


Aan de slag met lokaal voedsel of korte 
keten in je stad of gemeente 



Programma workshop 
• Lokaal voedselplan – aanbod milieucontract – week van de 

korte keten – Lekker Oost-Vlaams - …  
Hadewych Georges – dienst Landbouw & Platteland - 15 min 

• Oproep plattelandsprojecten 2019  
Annelies Waegeman – dienst Landbouw & Platteland - 5 min 

• FairtradeGemeente & SDG’s  
Yoerik Van de Genachte – Dienst Mondiale Solidariteit - 10 min 

• Inspirerend voorbeeld Voedselbos Nevele  
Tine Monseré – Stad Deinze - 15 min 

• Vragen - 5 à 10 min 



Lokaal voedsel/korte keten 
• Wist je dat? 

– Kiezen voor lokale producten het aantal voedselkilometers verkleint. 
– Seizoensgebonden en verse voeding voor een lager energieverbruik 

zorgen. 

• Korte keten 
– Beperkt aantal schakels tussen producent & consument 
– Landbouwer kan zijn prijs, productiemethode & aanbod zelf bepalen.  
– Landbouwer = ambassadeur voor zijn product.  
– Consument krijgt verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de 

boer. Zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval. Steun aan de 
lokale economie. 

• 5 redenen om recht van bij de boer te kopen (video) 

https://www.youtube.com/watch?v=vP0pD8Iy3aE


Lokaal voedsel/korte keten 
• Verkooppunten korte keten 

– hoevewinkel, buurderij, csa, automaat, boerenmarkt, 
voedselteam, groenteabonnement, afhaalpunt, … 

• Inspiratie 
– Website Netwerk Lokale Voedselstrategie (VVSG/VLM) 
– www.lokalevoedselstrategie.be  
– Voorbeelden van gemeenten: 

• Boerenmarkten, grond voor boeren, lokale 
voedselstrategie, duurzaam aankopen, … 

http://www.lokalevoedselstrategie.be/


Lokaal voedselplan 

• Actieplan om de productie en 
consumptie van (duurzaam) lokaal 
voedsel te stimuleren  

• Doelgroepen: steden en gemeenten, 
lokale voedselproducenten, burgers, ... 

• Voorbeeldfunctie Provincie  

https://dms.oost-vlaanderen.be/download/f5e51917-777e-4442-b02c-001b65aae95a/Lokaal_voedselplan.pdf


Lokaal voedselplan 

• Actieplan opgebouwd rond aantal 
thema’s: 
– Beleid en beheer,  
– Ondernemerschap,  
– Ruimte  
– Voorbeeldfunctie Provincie 
– Financiële ondersteuningsmogelijkheden 
– Partners voor samenwerking 

 



Lokaal voedselplan 

• Stimuleren en initiëren van lokale of 
regionale voedselstrategieën 
– Milieucontract - Zet de eerste stappen 

naar een lokaal voedselplan in je 
gemeente of stad 

– het oprichten van kennisplatforms of 
lerende netwerken, waar uitwisseling van 
kennis en ervaring rond lokale 
voedselstrategieën centraal staat 



Milieucontract 
• project (LE3) - Eerste stappen naar een 

lokaal voedselplan 
– Uitwerken van een traject of actieplan 
– Begeleiding op maat 
 Inventariseren van het aanbod lokaal voedsel en initiatieven 
 Samenbrengen van relevante actoren of sleutelspelers  
 Faciliteren van het overleg om zicht te krijgen op de potenties 
 Aanbrengen van inspirerende voorbeelden. 
 Keuzes maken binnen de potenties: opstellen doelstellingen of 

actielijst in co-creatie. Aanzetten tot/opmaken van een 
gemeentelijk actieplan. 

 Doorverwijzen naar informatie en partners voor de organisatie 
van concrete acties 

https://dms.oost-vlaanderen.be/download/972b9e93-7417-4bd2-8e8f-8e55d2d7f121/Brochure%20Milieucontact%202018-2019.pdf
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/972b9e93-7417-4bd2-8e8f-8e55d2d7f121/Brochure%20Milieucontact%202018-2019.pdf


Milieucontract 
• Project (LE4) – Een eetbare buurt, 

gemeente of stad 
– begeleiding voor de realisatie van sociale 

buurtprojecten (bv een samentuin of 
voedselbos) en voor productiegerichte 
initiatieven, zoals stadslandbouw.  

– Vertrekken vanuit de beschikbaarheid van één 
of meer potentiële locaties en een projectidee. 

– Partners: VELT/De Landgenoten  



Aanbod lokaal voedsel 
• Aanbod in beeld 

– www.rechtvanbijdeboer.be (VLAM) 
– www.lekkeroostvlaams.be (EROV/Provincie) 

• Promotie hoeve- en streekproducten 
• www.lekkeroostvlaams.be/naamgemeente  
 bv. www.lekkeroostvlaams.be/aalst 

– Rol gemeente: samenbrengen consument & 
producent 

  

 

http://www.rechtvanbijdeboer.be/
http://www.lekkeroostvlaams.be/
http://www.lekkeroostvlaams.be/naamgemeente
http://www.lekkeroostvlaams.be/aalst


Week van de korte keten 
– 4 tot 12 mei 2019 
– www.weekvandekorteketen.be 
– Doel: burgers laten kennis maken met 

lokale hoeve- en streekproducten aan de 
hand van verschillende activiteiten 

– Partners: Vl Provincies, VLAM, Vlaanderen 

http://www.weekvandekorteketen.be/


Week van de korte keten 
– 100 activiteiten in Oost-Vlaanderen? 

• Oproep naar land- en tuinbouwers, 
verenigingen en steden/gemeenten om 
activiteiten te organiseren 

• Aanmelden op 
www.weekvandekorteketen.be – rubriek 
‘voor organisatoren’ 

• Keuze uit 6 soorten activiteiten 
– Proeverij 
– Blik achter de schermen 
– Opendeurdag 
– Boeren- of streekmarkt 
– Eten op een unieke locatie 
– Fiets- of wandelroute 

 

http://www.weekvandekorteketen.be/


Week van de korte keten 
– Inspiratie nodig 

• 5 Inspiratiemomenten (reeds achter de rug) 
• Inspiratiefiches  

– www.weekvandekorteketen.be – rubriek ‘voor 
organisatoren’ 

 
 

 

http://www.weekvandekorteketen.be/


Week van de korte keten 
– Wat mag je verwachten? 

• Media- en persaandacht 
• Promopakket (bij aanmelden voor 15 maart) 
• Mogelijkheid subsidie voor verenigingen 

– Reglement Imagoversterkend initiatief 
– Reglement promotie streekproducten (EROV) 

• Aanspreekpunt per provincie 

– Meepromoten week van de korte keten 
via infobladen, website, facebook, … 

 
 

 
 

 

https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/landbouw/subsidies/subsidie-voor-imagoversterkende-initiatieven-in-de-sector-land--.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/Oost-Vlaamse%20hoeve-%20en%20streekproducten/subsidie-voor-de-promotie-van-oost-vlaamse-streekproducten.html


En verder binnen de Provincie 
• ESF Regionetwerk Gent 

– Studie logistiek korte keten 
• Optimalisatie korte keten 

– Selectie pilootproject 

• Dienst Economie 
– aanreiken van data ivm commerciële 

invullingen van een gemeente (Locatus 
winkelbestand) 

• Visualiseren (op kaart) van het commerciële 
aanbod binnen een gemeente 

• Leegstaande panden (link voedselhub?) 
 
 

 
 

 
 

 



En verder binnen de Provincie 
• Dienst Mobiliteit 

– uitbouwen van vervoersknooppunten 
waar verschillende vervoersmodi en 
functies samenkomen 

• Mobipunten 
• Knooppunten versterken met nieuwe 

functies, oa afhaalpunten korte keten, … 
• Duurzamer verplaatsen en verplaatsingen 

beperken 
• Toolbox voor gemeenten 

 
 
 

 
 

 
 

 



En verder in samenwerking met… 
• Workshop: Hoe starten met een 

lokale voedselstrategie? 
– 21 maart (voormiddag) 
– Ecohuis Antwerpen 
– Organisatie van Netwerk Lokale 

Voedselstrategie en voedselverlies (VVSG, 
VVP, OVAM, Vlaamse Overheid, …) 

– Interesse? 
 

 
 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpChKq1LTVaWVlNEeGiVSkEDUU504tEyrx6gBMd8vYfYB7sQ/viewform




OPROEP plattelandsprojecten 2019 



Plattelandsprojecten 2015-2020 
3 subsidiekanalen 

1. LEADER  
Vlaamse Ardennen/Meetjesland/Grensregio Waasland 

2. Omgevingskwaliteit (OKW) 
- door investeringen 
- door samenwerking 

3. Platteland Plus (P+)   



LEADER Vlaamse Ardennen 
• Ontwikkelingsstrategie voor de Vlaamse Ardennen 
• 3 grote thema’s 

 

Landbouw- en natuureducatie 

Streekidentiteit 

Leefbare dorpen 



III. Streekidentiteit 

Landbouw- 
en natuur-
educatie 

Leefbare dorpen 

Streek-
identiteit 

- Project ‘Landschapsbeleving Vlaamse Ardennen’ (TVA, RLVA, 
NP) 
 - 7 landschapsclusters afgebakend + 40 acties 
 - 1 cluster Wortegem-Petegem (6 à 7 acties voorzien) 

- Projectkost: 117.000€ 

Belangrijkste acties: 
• streekidentiteit – behoud van landschap/open ruimte 
• Valorisatie en innovatie van streekidentiteit 

 



LEADER Grensregio Waasland 
• Ontwikkelingsstrategie voor de Grensregio Waasland 
- 3 grote thema’s  
 
 

 Leefbare dorpen 

 Profileren en promoten van  
      streekidentiteit 

Lokale 
voedselstrategieën 
en 
streekproducten 



I. Streekproducten 

Streek- 
identiteit 

Leefbare dorpen 

Streek-
producten 

Project ‘Korte Keten Waasland, een duurzame samenwerking’ 
(Plattelandscentrum Meetjesland) 
Het project wil hoeve- en streekproducenten in de grensregio Waasland 
ondersteunen door het organiseren van samenwerking, welke  verankerd wordt 
in een op te richten samenwerkingsverband. . 
Projectkost: 112 651,02€ 

2 doelstellingen: 
• STIMULEREN VAN HOEVE- EN 

STREEKPRODUCENTEN DOOR NETWERKVORMING 
• BEKEND MAKEN EN FACILITEREN VAN 

DOELGROEPGERICHTE AFZET VAN HOEVE- EN 
STREEKPRODUCTEN 



LEADER Meetjesland 
• Ontwikkelingsstrategie voor het Meetjesland 
- 3 grote thema’s  
 
 

 Leefbare dorpen 

 Profileren en promoten van  
      streekidentiteit 

Startende & jonge  
rurale ndernemers 
 



I. Streekidentiteit 

Streek- 
identiteit 

Leefbare dorpen 

Rurale  
onder-
nemers 

Project ‘Korte keten Meetjesland’ (NPM) 
Inzetten op lokale productie en consumptie door sensibilisatie en 
informatie naar de burger, overheden, organisaties en producenten. 
Projectkost: 163 000€ 

2 doelstellingen: 
• Valoriseren en beschermen van de open ruimte 
• Duurzaamheid en lokale productie als strategie 

om de identiteit van het Meetjesland als 
agrovoedingsregio te versterken 

http://www.korteketenmeetjesland.be/


Provinciale  
plattelandsmiddelen 
 



Plattelandbeleidsplan – 5 thema’s 

Erfgoed & 
Toerisme 

Klimaat-
neutraliteit  

Open ruimte 

Armoede & 
Welzijn 

Ondernemen 

Project ‘Lekker Oost-Vlaams’ (EROV) 
 - doel: promotie Oost-Vlaamse  
 hoeve- en streekproducten 
 - 195 producenten 
 - www.lekkeroostvlaams.be  
- projectkost: 154.828 € 

Acties: 
• lokale voedselstrategieën 
• korte keten 
• diversificatie landbouwactiviteiten 

http://www.lekkeroostvlaams.be/


Plattelandbeleidsplan – 5 thema’s 

Erfgoed & 
Toerisme 

Klimaat-
neutraliteit  

Open ruimte 

Armoede & 
Welzijn 

Ondernemen 

Projectideeën 
- in relatie tot ‘Klimaatgezond ZO-Vlaanderen’ (Solva) 
- energiecoöperatie 
 

Acties:  
• sensibilisering, draagvlakvergroting 
• pilootprojecten innovatieve kringlopen 
• invasieve en overlastsoorten 



Plattelandbeleidsplan – 5 thema’s 

Erfgoed & 
Toerisme 

Klimaat-
neutraliteit  

Open ruimte 

Armoede & 
Welzijn 

Ondernemen 

Project ‘Streekmotor 23’ (RLVA, TVA, Streekoverleg) 
- streekfonds / middelen < bedrijven en inwoners 
- projecten rond mens & omgeving 
 

Acties:  
• Functietoekenningsplannen 
• beheer en onderhoud van de open ruimte 
• alternatieve financiering van landschap 



Subsidiemogelijkheden 



Projecten indienen 



Concreet 

• Stap 1: Aanmelding van projectideeën 
 Vul het online aanmeldingsformulier in voor 
 dinsdag 2 april (12.00 uur ’s middags) 
• Stap 2: Hoe verloopt de indiening 
 Dien uw digitaal dossier in voor 1 oktober  
 ( 12.00 uur ’s middags) 

 



FairTradeGemeente & de SDG’s 



Aanbod dienst Mondiale Solidariteit 

 
 
 



FairTradeGemeente: de oude 
campagne 

• 6 criteria  
• 40 Oost-Vlaamse gemeenten hebben 

de titel 
• Ja/neen verhaal 
• Vooral focus op het zuiden 

 
 



FairTrade begint hier 

• Mondiale uitdaging 
• Nadruk op lokaal en duurzaam 

 



FairTrade begint hier 

• 10 vernieuwde criteria 
• Uitdagingen voor de eigen 

Gemeentelijke Organisatie 
• Gemeente ondersteunt middenveld, 

horeca, winkeliers en producenten 
• Gemeente sensibiliseert haar 

inwoners over Fair Trade  
 



FairTrade begint hier 

• Nieuw actiemodel 
• Nieuwe tool: de Fair-O-Meter 



Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen  

• Opvolger milleniumdoelstellingen 
• 17 duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen  
 
 

 
 

 



Aanbod naar gemeenten 

• 8 Oost-Vlaamse gemeenten 
• Workshops voor personeel, werkgroep  
• SDG’s in de BBC 
• Resultaten in juni 

 



Ontlenen van materialen 

• SDG kubussen en tent 
• SDG kar 





Klimaatcongres Provincie Oost-Vlaanderen           26 februari 2019 

REALISATIE VAN EEN EETBAAR BOS 



Realisatie van een eetbaar bos 

 Wat is een eetbaar bos + link met klimaat 
 Voorstelling project: 

 Doelstelling 
 Locatie 
 Ondersteuning Provincie 
 Afgelegde traject 
 Vervolgtraject 
 
 
 

 
 



Wat is een eetbaar bos? 

“Een voedselbos is een vorm van duurzame landbouw 
die aansluit bij de permacultuur. Daarin vormen 
bomen, struiken, planten en kruiden meerdere lagen 
aan eetbare gewassen.” 
(https://www.natuurpunt.be/pagina/voedselbosnetwe
rk-cvn) 

https://www.natuurpunt.be/pagina/voedselbosnetwerk-cvn
https://www.natuurpunt.be/pagina/voedselbosnetwerk-cvn
https://www.natuurpunt.be/pagina/voedselbosnetwerk-cvn
https://www.natuurpunt.be/pagina/voedselbosnetwerk-cvn


Wat is een eetbaar bos? 



Link met het klimaat? 

 Bos: vastleggen CO2 

 Korte keten 
 Kringloopdenken: weinig externe input nodig, weinig 

afval 
 
 
 

 

 



Eetbaar bos Klaverhoeve - doelstelling 

 Samenwerking met De Vierklaver vzw 
 Vereniging voor ondersteuning van volwassenen met een 

handicap in het Meetjesland 
 

 Inclusie 
 Ecologie en duurzaamheid 
 Participatie! 

 
 

 
 



Eetbaar bos Klaverhoeve - locatie 

 Perceel in eigendom van de gemeente 
 Ca. 6 350 m², waarvan een deel reeds ingenomen  
 Tussen Schipdonkkanaal en Oude Kale (waterloop 1e 

categorie)  
 Tussen centrum van Nevele en centrum van Landegem 
 Vaart rechts: geen gemotoriseerd verkeer 

 
 
 

 

 



Eetbaar bos Klaverhoeve - locatie 

 



Eetbaar bos Klaverhoeve - locatie 



Eetbaar bos Klaverhoeve - ondersteuning 

 Aanbod Klimaatprojecten provincie: ‘Eetbare buurt’  
(Milieucontract) 
 

 Begeleiding van Velt: 
 Participatietraject 
 Opmaak inrichtingsplan 
 
 
 
 
 
 

 
 



Eetbaar bos Klaverhoeve - traject 

 4 juni 2018: Ronde tafel verenigingen en scholen 

 
 Input  ‘praatplan’ 

 
 

 

 



Eetbaar bos Klaverhoeve - traject 



Eetbaar bos Klaverhoeve - traject 

 18 september 2018: Algemeen participatiemoment 

 
 Vertrek van ‘praatplan’ 
 Algemene presentatie + verdere uitwerking in 

groepjes 
 Aan het einde: peiling naar eventuele verdere 

betrokkenheid aanwezigen 
 
 

 

 



Eetbaar bos Klaverhoeve - traject 

 oktober - november2018: verdere verfijning plan 

 
 Bilateraal overleg Vierklaver + input bewoners 
 Vervolgbijeenkomst met geïnteresseerde 

vrijwilligers 
 
 

 

 



Eetbaar bos Klaverhoeve - traject 

 



Eetbaar bos Klaverhoeve - traject 

 December 2018: indiening omgevingsvergunnings-
aanvraag 

 Januari 2018: goedkeuring omgevingsvergunning 

 Einde eerste fase project 
 

 

 



Eetbaar bos Klaverhoeve - vervolgtraject 

 Februari 2019: opstart vervolgtraject via provincie 
 Inhoud vervolgtraject Velt: 

 begeleiding overleg actieve vrijwilligers 
 uitwerken aanplantings- en beheerplan 2019-2035 
 begeleidingssessies bij aanplantingen en zaai 
 praktijkbegeleidingssessies voor actieve vrijwilligers 
 

 

 



Meer info 

 Contact 
 

 omgeving@deinze.be 
 09 381 95 00 

 

mailto:stedenbouw@deinze.be
mailto:stedenbouw@deinze.be
mailto:stedenbouw@deinze.be


 Vragen? 
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