en 
lerend netwerk

Waarom voedsellandschappen? 
Open ruimte in Vlaanderen bewaren en versterken door 
in te zetten op multifunctioneel gebruik landbouwgebied 
= innovatief ruimtegebruik als antwoord op vele, 
complexe maatschappelijke uitdagingen



Wat verstaan we onder een voedsellandschap?

Kernwoorden

•lokaal, duidelijk afgebakend gebied

•In de ‘schaduw’ van een (groot)stad

•vrijwaren open ruimte / landbouwgrond

•samenwerking tussen land- en tuinbouwers

•samenwerking tussen land- en tuinbouwers en andere actoren

•multifunctioneel

•vertrekt best van onderuit, van bij de land- en tuinbouwers zelf

•met aandacht voor eigenheid / identiteit van het gebied



Wat ‘maakt’ een voedsellandschap?



Voorbeeld: Tuinen Van Stene- Oostende



Begeleidingsopdracht voedsellandschappen

Hoe concept operationaliseren?

Begeleidingsopdracht voedsellandschappen 
Innovatiesteunpunt i.o.v. VLM

2 testcases:

• Zwijndrecht
• Kouter Asse Wemmel

In kaart brengen van: 
• eigenheid van de locatie
• potentiële actoren en acties
• wat een voedsellandschap stimuleert en wat remt



Begeleidingsopdracht voedsellandschappen
Contact met landbouwers en andere actoren

Proces op gang brengen idealiter uitmondend in 
een charter 

Output project:
• Inspiratieboek (ten laatste in december 

online)
+ inspiratie op website

• Randvoorwaarden in kaart gebracht
• Rctieplan uitgewerkt
• Door opdrachten en tips is het inspiratieboek 

ook een doe-boek
• Beleidsadviezen



Begeleidingsopdracht voedsellandschappen

Hoe verder?

Dynamiek op gang gebracht, nu vervolg aan breien

Kansen in kader van voedsel strategieën steden en gemeenten

Aanbevelingen:
 Ken de actuele land- en tuinbouw (in de buurt van je stad)
 Neem ook als stad een rol op
 Denk na over welke functies je, naast voedselproductie verwacht en denk na hoe je die 

mee kan helpen invullen 



Meer info

Het Open Ruimte Platform
https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/openruimteplatform/Paginas/default.aspx

Het Programma Voedsel+Land+Schap
https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/openruimteplatform/programma_voedsellandschap/Paginas/
default.aspx

Voedsellandschap: verkenning en participatietraject
https://www.innovatiesteunpunt.be/nl/projecten/voedsellandschap-verkenning-en-participatietraject

https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/openruimteplatform/programma_voedsellandschap/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/openruimteplatform/programma_voedsellandschap/Paginas/default.aspx
https://www.innovatiesteunpunt.be/nl/projecten/voedsellandschap-verkenning-en-participatietraject


Aan de slag – ronde 1

• Jullie zijn enthousiaste bewoners die een voedselstrategie willen.

• Waarom willen we een LVS in onze gemeente (sterktes en kansen).

• Wie heeft er voordeel bij een LVS?

• Wie gaan we betrekken bij onze LVS?

• Welke initiatieven gaan we nemen?



Aan de slag – ronde 2 

• Jullie zijn een kritisch-enthousiast college van burgemeester en 
schepenen

• Formuleer vragen en bedenkingen
• Financiën
• Draagvlak
• Aanpassingen aan gemeentelijke werking
• Ruimtelijke belemmeringen
• …

• SWOT-termen: zwaktes en bedreigingen



Aan de slag – ronde 3 

• Aan welke SDG’s willen jullie werken 
met de LVS?

• Kies er elk maximaal 3 en zet ze in 
het wiel.

• Breng terug naar 3 per groep.

• Waarom kies je die 3?

• Meer uitleg over de SDG's --> 
www.sdgs.be/nl

http://www.sdgs.be/nl


Aan de slag – ronde 4

• Vertel het kort:

• Aan welke SDG’s willen we werken?

• Welke initiatieven willen we nemen?

• Welke bezwaren zouden er kunnen zijn?


