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MEERDIMENSIONALE UITDAGINGEN

Uitdagingen inzake milieu, maatschappij, gezondheid, 
economie, Noord‐Zuid verhouding, patrimonium en cultuur. 
T t t di di k h t b hToegang tot voeding, voedingskeuzen, het beheer van 
voeding is alledaagse kost voor de hele wereldbevolking.
Een voedselsysteem dat vragen oproeptEen voedselsysteem dat vragen oproept…



Ter herinneringTer herinnering …
1/3 van de milieu‐impact van een Brussels gezin wordt 
toegeschreven aan zijn voedings‐ en drankconsumptietoegeschreven aan zijn voedings en drankconsumptie
In België, landbouw = 10% van de uitstoot van 
broeikasgassen en voedselsysteem = 17%. g y %
Wereldvoedselsysteem = 1/3 van de uitstoot van 
broeikasgassen en 60% van de drinkwaterreserves.g
De FAO meent dat in de loop van de vorige eeuw ¾ van 
de genetische diversiteit in de landbouw verdwenen is. 
88% van de Europese visbestanden wordt overbevist en 
30% bevindt zich buiten de veilige biologische grenzen.



31 kg voedselverspilling/jaar/gezin
=12%  in gewicht aan restafval

/ h= 15 000 T/jaar in het BHG
= 3 maaltijden per dag voor 40 000 personen gedurende
een jaareen jaar

Opmerking : Deze cijfers betreffen de gezinnen, ze houden
geen rekening met afval van schoolkantines (6kg/leerling), 
bedrijven enzbedrijven, enz.  

Afval – Restafval:Afval Restafval: 
30 %  organisch keukenafval
30% verpakkingsafval ¾ afkomstig van voedsel30% verpakkingsafval, ¾ afkomstig van voedsel.



Wereldwijd lijden meer dan één miljard mensen honger; in j j j g
België zijn meer dan 100 000 mensen afhankelijk van 
voedselhulp. 
In België is één persoon op tien zwaarlijvig en hebben één 
volwassene op twee en één kind op vijf te kampen met 
overgewichtovergewicht.
De beschavingsziekten (diabetes, hart‐ en vaatziekten, 
kanker ) komen opzettenkanker…) komen opzetten.
Het deel van de inkomsten van gezinnen bestemd voor voeding 
vermindert maar meer en meer gezinnen ondervindenvermindert, maar meer en meer gezinnen ondervinden 
economische moeilijkheden om zich goed te voeden. 
De inkomsten uit landbouw zijn niet voldoende voor j
landbouwers om te leven van hun productie, noch om ethische 
criteria en criteria met respect voor het leefmilieu in hun 
praktijken op te nemen. 



DUURZAME VOEDING? 
SUSTAINABLE FOOD LABORATORY, GEBRUIKT DOOR DE FRDO

E d di t d t h tEen duurzaam voedingsysteem garandeert het 
recht op voedsel, respecteert het principe van 
voedselsoevereiniteit, zorgt voor voldoende en g
gezond voedsel voor iedereen wereldwijd tegen een 
aanvaardbare prijs, zorgt ervoor dat de eindprijs
van een product niet alleen alle productiekostenvan een product niet alleen alle productiekosten, 
maar ook alle externe sociale en milieukosten  
internaliseert. Dit systeem gebruikt grondstoffen 
en hulpbronnen (met inbegrip van arbeid enen hulpbronnen (met inbegrip van arbeid en 
natuurlijke hulpbronnen zoals bodem, water en 
biodiversiteit) “at their rate of recovery” en 
respecteert de culturele eigenheid van voeding. 
Alle actoren uit de keten en de overheid moeten 
een bijdrage leveren om dit duurzaameen bijdrage leveren om dit duurzaam 
voedingssysteem mogelijk te maken. 



DUURZAME VOEDING?
RABAD : HANDVEST/CRITERIA

De toegang tot kwaliteitsvoedsel voor iedereen wereldwijd d w zDe toegang tot kwaliteitsvoedsel voor iedereen, wereldwijd, d.w.z. 
tot gevarieerd, gezond en evenwichtig voedsel, dat aan de vitale 
behoeften tegemoetkomt en tot het welzijn en de gezondheid 
bijdraagt. j g
Het recht op voedselsoevereiniteit, d.w.z. het recht voor iedere 
staat om zijn eigen beleid en strategieën voor de productie van 
duurzame voeding (toegang tot gronden, plaatselijke landbouw, ...) 
en consumptie te bepalen, zonder dumpingpraktijken ten aanzien 
van derde landen; 
Beperkte milieu‐impact tijdens de hele levenscyclus, van het veld 
t t h t b d ( d ti ki th d t ttot op het bord (productie‐ en verwerkingsmethoden, transport, 
verpakking, bewaring, bereiding, ...) en vermindering van de 
ecologische voetafdruk van voedingspatronen; de 
productiemethoden moeten het mogelijk maken om deproductiemethoden moeten het mogelijk maken om de 
vruchtbaarheid van de bodem en de biologische diversiteit te 
beschermen, het welzijn van fokdieren te eerbiedigen en geen 
gebruik te maken van genetisch gemodificeerde organismen (deze 
it i d l d bi l i h th d i ht )criteria worden wel door biologische methoden in acht genomen).



De consumptie van lokale en seizoensgebonden producten.
Eerbied voor sociale en mensenrechten over de hele lengte van de g
productie‐ en distributieketen, ook in de horecasector. 
Eerlijke handel en een rechtvaardige prijs voor de producent, zowel 
in het Noorden als in het Zuiden; 
Transparantie van de praktijken, zichtbaarheid, traceerbaarheid en 
informeren van consumenten; 
De instandhouding en uitbreiding van lokale associatieve‐ en 
ambachtelijke bedrijven, van korte circuits en de ontwikkeling van 
vertrouwensrelaties tussen producenten en consumenten; 
De verspreiding en uitwisseling van de culinaire cultuur, 

d ht t diti l k i b d ti it itoverdracht van traditionele kennis en bevorderen van creativiteit, 
ontdekking van nieuwe smaken.
Het creëren van sociale banden en gezelligheid via voeding.



CONCREET OP HET BORDCONCREET, OP HET BORD

Evenwicht op het bord: meer – qua hoeveelheid en 
variëteiten fruit groenten zetmeel (graan rijst )variëteiten – fruit, groenten, zetmeel (graan, rijst…), 
minder dierlijke eiwitten en voorbereide gerechten
(vetten, suikers, zout, additieven) – meer water, minder( , , , ) ,
frisdrank en alcohol
Kwaliteit en oorsprong van voeding: gezond, vers, lokaal
en seizoensgebonden, afkomstig van landbouw die het
milieu respecteert (biologische, beredeneerde, 

i ti ) lijk h d lassociatieve …) en van eerlijke handel.  
Bewaren en bereiden van voeding met respect voor de 
voedingswaarde en met beperkt energieverbruikvoedingswaarde en met beperkt energieverbruik –
koken op lage temperatuur, verse kruiden toevoegen in 
plaats van zoutp
Minder verspilling



VOEDSELAANBOD IN BRUSSEL

Zeer beperkte primaire productie: 600 ha 
landbouwoppervlakte (aantal daalt) – moestuinen
bestemd voor eigen verbruik (aantal stijgt) gemengdebestemd voor eigen verbruik (aantal stijgt),  gemengde
economie
600 agroalimentaire bedrijven voornamelijk ateliers en600 agroalimentaire bedrijven, voornamelijk ateliers en 
SOHO, sommigen erg vermaard, sommigen bieden
duurzame voeding aan of zijn in overgang
Mabru (10 000 ton/week)
94% van de voedingsmarkt in handen van grote ketens, 
maar ontwikkeling van korte circuits (GAC, SAGAL)
Horeca : 6000 bedrijven – 32000 werknemers (meer dan 
in de bouwsector)



DE VRAAG NAAR VOEDSEL IN BRUSSEL
Meer dan 1 000 000 personen en 500 000 gezinnen, steedsMeer dan 1 000 000 personen en 500 000 gezinnen, steeds
kleiner; 25% onder de armoedegrens, 1 Brusselaar op twee is
van buitenlandse oorsprong
Voedingsgewoonten evolueren
Gebrek aan informatie, opleiding in voedingsleer, culinaire 
opleiding, invloed van de marketing. Maar ook gebrek aan
kwaliteitsvolle tijd om aan voedingsactiviteiten te besteden, 
k i b d tt t t li d f ili lkrappe gezinsbudgetten, structuurverlies van de familiale 
maaltijden…
40% van de maaltijden wordt buitenshuis genuttigd40% van de maaltijden wordt buitenshuis genuttigd
Steeds meer mensen hechten in hun voedingskeuzen belang
aan een betere kwaliteit van de voedingsmiddelen meeraan een betere kwaliteit van de voedingsmiddelen, meer 
smaak en milieu‐ en maatschappelijke criteria. 



STRATEGISCHE AANPAKSTRATEGISCHE AANPAK

Rekening houden met de bijzondere kenmerken van 
Brussel: Europese hoofdstad internationale roepingBrussel: Europese hoofdstad, internationale roeping, 
gastronomische en toeristische trekpleister, sterke
plaatselijke en multiculturele dynamiek, groeiende
bevolking, met uiteenlopende inkomstenniveaus; zeer
beperkte landbouwproductie maar zeer actieve
h t l k lifi d khorecasector, laaggekwalificeerde werknemers.
Invoering van een gewestelijke dynamiek die alle 
betrokken actoren en sectoren inschakeltbetrokken actoren en sectoren inschakelt.
Multithematische aanpak: leefmilieu, volksgezondheid, 
economie en werkgelegenheid ethiek cultureel eneconomie en werkgelegenheid, ethiek, cultureel en 
toeristisch erfgoed, smaak.
Structurele veranderingen beogen en niet alleen Structurele veranderingen beogen en niet alleen
individuele gedragsveranderingen.



Zich richten op de vraag en, hoofdzakelijk, de collectieve vraagZich richten op de vraag en, hoofdzakelijk, de collectieve vraag
en zo milieudoelstellingen aan sociale doelstellingen koppelen; 
met een ketenlogica om na te gaan of de evolutie van het
aanbod beantwoordt aan de evolutie van de vraag.
Ondersteuning van creatieve, innoverende ervaringen en demo‐
projecten.
Een belangrijke plaats toekennen aan opleiding, basis‐ en 

t tt l idivoortgezette opleidingen.
De hefboom van overheidsaankopen benutten. 
B d b ld h i d kBeroep doen op voorbeeld: coherentie tussen de toespraken, 
beleidsdaden en daden van de beleidsactoren.
Het streven naar coherentie tussen het gevoerde of uit teHet streven naar coherentie tussen het gevoerde of uit te 
werken beleid op federaal, Europees en internationaal niveau.



ACTIEPROGRAMMA
Delen van een visie inzake duurzame voeding voor BrusselDelen van een visie inzake duurzame voeding voor Brussel
Stimuleren van een duurzame voedselconsumptie in collectieve 
consumptiestructuren

é• Openbare en privékantines 
• Horecazaken
• Evenementen• Evenementen
• Openbare aankopen
Stimuleren van de duurzame voedselconsumptie bij gezinnenp j g

• Sensibiliseren, informeren en opvoeden
• Ondersteunen van de ontwikkeling van moestuinen



ONTWIKKELEN VAN EEN VISIE VAN DUURZAME VOEDING
VOOR BRUSSEL

Regering : mededeling van 7/04/2011
Adviesraden
Rondetafels stake holders (zomer 2011)
Bekendmaking van een Actieplan, dat is uitgebreid en operationeel 
zal worden (begin 2012)



ONTWIKKELEN VAN EEN VISIE VAN DUURZAME VOEDING
VOOR BRUSSEL

Regering : mededeling van 7/04/2011
Adviesraden
Rondetafels stake holders (zomer 2011)
Bekendmaking van een Actieplan, dat is uitgebreid en operationeel 
zal worden (begin 2012)



STIMULEREN VAN DUURZAME VOEDING BIJ COLLECTIEVE
CONSUMPTIESTRUCTUREN



STIMULEREN VAN OVERGANG IN KANTINES

Doelstellingen
O ij ll b k i i lOp termijn: alle openbare kantines en een maximum aantal 
privékantines bieden duurzame voeding aan
Overgaan van testfase naar gewestelijk niveauOvergaan van testfase naar gewestelijk niveau

Acties
i ll i k k bij hKantines en collectieve keukens bij hun overgang 

ondersteunen 
Duurzame kantines Greencook help desk demonstratieprojectDuurzame kantines, Greencook, help desk, demonstratieproject, 
instrumenten

Begeleiden van leerlingen en klanten die regelmatig in 
overgangskantines eten
Verbeteren van de toegang tot drinkwater in scholen en 
d l kk d d b h dandere plekken die door jongeren bezocht worden



INWERKEN OP OVERHEIDSAANKOPEN

D l t lliDoelstellingen
Systematisch integreren van milieu‐ en sociale criteria in 
overheidsopdrachten voor leveringen en diensten inzakeoverheidsopdrachten voor leveringen en diensten inzake 
voeding

ActiesActies
Uitvoering van de rondzendbrief van 5/02/2009 evalueren
Ontwikkelen en verspreiden van typebestekkenOntwikkelen en verspreiden van typebestekken
Help desk
S ibili l idSensibiliseren en opleiden



STIMULEREN VAN OVERGANG IN HORECAZAKEN

D l t lliDoelstellingen
Bevorderen van duurzame voeding in 200 restaurants die 
voor een duurzame aanpak gekozen hebben tegen 2012voor een duurzame aanpak gekozen hebben ‐ tegen 2012
Overgaan van testfase naar gewestelijk niveau

A tiActies
Begeleiden van overgang in horecazaken

P f B l b l idi h f k kProef Brussel en begeleiding van chef‐koks

Valoriseren van horecazaken die voor duurzame voeding 
gekozen hebbengekozen hebben

Aanknopingspunten, promotie



SSTIMULEREN VAN DUURZAME VOEDING OP EVENEMENTEN

D l t lliDoelstellingen
Milieubeheer op evenementen
O f lijk iOvergaan van testfase naar gewestelijk niveau

Acties
Ondersteunen van milieubeheer op evenementen

Facilitator, projectoproep, help desk, praktische instrumenten, financiële 
steunsteun

Samenwerken met de gemeenten



STIMULEREN VAN DUURZAME VOEDING BIJ HET GROTE
PUBLIEK



STIMULEREN VAN DUURZAME VOEDING BIJ DE GEZINNENSTIMULEREN VAN DUURZAME VOEDING BIJ DE GEZINNEN

D l t lliDoelstellingen
Het aantal Brusselaars uitbreiden dat duurzaamheidscriteria in zijn 
voeding integreertvoeding integreert.
Aangezien gedragingen ‐ in het bijzonder op het vlak van voeding ‐
zich vanaf de vroege jeugd aftekenen, wordt er een bijzondere 
aandacht besteed aan kinderen in kinderdagverblijven, scholen en 
jeugdbewegingen. 
Voedselverspilling van gezinnen reduceren met 2kg/inwoner tegenVoedselverspilling van gezinnen reduceren met 2kg/inwoner tegen 
2014 en 5 kg/inwoner tegen 2020.
Keukenafval op een ecologische manier beheren: Tegen 2014 moet 
20% van de Brusselse bevolking aan de gedecentraliseerde 
compostering deelnemen.



Acties
Ontwikkelen van duidelijke aanknopingspunten rond 
duurzame voeding
Sensibiliseren van het grote publiek rond de uitdagingen en g p g g
praktijken van duurzame voeding

Sensibiliseringscampagnes en instrumenten van Leefmilieu Brussel
Steun aan projecten van verenigingen

Ondersteunen van duurzame voedingsaankopen
Lidkaart
Netwerk van de SAGAL

Sensibiliseren van schoolpubliek
Pedagogische hulpmiddelen en dossiers 
Animatie in en buiten de scholen

Ondersteunen van gedecentraliseerde compostering
Opleidingen, Netwerk van compostmeesters, Wijkambassadeur 
compostering, financiële steun



Ontwikkelen van moestuinen, boomgaarden, bijenhuizen, g , j
Ontwikkelen van moestuinen

Inventaris, evalueren van de kwaliteit van de gronden, demoprojecten, 
juridisch kader

Ondersteunen van de ontwikkeling van moestuinen, 
boomgaarden, bijenhuizen

Terbeschikkingstelling van percelen, omkadering, projectenoproep 
ll i i fi iël d« collectieve moestuinen » en financiële steun voor de start, 

opleidingen, informatiemiddelen, enquête gezinnen, demonstratiestand, 
sensibiliseringscampagne
Erover waken dat alle moestuinen op een milieuvriendelijke manierErover waken dat alle moestuinen op een milieuvriendelijke manier 
beheerd worden
Opleiding rond stadstuinieren en stedelijke bijenteelt


