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Een voedsel-
strategie: voeding 
verbindt

Een voedselstrategie is een ho-
listische benadering van het 
voedselsysteem in een stad. 
Overal ter wereld groeide de 
voorbije jaren het inzicht dat 
steden een belangrijke rol kun-
nen spelen in het verduurza-
men van de voedingsketen. Zo-
wel in het noordelijk als in het 
zuidelijk halfrond zijn er steden 
en gemeenten die daarom een 
lokaal voedselbeleid ontwikke-
len. Zo’n beleid overlapt met 
heel wat andere beleidsdomei-
nen. Met een goed beleid rond 
voeding, boek je vooruitgang 
op tal van domeinen zoals ge-
zondheid, welzijn, milieu, eco-
nomie, cultuur, plattelandsont-
wikkeling, onderwijs,… Daarom 
is het cruciaal om verschillende 
actoren mee te laten werken: 
consumenten/burgers, vereni-
gingen, voedselproducenten/
boeren, voedselverwerkende 
industrie, distributie, opslag, 
retail, afvalverwerkende indus-
trie, horeca en beleidsmakers.

Een voedsel-
strategie voor 
Leuven

In en rond Leuven leeft er al 
heel wat rond voeding en land-
bouw. Vanuit het netwerk van 
Leuven 2030 groeide het idee 
om, samen met een brede waai-

er aan actoren, een strategie te 
ontwikkelen voor het verduur-
zamen van het landbouw- en 
voedingssysteem. We inspireer-
den ons op het proces dat an-
dere steden reeds doorliepen, 
zowel in Europa als daarbuiten.
Eind 2017 ging het traject “Lo-
kale voedselstrategie voor 
Leuven” van start, in samen-
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inleiding
werking met stad Leuven, Boe-
renbond, KU Leuven, Rikolto, 
Leuven 2030, Riso Vlaams-Bra-
bant en vele andere actoren.  
Er werd uitdrukkelijk gekozen 
om de lokale voedselstrategie 
niet door een kleine groep ex-
perten te laten schrijven, maar 
samen met alle belanghebben-
den: producenten, consumen-
ten, handelaars, horeca, dis-

tributeurs, beleid, …  Eind 2017 
en begin 2018 volgden daarom  
drie bijeenkomsten met telkens 
50 à 70 deelnemers waarin de 
grote lijnen voor de Leuvense 
voedselstrategie werden uit-
getekend. Samen hebben ze de 
inhoud bepaald van de Leuven-
se voedselstrategie. Daarmee 
is een belangrijke voorwaarde 
vervuld om te komen tot een 
sterk en gedragen kader.

De Leuvense voedselstrategie 
reikt verder dan de grenzen van 
Leuven. Er werd geen strikte 
geografische afbakening voor-
opgesteld, maar de meeste sta-
keholders zijn afkomstig uit 
het Leuvens arrondissement.



6 Voeding verbindt. Een voedselstrategie voor Leuven

Wat is een  
duurzaam  
voedingssysteem?

Steeds vaker hoor je de vraag 
naar een duurzamer voedings-
systeem. Maar hoe ziet zo’n 
systeem eruit? Wij nemen de 
definitie van de Federale Raad 
voor Duurzame Ontwikkeling 
als vertrekpunt.
Ten eerste zorgt een duurzaam 
voedingssysteem ervoor dat 
iedereen wereldwijd voldoen-
de en gezonde voeding heeft 
tegen een aanvaardbare prijs. 
Ten tweede houdt ‘duurzaam’ 
in dat de eindprijs ook de 
echte prijs reflecteert. Dat is 
heel wat meer dan alleen de 
productiekost. Het omvat ook 
sociale kosten en milieukosten. 
Ten derde betekent dit dat we 
grondstoffen en natuurlijke 
hulpbronnen (zoals bodem, 
water en biodiversiteit) slechts 
gebruiken in de mate dat ze 
opnieuw worden voortgebracht 
“at their rate of recovery”. Een 
duurzaam voedingssysteem 
respecteert ook de culturele 
eigenheid van voeding. Ten-
slotte vereist een duurzaam 
voedingssysteem samenwer-
king en inspanning van zowel 
de overheid als van alle actoren 
uit de keten.  

Wat zijn duurzame 
voedingspatronen?

Duurzame voedingspatro-
nen zijn een onderdeel van 
duurzame voedingssystemen 
en focussen op de consump-
tie. Volgens de Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de 
Verenigde Naties zijn dit voe-
dingspatronen met een lage 
klimaatimpact die bijdragen 
tot zowel voedselveiligheid 
als een gezond leven voor hui-
dige en komende generaties. 
Dergelijke voedingspatronen 
beschermen en respecteren 
biodiversiteit en ecosystemen. 
Ze zijn cultureel aanvaardbaar, 
toegankelijk, veilig, gezond 
en economisch rechtvaardig 
en betaalbaar. Duurzame voe-
dingspatronen maken optimaal 
gebruik van natuurlijke en 
menselijke hulpbronnen zon-
der aan voedingswaarde in te 
boeten. 
Deze definitie erkent dat de 
productie en consumptie 
van voedsel samenhangt met 
voedselbehoeftes en voedings-
aanbevelingen. Ze bevestigt 
ook het inzicht dat onze ge-
zondheid niet los gezien kan 
worden van de gezondheid van 
ecosystemen. 

enkele  
begrippen

Prosumenten, 
wie zijn dat? 

Af en toe verschijnt in de 
tekst het woord ‘prosument’. 
Daarmee bedoelen we consu-
menten die tegelijk ook zelf 
voedingsproducten produceren 
– eventueel ook verwerken – 
en verkopen.
Zie ook Reflectie : Duurzame 
landbouw- en voedingssystemen in 
Vlaanderen
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Leuven ademt gezonde en 
duurzame voeding. Een duur-
zame en gezonde voeding 
brengt Leuvenaars van alle 
slag samen. Burgers, bedrijven, 
verenigingen of instellingen 
engageren zich in uiteenlopen-
de initiatieven om dit waar te 
maken. Thuis, op school, op 
het werk en in de vrije tijd.

De stad en de omgeving 
worden eetbaar. De meest 
verscheiden vormen van duur-
zame land- en tuinbouw zijn 
zichtbaar in het straatbeeld. Er 
is een nauwe relatie tussen de 
voedselproducenten, consu-
menten en prosumenten. 

De voedingsketen is transpa-
rant. Lusten en lasten zijn bil-
lijk verdeeld tussen alle spelers 
in de keten. Er is een grote mix 
aan performante distributieka-
nalen voor producten uit de re-
gio, zowel via de korte keten als 
via lokale handelaars, horeca, 
catering en retail. Duurzame 
lokale voeding is herkenbaar 
en toegankelijk op elke hoek 
van de straat en is betaalbaar 
voor iedereen.

visie



 

strategische  
doelstellingen
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De Leuvense voedselstrategie 
richt zich tot alle Leuvenaars. 
We kiezen samen voor gezonde 
en duurzame voeding. Dat kan 
alleen als we inzetten op on-
derwijs en sensibilisering.  

Hoe kan je een positieve evolu-
tie vaststellen? 
• Leuvenaars zijn geïnteres-

seerd in gezonde en duurza-
me voeding.

• Elke Leuvenaar kan in drie 
zinnen uitleggen wat ge-
zonde en duurzame voeding 
betekent. 

• Leuvenaars kiezen voor 
gezonde en duurzame  
voeding.

1.1. Het lokale aanbod  
is zichtbaar
Er leeft heel wat rond voeding 
en landbouw in en rond Leu-
ven. Een sterk communica-
tieplan zorgt voor een helder 
overzicht van het aanbod: van 
moestuinproject tot afhaal-
punt van lokale voeding, van 
schooltuin tot korte keten in 
de horeca. Ook een mooie web-
site en een herkenbaar logo 
mogen daarbij niet ontbreken 
en garanderen dat elke burger 
gemakkelijk de weg vindt naar 
de korte keten.  

1.2. Leuvenaars komen op 
verschillende manieren in 
contact met duurzame en 
gezonde voeding
Leuven is een bruisende stad 
en telt het jaar rond heel wat 

promoten van gezonde  
en duurzame voeding1

evenementen voor diverse 
doelgroepen. Bestaande evene-
menten vormen een ideale ge-
legenheid om de korte keten in 
de verf te zetten. Maar er is in 
Leuven ook ruimte voor nieu-
we initiatieven, campagnes 
voor gezond eten en duurzame 
voeding, waarbij de verbinding 
tussen voedselproducent en 

burger centraal kan staan. 
Ook op scholen en bedrijven 
kan de Leuvense voedselstra-
tegie vorm krijgen, door het 
aanbieden van evenwichtige 
en gezonde maaltijden met 
bijvoorbeeld aandacht voor 
lokale en seizoensgebonden 
producten, promoten van een 
evenwichtig voedingspatroon 
met een verantwoorde verhou-
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promoten van gezonde  
en duurzame voeding

ding tussen plantaardige  
en dierlijke voeding, enz. 
Veel Leuvense scholen  
beschikken over een keuken, 
maar deze wordt zelden inge-
zet als leeromgeving. Samen 
met jongeren aan de slag gaan 
in de keuken kan een belang-
rijke stap zijn in de richting 
van duurzamere en gezonde 
voeding.

Langste Veggietafel in Leuven
 
De Langste Veggietafel is een initiatief van EVA vzw en wordt 
in Leuven georganiseerd samen met vzw Leuven 2030 en Stad 
Leuven. Op het Hogeschoolplein kunnen Leuvenaars aan tafel 
schuiven om elkaar te inspireren en samen aan de slag te gaan 
met vegetarische alternatieven. Eetkraampjes serveren op een af-
valarme manier allerhande vegetarische lekkernijen, maar je mag 
evengoed je eigen picknick meenemen. 
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Bekende Leuvenaars inspireren. 
Chef koks profileren zich steeds 
meer als opinieleiders in onze 
samenleving. Zij kunnen een 
belangrijke hefboom zijn om 
burgers de weg te tonen naar 
gezonde en duurzame voeding.

1.3. Creëer opportuniteiten om 
gezonde en duurzame voeding 
te kopen
Gezonde en duurzame voeding 
moet zichtbaar zijn voor de 
burger. Steeds meer restau-
rants, handelaars en cateraars 
zetten lokale producten in de 
kijker, maar dat kan zeker nog 
meer gebeuren.

1.4. Leerkansen creëren
Het onderwijs biedt heel wat 
opportuniteiten om kinderen 
en jongeren te vormen tot kriti-
sche burgers. Dat geldt zeker als 
het gaat over duurzame land-
bouw en voeding. Directies en 
leerkrachten hebben ondersteu-
ning nodig om dit potentieel 
ook om te zetten in acties. 
Steeds meer Leuvense scholen 
hebben een moestuin, waar 
de leerlingen kunnen experi-
menteren. Er zijn ook heel wat 
boeren in de Leuvense regio die 
hun boerderij openstellen voor 
jonge bezoekers. Maar een be-
zoek is slechts een momentop-
name, en een aantal boeren zijn 
vragende partij om dergelijke 
bezoeken meer systematisch 
uit te werken. Zo leren kinderen 
echt dat een boer leeft met de 
seizoenen. 

Boeren met klasse
 
Om boeren en burgers dichter bij elkaar te brengen, biedt de pro-
vincie Vlaams-Brabant een vergoeding aan land- en tuinbouwers 
die tijd maken om groeps- en klasbezoeken op hun bedrijf te ver-
welkomen. Het netwerk ‘Boeren met klasse’ bundelt ondertussen 
een 60-tal Vlaams-Brabantse land- en tuinbouwbedrijven. Het zijn 
stuk voor stuk ambassadeurs van de land- en tuinbouw in de pro-
vincie. Walter en Koen Vanacker van Hof ter Vaeren zijn ‘Boeren 
met klasse’. Ze zijn de derde generatie op dit gemengd bedrijf met 
melkvee, vleesvee en akkerbouw. Ze produceren er ook heel wat 
hoeveproducten. Al deze producten kan je kopen in de hoevewin-
kel. Hof ter Vaeren staat ook bekend als een didactische boerderij. 
Groepen en schoolkinderen die een rondleiding volgen, zijn er een 
vertrouwd beeld.
Meer informatie: www.plattelandsklasse.be en  
www.straffestreek.be/producent/hof-ter-vaeren
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Onze onderwijsinstellingen 
zijn dan ook een belangrijke 
partner. Educatieve projecten 
op de boerderij kunnen in deze 
context zeker een meerwaarde 
opleveren.
Het thema landbouw en voe-
ding kan verder worden uitge-
werkt in de lerarenopleiding 
en studenten en onderzoekers 
kunnen bijdragen aan de 
opvolging van verschillende 
projecten van de Leuvense 
voedselstrategie. 

1.5. Een open dialoog is de basis 
van onze voedselstrategie 
Met een breed draagvlak bou-
wen aan een beter voedings-
systeem houdt in dat belan-
gengroepen en burgers streven 
naar een constructieve dialoog. 
Dat betekent dat alle belan-
gengroepen elkaar respecteren 
en samen nadenken over de 
toekomst. Concreet kan dat 
ingevuld worden door een con-
tinue en open dialoog zoals: 
open platformvergaderingen, 
een vernieuwde voedsel- en 
landbouwadviesraad (VLAR), 
lezingen, toekomstverkenning, 
open plandagen, ….
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Door de brug te bouwen tussen 
productie, voedselverwerking, 
distributie en burger, draagt 
de voedselstrategie bij aan de 
waardering voor de inspannin-
gen van iedereen. 

Hoe kan je een positieve evolu-
tie vaststellen?
• Lokale producten zijn beter 

toegankelijk, zowel in de 
gewone handel als in de kor-
te keten.

• Leuvense horeca, bedrijfs-
kantines, ziekenhuizen en 
scholen hebben een groei-
end aanbod van lokale pro-
ducten.

• De korte keten krijgt een 
meer professionele werking 
en de logistieke kosten da-
len.

• Meer boeren vinden de weg 
naar de korte keten. 

consument en producent 
dichter bij elkaar brengen2

2.1. Opschalen van de capaci-
teit van de korte keten 
In 2015 werd een eerste inven-
taris gemaakt met korte keten 
activiteiten. De lijst is echter 
onvolledig en heel wat mooie 
initiatieven blijven buiten beeld 
voor de Leuvenaar. Het in kaart 
brengen van de diversiteit aan 
initiatieven heeft echter heel 
wat troeven. 
Ten eerste inspireren goede 
praktijken. We kunnen heel 
wat leren uit initiatieven elders 
in de wereld, maar toch heeft 
ieder land en zelfs iedere stad 
haar eigen context. Acties in en 
rond Leuven zichtbaar maken is 
dan ook bijzonder waardevol. 
Grotere spelers, zoals grootkeu-
kens en supermarkten, vragen 
om een professionele logistiek 
van de korte keten. Een stads-
breed informatieplatform is in 
deze context een must. Naast 
een digitale toepassing waarin 
het lokaal aanbod zichtbaar is, 
is er daarom nood aan fysieke 
locaties waar vraag en aanbod 
elkaar ontmoeten.

2.2. Grote Leuvense bedrijven 
en publieke instellingen geven 
het voorbeeld
Onze Leuvense bedrijven en 
instellingen zijn het uithang-
bord van de Leuvense voedsel-
strategie: de Stad Leuven, de 
Provincie Vlaams-Brabant, de 
KU Leuven, het Universitair 
Ziekenhuis Leuven, de scholen-
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supermarkt rayon lokale voeding  

Carrefour Market in Herent werkt samen met een aantal lokale 
producenten van voeding. Dat is een bewuste keuze van Hendrik 
Draye, medezaakvoerder van deze winkel: “Hun producten krijgen 
een mooie plaats in de winkel waarbij we duidelijk vermelden van 
welke teler ze afkomstig zijn. Zo zijn er biogroenten te vinden van 
landbouwbedrijf de Wriemeling en vlees van hoeveslagerij Paul 
Saelens. 
Familie Saelens is een familiaal landbouwbedrijf, gelegen op een 
boogscheut van de Carrefour in Herent. Ze doen aan akkerbouw, 
hebben vleesvee en doen aan thuisverkoop van aardappelen en 
vlees. Daarnaast leveren ze onder meer aan Carrefour in Herent. 
www.tenhalve.be

groepen, het verenigingsleven, 
de Boerenbond, ... Zij kunnen 
zelf inzetten op duurzame 
catering en duurzaam aan-
koopbeleid en tegelijk gezonde 
en duurzame voeding promo-
ten voor hun leden, studenten, 
leerlingen, personeelsleden,…
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2.3. Promoten van lokale 
producten bij Leuvense 
middenstand en retail
De korte keten inbedden bij de 
middenstand en retail is een 
proces en vergt een grondige 
analyse. Zo is er nood aan een 
overzicht van waar de verkoop-
punten zich situeren, en waar 
de Leuvenaar zijn voeding 
aankoopt of consumeert. Een 
aantal actoren plaatst de korte 
keten nu al in de kijker. De 
vraag stelt zich dan ook wat de 
impact is van de huidige initi-
atieven. 
Voor een handelaar zijn ook de 
continue beschikbaarheid en 
logistiek van doorslaggevend 
belang om al dan niet te inves-
teren in de korte keten. Zoals 
reeds eerder aangehaald in 
deze voedselstrategie zijn een 
online platform en een fysie-
ke ontmoetingsplaats tussen 
vraag en aanbod basisvereisten 
voor verdere professionalise-
ring van de korte keten. Om dit 
te realiseren moeten de krach-
ten dan ook gebundeld worden. 
Professionalisering dient samen 
te gaan met meer transparantie 
over de verdeling van de risi-
co’s en de winsten in de keten. 
Net als elke andere speler in de 
voedingsketen, heeft de produ-
cent recht op een menswaardig 
inkomen.

The Food Hub: eten met een verhaal

The Food Hub is een bio-voedingswinkel met vestigingen in Leu-
ven en Brussel. Ze bieden een uitgebreide selectie van bio-produc-
ten aan, waarvan het merendeel rechtstreeks van kleine en middel-
grote producenten komt uit België en de rest van Europa. Tot daar 
niks nieuws. Maar The Food Hub wil meer zijn dan een winkel. The 
Food Hub wil iedereen rond dezelfde tafel zetten om zo een trans-
parante en dynamische voedingseconomie te creëren, die steunt 
op de basisprincipes van eerlijke handel. Tweemaal per jaar zal The 
Food Hub de producenten uitnodigen voor een contactmoment 
met de klanten.  “Hiermee willen we een antwoord bieden op de 
reële noden van de consumenten en een eerlijke verdeling van de 
inkomsten. Voeding als relatie. Voeding die een vruchtbare bodem, 
gezonde mensen, en een gemeenschap creëert. Voeding met een 
verhaal.”
Meer info: www.foodhub.be

2.4. Horeca zet  
lokale producten in de kijker 
Leuven is een stad met een 
bloeiende horeca. De Leuvense 
horeca is dan ook een belang-
rijke speler in de Leuvense 
voedselstrategie. Er wordt een 
systeem uitgewerkt waarbij 
de burger in cafetaria’s en 
restaurants gemakkelijk zijn 
weg vindt naar gerechten met 
lokale en seizoensgebonden 
ingrediënten. 



De betrokkenheid van de hore-
ca brengt een aantal (techno-
logische) uitdagingen met zich 
mee. Zo is er nood aan een da-
tabase die de horeca helpt om 
een continue aanbod te garan-
deren. De inspanningen van de 
horeca kunnen zich vertalen 
naar een scorekaart. Mobiele 
toepassingen, zoals QR codes 
op de menukaart, kunnen de 
consument informatie ver-
schaffen over de herkomst van 
de producten. Om tegemoet 
te komen aan deze technolo-
gische uitdagingen kan Stad 
Leuven beroep doen op een 
aantal kennisinstellingen in de 
regio waaronder KU Leuven, 
Leuven Mindgate en UCLL

2.5. Gezonde en  
duurzame catering
Scholen, universiteit, hoge-
school en bedrijven werken 
een stappenplan uit om hun 
catering te verduurzamen en 
lokale en seizoensgebonden 
producten een plaats te geven 
in dit aanbod. 
Een mogelijk instrument hier-
voor is een auditsysteem dat 
cateraars, maar ook bedrijven 
en instellingen helpt om hun 
inspanningen op vlak van 
duurzame en gezonde voeding 
te evalueren.

Noordoever 

Noordoever is een biologisch restaurant gelegen aan de Vaartkom 
in Leuven. Noordoever werkt onder meer nauw samen met lokale 
bioboeren. Bij Noordoever kan je zowel terecht met grote als met 
een kleine honger… Je kiest uit een assortiment van verse berei-
dingen en passeert met je bord langs de weegschaal aan de kassa. 
Zo werkt Noordoever mee in de strijd tegen de voedselverspilling. 
Meer info: www.noordoever.be 
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Lokale voedselproductie wordt 
gestimuleerd en Leuvenaars 
krijgen een goede omkadering 
om zelf aan de slag te gaan. 
Voedselproductie met respect 
voor mens, milieu en maat-
schappij staat daarbij centraal. 

Hoe kan je een positieve evolu-
tie vaststellen?
• De bestemming van 

braakliggende grond wordt 
geëvalueerd in het kader 
van de Leuvense voedsel-
strategie. 

• Leuvenaars zijn voedsel-
prosumenten

3.1. Leuvenaars zijn voedsel-
prosumenten
De band tussen boer en burger 
is soms ver zoek. Burgers zelf 
aan de slag laten gaan op een 
akker of op kleine percelen, 
kan een manier zijn om deze 
band te herstellen. Nu al leeft 
er heel wat in regio Leuven. We 
willen deze initiatieven ver-
sterken en zuurstof geven aan 
nieuwe projecten.  
Voedsel in de binnenstad pro-
duceren is al lang geen utopie 
meer. De technologie laat toe 
om zowel op daken als op mu-
ren voedsel te produceren. Ook 
met de invulling van braaklig-
gende stukjes kan de stad een 
heel stuk groener kleuren. En 
ook onder de grond ligt er po-
tentieel voor stadslandbouw. 
Vlaanderen kent reeds enkele 
champignon-projecten in zijn 
grootsteden. 

Tuingereedschap kost geld, en 
vraagt onderhoud. Hier kun-
nen we aan tegemoet komen 
door het aanleggen van een 
uitleensysteem voor gereed-
schap (kruiwagen, schop, har-
ken, …).
Sommige burgers willen graag 
tuinieren, maar hebben geen 
plaats. Anderen hebben plaats, 
maar misschien niet de tijd of 
de fysieke capaciteit om in hun 
tuin te werken. Een digitaal 
platform kan vraag en aanbod 
in kaart brengen. In en rond 
bedrijfsgebouwen liggen er 
heel wat opportuniteiten voor 
stadslandbouw en voedselpro-
ductie: een moestuin rond de 
industriezone in Haasrode, een 
moestuin rond de gebouwen 
van de KU Leuven, … 

3.2. Leuven behoudt en ver-
sterkt landbouwgebied  
We ijveren voor het behoud 
van de landbouw in en rond 
Leuven, en voor een rijke en di-
verse waaier van eetbaar groen 
in de stad. 
Er zijn heel wat Leuvense gron-
den die er momenteel onge-
bruikt bijliggen. We stimuleren 
zowel privépersonen, over-
heidsinstellingen en bedrijven 
om deze beschikbare gronden 
in te zetten in het kader van de 
Leuvense voedselstrategie.
Een eerste stap in dit proces 
is het in kaart brengen van de 
beschikbare gronden en de 
dialoog tussen de betrokke-
nen te faciliteren. Beleid en 
regelgeving moeten dit proces 
ondersteunen.

ruimte geven aan 
duurzame voedselproductie3

Moestuin op campus Heverlee 
 
De Geogarden is een tuin op campus Arenberg in Heverlee. Deze tuin 
is een ‘living campus project’ en vormt een verbindende schakel op  
de campus. De tuin werd recent aangelegd en zowel personeel als 
studenten van het departement aard- en omgevingswetenschap-
pen bundelen er de krachten om van deze tuin een groene ontmoe-
tingsplaats te maken.
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Boeren worden in Leuven ge-
waardeerd in hun rol als duur-
zame producent

Hoe kan je een positieve evolu-
tie vaststellen? 
• Meer boeren produceren 

voor de Leuvense markt.
• Er is een meetbare voor-

uitgang van de ecologische 
parameters van de land-
bouwgronden.

• Boeren voelen zich meer er-
kend als voedselproducent.

• Er is een meer evenwichtige 
spreiding van risico’s en 
winsten tussen de verschil-
lende schakels in de keten, 
met speciale aandacht voor 
de positie van boeren. 

4.1. Leuven zet in op het verder 
verduurzamen van de voedsel-
productie
De boer draagt zorg voor onze 
landbouwgronden en dieren en 
blijft significant verder inzet-
ten op het verder verduurza-
men van de voedselproductie. 
Door nauwe samenwerking 
tussen boeren, adviseurs en 
de universiteit kan Leuven 
uitgroeien tot een koploper op 
vlak van duurzame voedselpro-
ductie in Vlaanderen en Euro-
pa. Daartoe worden doelstel-
lingen en een plan van aanpak 
geformuleerd.

inzetten op 
duurzame landbouw4

4.2. Boeren voelen zich erkend  
als voedselproducent
Boeren worden erkend voor 
hun werk, zowel sociaal als 
economisch. 
Een landbouwer is afhankelijk 
van de seizoenen voor zijn 
oogst, en dus ook zijn inko-
men. Dat betekent dat plan-
ning op langere termijn erg 
belangrijk is, want ook in een 
slecht jaar heeft de boer nood 
aan een waardig inkomen. Boe-
renorganisaties ondersteunen 
hun leden bij het uitwerken 
van een bedrijfsplanning en 
gezamenlijke verkoop. Samen-
werking tussen boeren en met 
de andere actoren in de keten 
kan ertoe bijdragen dat risico’s 
en winsten in de keten beter 
gespreid worden.

4.3. Boeren worden onder-
steund voor het werken in 
korte keten
Niet alle boeren in regio Leu-
ven zijn vertrouwd met de kor-
te keten en de troeven ervan. 
De zoektocht naar geschikte 
afnemers is bovendien niet 
altijd evident. Terwijl sommige 
nieuwkomers al snel de weg 
vinden naar lokale afzet, kan 
dit voor traditionele boeren 
een nieuwe uitdaging zijn. De 
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inzetten op 
duurzame landbouw

voedselstrategie moedigt de 
ontmoeting tussen landbou-
wers aan en helpt mee bij het 
uitbouwen van de samenwer-
kingsverbanden die de korte 
keten stimuleren.

BoerEnCompagnie: Community  
Supported Agriculture in de stad 
  
Landbouw is risky business. Niet alleen zit je als boer met de risi-
co’s die elke ondernemer draagt, je krijgt ook af te rekenen met 
onvoorspelbare tegenslagen: wispelturige marktprijzen, hagel, hit-
tegolven of net teveel regen. Daarom kozen boeren Michel, Brecht 
en Tom met hun bedrijf BoerEnCompagnie voor Community Sup-
ported Agriculture. Daarbij kopen consumenten een oogstaandeel 
voor een jaar. Daarin zitten de kosten en het inkomen van de boer 
verrekend. In ruil mag je als lid een jaar lang groenten en fruit oog-
sten op hun velden, gelegen aan de Abdij van ‘t Park. Is de oogst be-
ter dan verwacht? Dan deel je als consument mee in de overvloed. 
Slaat de oogst tegen? Dan draag je mee een stukje van dat risico.
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Voeding is een verbindende 
kracht voor meer sociale cohe-
sie. De voedselstrategie heeft 
bijzondere aandacht voor men-
sen in maatschappelijk kwets-
bare posities.

Hoe kan je een positieve evolu-
tie vaststellen? 
• Gezonde en duurzame voe-

ding is toegankelijk en be-
taalbaar voor iedereen om 
de hoek.

• Projecten in het kader van 
de voedselstrategie brengen 
Leuvenaars samen.

5.1. Groot aanbod van betaal-
bare, gezonde en duurzame 
voeding  
Gezonde en duurzame voeding 
is voor iedereen betaalbaar en 
er is een breed gamma beschik-
baar bij de Leuvense klein- en 
groothandel. 
Er worden extra inspanningen 
geleverd om maatschappelijk 
kwetsbare groepen een actieve 
plaats te geven in de Leuvense 
voedselstrategie. Dergelijke 
projecten kunnen heel uiteen-
lopend zijn en bijvoorbeeld de 
focus leggen op de band tussen 
burger en boer, of op de ver-
werking van verse groenten. 
Organisaties die werken met 
deze doelgroepen worden 
nauw betrokken bij de uitwer-
king van dergelijke projecten. 
Ook in de voedselhulp is plaats 
voor de korte keten.

5.2. Voedselstrategie bouwt 
bruggen in de samenleving
De Leuvense voedselstrategie 
kan een plaats krijgen binnen 
heel wat lopende initiatieven 
en organisaties die werken 
rond kansarmoede en (sociale) 
integratie. 
Samen aan de slag gaan met 
stadslandbouw kan bijvoor-
beeld bijdragen aan de taal-
vaardigheden van nieuwko-
mers in de stad en zo ook een 
verrijking betekenen voor de 
culturele diversiteit. 
Voorbeelden uit zowel Leuven 
als andere Vlaamse steden 
tonen aan dat tuinprojecten in 
stadswijken een troef kunnen 
zijn in sociale cohesie. Samen 
werken in de tuin, samen oog-
sten, samen koken en uiteraard 
ook samen eten, brengt men-
sen dichter bij elkaar terwijl ze 
nieuwe vaardigheden opdoen. 
Een goede opvolging kan dit 
potentieel kracht bijzetten en 
ook zorgen voor sociale te-
werkstelling.

5.3. Integratie van voeding 
 in de zorg
Voeding is niet alleen de bron 
van heel wat (welvaarts)ziek-
ten, maar ook een sleutel in het 
welbevinden van de zorgbe-
hoevenden en het herstel van 
zieken.  Gezonde en duurzame 
voeding heeft grote impact op 
de gezondheid en welbevinden 
van bewoners in woonzorgcen-
tra, zorginstellingen, zieken-
huizen,…. De korte keten krijgt 
ook in deze instellingen een 
plaats. En ook hier wordt ge-
zocht naar mogelijkheden voor 
een grotere betrokkenheid.

duurzame voedselproducten 
toegankelijk maken voor 
iedereen

5

Sociale Kruidenier

Eten is in onze samenleving een genot en een sociale daad. Samen 
eten maakt deel uit van sociale integratie. En hoewel Vlaanderen 
tot één van de rijkste regio’s ter wereld behoort, is toegang tot ge-
zonde en evenwichtige voeding niet voor iedereen gegarandeerd. 
Tegelijk blijft de berg verspild voedsel toenemen. De Sociale Krui-
denier Vlaams-Brabant wil hier op inspelen en stelt zich tot doel: 
toegang tot gezonde en duurzame voeding garanderen voor ieder-
een, vanuit een concrete solidariteit tussen mensen en gelijktijdig 
iets doen aan voedselverspilling in onze samenleving.
Meer info over de Sociale Kruidenier in regio Leuven:  
http://socialekruideniervlb.be/
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Voeding waarderen houdt in 
dat we voedselverliezen en 
–verspilling verder terugdrin-
gen. 

Hoe kan je een positieve evolu-
tie vaststellen? 
• Er wordt minder eten weg-

gegooid, de afvalberg is 
kleiner, zowel bij de huis-
houdens als in de bedrijven.

• Er worden meer overschot-
ten hergebruikt.

• Er wordt minder verpakking 
gebruikt.  

voorkomen van voedselver-
lies en hergebruiken van 
overschotten

6

Content: verpakkingsvrij winkelen in 
een gezellige ontmoetingsplaats

Content is een coöperatieve voedingswinkel met producten recht-
streeks van de boer of producent, ambachtelijk gemaakt met respect 
voor mens, dier en milieu. Groenten, fruit, granen en droogwaren, 
brood, zuivel, drank: alle producten die nodig zijn voor de dagelijk-
se behoeften… maar dan zonder overtollige verpakkingen. Je kan je 
eigen doosjes, potjes of zakjes meebrengen en in de winkel vullen. 
Minder verpakking betekent een lagere kost, minder verspilling van 
energie en grondstoffen en minder vervuiling. Maar ook: minder 
voedselverspilling, want je koopt nooit meer dan je nodig hebt.

6.1. Sensibiliseren, aanzetten 
tot actie en voedselverliezen 
voorkomen
Wereldwijd lopen er initia-
tieven om voedselverliezen 
en –verspilling tegen te gaan. 
Sommige projecten vergen 
slechts een beperkte (sociale) 
innovatie, anderen zijn geba-
seerd op hoogtechnologische 
innovatie. 
Met de voedselstrategie zetten 
we goede praktijken in de verf, 
en stimuleren we bedrijven 
en burgers om zelf in actie te 
schieten. Goede informatie 
is daarbij erg belangrijk: Hoe 
voorkom je voedselverlies? 
Hoe hergebruik je voedselover-
schotten? 

Ook de horeca kan haar steen-
tje bijdragen. Zo zijn er nog 
slechts weinig restaurants 
waar je kan kiezen uit de 
grootte van je portie. Ook het 
inburgeren van de restorestjes 
– overschotjes op restaurant 
meenemen naar huis – kan 
nog beter.

6.2. Voedselresten krijgen een 
tweede leven
We moeten in de eerste plaats 
vermijden dat er restjes zijn, 
maar als er dan toch eten 
overblijft, moeten we zorgen 
voor een gepaste bestemming 
zoals bijvoorbeeld solidaire 
buurtwinkels. Bepaalde restjes 
kunnen, soms mits de nodige 
verwerking, toch nog worden 
geconsumeerd of als voeder 
voor de dieren dienen. Als dat 
niet meer mogelijk is kunnen 
overschotten worden herge-
bruikt als grondstof (compost)  
of om energie op te wekken.

Ook hier zijn de voornaamste 
eerste stappen: actoren samen 
brengen, reststromen in kaart 
brengen en vraag en aanbod 
afstemmen via een digitale 
tool. Kennisinstellingen en 
bedrijven kunnen bovendien 
een belangrijke rol spelen in de 
valorisatie van reststromen.  

Leuven werkt net als vele an-
dere steden en gemeenten met 
compostmeesters. Deze experts 
werken aan bewustwording en 
helpen de burger om te leren 
composteren.
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wegEETbox Sint-Maartensdal

De wegEETbox van de dienst Buurtwerk van stad Leuven staat in 
buurtcentrum Sint-Maartensdal. De wegEETbox bestaat uit twee 
frigo’s waar buurtbewoners en andere Leuvenaars voedselover-
schotten kunnen inzetten of uitnemen. Zowel particuliere als 
professionele voedseloverschotten zijn welkom in de wegEETbox. 
Mensen die er nood aan hebben, kunnen er op hun beurt steeds 
iets uithalen. Het voorbije jaar werden een aantal zinvolle samen-
werkingen aangegaan met organisaties die vaak voedseloverschot-
ten genereren. Vrijwilligers beheren de aangebrachte voedselover-
schotten op een hygiënische manier.
Voor meer info: bc.sintmaartensdal@leuven.be
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Iedereen experimenteert en 
draagt zo bij aan innovatieve 
experimenten voor duurzame 
landbouw en voeding. Weten-
schappers en professionele 
landbouwers hebben daarbij 
een voorbeeldfunctie en kun-
nen inspireren.

Hoe kan je een positieve evolu-
tie vaststellen? 
• Leuven telt heel wat innova-

tieve projecten. 
• Leuven is een broeioord 

voor nieuwe technologieën
• Sociale, ecologische en 

economische indicatoren 
worden systematisch opge-
volgd. 

7.1. Technologische innovaties 
voor duurzame en gezonde 
voedingssystemen 
Kennisinstellingen en bedrij-
ven zetten in op innovatie 
in het voedingssysteem, dat 
kan zowel voor de gangbare 
praktijken als voor de alterna-
tieven zoals permacultuur en 
agro-ecologie. 
KU Leuven staat nu al zeer 
sterk in het domein van voe-
ding en landbouw. De door-
stroom van deze innovaties 
naar de Leuvense actoren in de 
voedingsketen kan echter nog 
beter. Dit moet toelaten dat 
onderzoek ook deze actoren 
inspireert en betaalbare inno-
vaties aanreikt.

stimuleren van innovatie 
voor duurzame landbouw 
en voeding

7
7.2. Startups voor sociale te-
werkstelling en projecten met 
een sociale meerwaarde
Voeding vult niet alleen onze 
magen, het is ook één van de 
voornaamste economische 
sectoren die voor veel tewerk-
stelling zorgt. Ook in Leuven 
kan dit een groeisector zijn 
en nieuwe duurzame business 
modellen genereren.
Met bijvoorbeeld een agri-
food incubator zouden we een 
vruchtbare bodem kunnen 
creëren voor startups die aan 
het voedsel voor de toekomst 
werken. De productie en ver-
werking van voeding schept 
ook tal van kansen voor sociale 
tewerkstelling. 
Verder kan gezocht worden 
naar duurzame modellen voor 
eigendomsstructuren en ma-
nieren om gronden te beheren 
als gemeengoed.

7.3. Onderzoekers experimente-
ren samen met andere spelers 
voor een duurzamere voedings-
keten 
De ambities in deze voedsel-
strategie zijn enkel te realise-
ren via experimenten tussen 
verwerkers, producenten, hore-
ca, retail, transport, consumen-
ten/burgers, middenveldor-
ganisaties en beleidsmakers. 
Innovatie ontstaat uit nieuwe 
combinaties van ideeën en 
onverwachte samenwerkingen. 
Onder begeleiding van onder-
zoekers kunnen de resultaten 
van deze experimenten op 
een wetenschappelijke manier 
opgevolgd worden. 
Door de wetenschappelijke 
kennis van onderzoekers te 
combineren met de stielkennis 
van boeren, worden nieuwe 
inzichten en technieken snel-
ler ontwikkeld én toegepast. 
De integratie met de univer-
siteit kan nog naar een hoger 
niveau getild worden door 
onderzoeksprojecten te laten 
vertrekken vanuit lokale land-
bouw en verwerking. Nieuwe 
inzichten worden gedeeld met 
alle betrokken actoren. Dit 
moet ook leiden tot weten-
schappelijk onderbouwde pa-
rameters rond duurzaamheid 
voor de Leuvense context.
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stimuleren van innovatie 
voor duurzame landbouw 
en voeding EIT Food:  

Kennis uit Leuven voor Europees  
samenwerkingsverband

EIT Food is een pan-Europees consortium dat zich richt op on-
dernemerschap en innovatie in de voedingssector. De leden zijn 
wereldspelers op het vlak van voeding: meer dan 50 partners uit 
toonaangevende bedrijven, onderzoekscentra en universiteiten 
uit 13 landen – waaronder de KU Leuven. EIT Food wil Europa als 
koploper positioneren voor voedselinnovatie en -productie. EIT 
Food wil consumenten bij dat veranderingsproces betrekken, de 
voedingswaarde van producten verbeteren en het voedingssys-
teem efficiënter, veiliger, transparanter en betrouwbaarder maken. 
Lees meer op https://eit.europa.eu/eit-community/eit-food
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reflectie
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In Vlaanderen is er samen met 
ketenactoren en middenvel-
dorganisaties gewerkt aan een 
kader voor duurzame land-
bouw- en voedingssystemen. 
We zetten de belangrijkste as-
pecten daarvan op een rij. 
Een duurzaam landbouw- en 
voedingssysteem... 

is veerkrachtig, dyna-
misch en gericht op de 
lange termijn 
Het landbouw- en voedingssys-
teem is zo georganiseerd dat 
het ontwikkelingen en gebeur-
tenissen van buiten en binnen 
het systeem  kan  opvangen.   
Het   systeem   is   bovendien   
niet   statisch   van   karakter,   
maar   evolueert   mee   met   
een   continu veranderende om-
geving. Het is een systeem dat 
zowel rekening houdt met de 
noden van huidige generaties 
als de mogelijkheden van toe-
komstige generaties. De actoren 
in het systeem erkennen dat 
huidige generaties de wereld 
slechts tijdelijk in beheer heb-
ben en haar in goede staat moet 
doorgeven aan volgende gene-
raties. Hiervoor nemen ze hun 
verantwoordelijkheid.

blinkt uit in diversiteit 
Het  systeem  wordt  gekarak-
teriseerd  door  een  grote  va-
riatie  in  bedrijvigheid,  zowel  
qua  aard  als  met  betrekking  
tot  type bedrijven  en  struc-
turen.  Het  voedingsaanbod 
is  afgestemd  op  de  verschei-
denheid  aan  individuele  én  
maatschappelijke behoeften. 
Het systeem draagt bij tot het 
versterken van biodiversiteit.

biedt ruimte voor inno-
vatie en ondernemer-
schap
De actoren binnen het systeem 
staan open voor innovatie en 
ondernemerschap en maken 
werk van kennisontwikkeling 
en innovatie. Er is voldoende 
fysieke ruimte beschikbaar om 
voedsel te produceren, verwer-
ken, verhandelen en consume-
ren.

bestaat uit zichtbare 
schakels, waartussen 
de relaties helder zijn 
en gekenmerkt door 
respectvolle partner-
schappen
De  relaties  tussen  de  verschil-
lende  schakels  in  de  keten  en  
met  andere  ketens  zijn  voor  
iedereen  duidelijk  en  worden 
gekenmerkt door respectvolle 
samenwerking. De partijen in 
de keten werken samen vanuit 
de overtuiging dat ze zo hun 
gemeenschappelijke belangen 
kunnen versterken.

verzekert ‘toegang’ 
tot voldoende voeding 
waardoor een gezond 
leven mogelijk is
Er  is  voldoende  voeding  be-
schikbaar,  bereikbaar en  be-
taalbaar om  een  gezond leven 
mogelijk te maken voor ieder-
een. Voeding is niet alleen afge-
stemd op de behoeften van de 
mens, ook voor  ouderen, zieken 
of mensen met allergieën.

is internationaal  
rechtvaardig
Alle  wereldburgers  beschikken  
over  een  minimaal  pakket  
aan  mogelijkheden/hulpbron-
nen  dat  hen  in  staat  stelt  
een  goed leven te leiden. Dit 
betekent dat de actoren in de 
Vlaamse keten niet louter van-
uit hun eigen belangen rede-
neren, maar vanuit wat goed is 
voor alle burgers in de wereld. 
In hun handelen leggen ze dus 
geen beperkingen op aan de 
mogelijkheden of levenskwali-
teit van mensen elders.

Duurzame landbouw- en 
voedingssystemen in Vlaanderen
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is efficiënt, niet schade-
lijk voor mens en mili-
eu, respecteert dieren-
welzijn en gaat zuinig 
om met grondstoffen
De benodigde grondstoffen  
voor  het  produceren,  verwer-
ken,  verhandelen  en  consu-
meren  van  voeding  worden  
optimaal en efficiënt ingezet. 
De winning van grondstoffen 
en de emissies binnen de keten 
overstijgen de draagkracht van 
het milieu niet – noch lokaal, 
noch globaal. Stoffen met aan-
toonbare schade voor mens en 
milieu worden geweerd uit het 
systeem. Het fysieke en ge-
voelsmatige welzijn van dieren 
wordt bevorderd.

biedt ecologische, eco-
nomische, culturele 
en sociale(-ethische) 
meerwaarde, is econo-
misch leefbaar voor alle 
actoren in het systeem, 
mede door het hanteren 
van een correcte prijs
De toegevoegde waarde die 
wordt gecreëerd door de ac-
toren in de keten volstaat om 
voor elke actor de inzet van 
productiefactoren in dergelijke 
mate te vergoeden dat deze 
inzet duurzaam kan gebeuren.  
De  prijs  van  de  producten  
reflecteert  de waarde van alle 
aspecten waarvan we vinden 
dat ze gewaardeerd moeten 
worden.

geeft betekenis  
aan voeding
De actoren in het systeem 
kennen, erkennen en appreci-
eren het belang van gezonde 
voeding. 

bestaat uit consumen-
ten die kiezen voor een 
gezonde levenswijze



 

De Leuvense voedselstrategie kon enkel tot stand komen dankzij de inzet van vele tientallen mensen en 
organisaties.  De stuurgroep wil elke mee-denker en mee-doener hiervoor oprecht bedanken.




