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“Bringing a Global Sustainability Approach to Local 
Food Strategies: Cycle of Democratic Participation and 
Food Sovereignty as Governance Principles” 

 Maarten Crivits, Charlotte Prové, Thomas Block, Joost Dessein 

Paper 
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Opzet 

• Gent en Garde - lokale voedselstrategie 

• Opstart participatieproces (Levuur & Vredeseilanden)  

• Food Smart Cities Seminar, 11-12 juni 2015 

• Welke rol voor lokale voedselstrategieën in 

 globale duurzame ontwikkeling?  
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Naar een meer participatorisch Gent en Garde 

• Gedragen door overheid én burgers 

“De Stad Gent wil alle betrokken mensen en organisaties 
ondersteunen en hen maximaal betrekken. Daarom nemen deze 
actoren een actieve rol op in het uittekenen van concrete 
initiatieven. In de komende maanden wil de Stad samen met 
verschillende organisaties aan de slag om trajecten rond de 
verduurzaming van het Gentse voedselsysteem te lanceren” 

 Zoektocht! 



IL
V

O
 

Hajer Maarten: 
 Meerdere perspectieven op ‘duurzaamheid’  

• Millenium Development Goals – Global Sustainability 

• “Cockpitism” 

• Top-down beleidsaanpak van duurzame ontwikkeling  

• Meerdere perspectieven op duurzame ontwikkeling zijn nodig 
om burgers, ondernemers en lokale actoren te engageren en 
om te beantwoorden aan hun noden, interesses en 
mogelijkheden 

 

 

 



IL
V

O
 

Versterken van het transformerende potentieel van globale duurzaamheid  

1) Planetaire grenzen  milieuproblemen en publieke goederen aan te kaarten 

2) Veilige en rechtvaardige context  Sociale dimensie, inclusie/exclusie en 
distributie 

3) Energieke samenleving  de wil van verschillende actoren om actie te 
ondernemen  

4) Groene competitie  stimuleren van innovatie en nieuwe praktijken 

 
 Vertrekpunt paper: “cockpit-ism” speelt ook op lokaal niveau 

Biedt theorie van Hajer nieuwe inzichten en aanbevelingen?  

 

4 perspectieven op duurzaamheid 
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5 doelstellingen van Gent en Garde 

1) Een meer zichtbare, kortere voedselketen 
De lokale producent verkoopt zijn producten rechtstreeks aan de klant. Zo krijgt de consument meer voeling met 
waar zijn eten vandaan komt.  

2) Duurzamere voedingsproductie en –consumptie 
Landbouwers, inwoners en gebruikers nemen deel aan duurzame stadslandbouw en 
verbruikers consumeren duurzamer (lokaal, seizoensproducten, bio, vegetarisch of fair trade).  

3) Sterke sociale meerwaarde van voedingsinitiatieven 
Voeding is een krachtig thema om mensen rond samen te brengen. Initiatieven rond voeding kunnen zorgen voor 
een betere sociale cohesie en tewerkstelling.  

4) Voedselafval terugdringen 
Eén derde van ons geproduceerde voedsel belandt vandaag nog op de afvalberg, zoals bv. de minder mooie 
groenten. Door een afzetmarkt te zoeken voor voedseloverschotten en inwoners tips te geven om bewust 
aankopen te doen, optimaal voeding te bewaren en te verwerken, wil Gent de hoeveelheid voedselafval 
terugdringen.  

5) Voedselafval maximaal hergebruiken als grondstof 
Wanneer voedsel toch afval wordt, kan het nog altijd slim worden ingezet. Dit kan door compost te maken van 
GFT of door het voedselafval gescheiden te laten ophalen om het zo te verwerken. 
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1) PLANETAIRE GRENZEN 
• Communicatie & ad-hoc initiatieven 
• Nood aan meer concrete en specifieke kennis/data? 
• Indicatoren gebaseerd op uitkomsten 
• Toelaten om maatschappelijke impact van Gent en Garde te meten + 

stimuleren actie 
 
E.g.  Welk areaal wil stad Gent behouden voor multifunctionele landbouw? 
 Hoeveel voedselafval zal worden vermeden? 
 Hoeveel schoolmaaltijden worden geserveerd gemaakt met lokale, 
 duurzame productie? 
 Hoe zal onduurzame consumptie worden aangepakt?  
• + nood aan positieve concepten - “increasing carrying capacity”! Bv. 

stadslandbouw?  
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2) VEILIGE EN RECHTVAARDIGE CONTEXT 

• Competitie voor resources (lokale productie, open ruimte, landbouwgrond) 
Wat met gelijke toegang en distributie?  

• Maar ook: Participatie en inclusie  

 Gent = Blanke middenklasseverhaal? 

 Dynamisch, snel veranderende context  

• Verdient actieve focus en is een (overheids)taak op zich 

 
E.g.  Landbouwstudie: stimuleer communicatie tss. groepen van 
 belanghebbenden, stimuleer gedeelde oplossingen  
 Opzetten stadslandbouwprojecten: belang bij het begin! 
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3) ENERGIEKE SAMENLEVING 

• Nieuwe actoren, nieuwe rol voor de overheid? Mediëren?  

• Collectief leren en experimenteren 

• Gent “barst” van innovatieve ideeën 

• Overheid nodig om deze te ondersteunen 

• Moet durven radicale beslissingen nemen 

• Opmerking: neutraliteit?  

• Verantwoordelijkheid en rol van de burger! 

 

E.g.  Landbank 
 Participatorische budgettering 
 Food council met meer publiek karakter 
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4) GROENE COMPETITIE 

• Focus op ondernemerschap, eerlijke competitie 

• Niet extreem anti-kapitalistisch, maar ook voorbij het 
marktmodel zoeken: nieuwe manieren van leveren van 
goederen, diensten en welzijn  

• Rol van de overheid: stimuleren nieuwe praktijken en 
ontmoedigen van onduurzame businesspraktijken  

 

E.g. Gentse schoolmaaltijden 

 Food hubs ~ voedselteams & Fermet 
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Naar een sociaal klimaatbeleid:  
 

• Hoe kan de overheid facilitator, bemiddelaar of innovator zijn?  

• € 300 000?  

• Meer financiële, materiële en non-materiële ondersteuning 

• Maar enkel top-down, niet genoeg!  
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Naar een sociaal klimaatbeleid:  
1. Democratische participatietool 
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Naar een sociaal klimaatbeleid:  
1. Democratische participatietool 
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Naar een sociaal klimaatbeleid:  
2. Voedselsoevereiniteit 

• Voedselzekerheid vs. voedselsoevereiniteit 

• Democratische notie: iedereen heeft medebeslissingsrecht in het 
voedselsysteem  

• Niet globale markt negeren, steden kunnen zichzelf niet voeden 

• Lokale voedselstrategie moet streven naar meer regionale 
voedselsystemen en internationale netwerken, eerder dan naar 
lokaal voedselsysteem 

• Ook vraag stellen: Wat willen we niet meer globaal consumeren?  
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Besluit 

• Verschillende perspectieven op duurzame ontwikkeling 
schetsen een breder kader (en zeker op lokaal niveau!)  

• Laten toe om eerste, voorzichtige aanbevelingen te formuleren 
hoe een breder gedragen lokale voedselstrategie te organiseren 

• Gent gekenmerkt door energieke en innovatieve stedelingen, 
maak gebruik van opportuniteit om Gent en Garde zo 
participatief en breed mogelijk te coördineren 
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Dank jullie wel voor de aandacht 
(en om mee te denken!) 

Institute for Agriculture and 
Fisheries Research  

Burg. Van Gansberghelaan 115, bus2 
9820 Merelbeke – België 

T + 32 (0)9 272 23 40 
F  +32 (0)9 272 23 41 

 
l&m@ilvo.vlaanderen.be 

www.ilvo.vlaanderen.be 


