
IL
V

O
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Groeiende steden

2050
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Groeiende uitdagingen

• Waterberging

• Luchtkwaliteit

• Open ruimte

• Levenskwaliteit

• Ook voedselvoorziening en behoud landbouw
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Van landbouwers die de steden willen 
voeden naar steden en regio’s die 
zichzelf zullen moeten voeden…

(Jan-Willem van der Schans)
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Context

• Internationaal fenomeen! 

• Vanuit maatschappij

– Vraag vanuit steden/burgers naar lokale voedselsystemen 
en voedselstrategieën

– Groter wordende maatschappelijke interesse en draagvlak

– Gekaderd binnen duurzaamheids- en klimaatdiscours en 
behoud van open ruimte

• Vanuit landbouw

– Druk op grond vs. schaalvergroting

– Hoger/stabieler inkomen

– Contact met consument - tegemoet komen aan 
maatschappelijke vragen
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Wat is korte keten?
• Duurzaam afzetsysteem, rechtstreekse relatie tussen producent en

consument

• Veel discussie over perimeter van “lokaal”

• Korte keten is zeer divers

– Hoevewinkels

– Boerenmarkten

– Automaten

– Zelfpluktuinen

– CSA-bedrijven (Community Supported Agriculture)

– Voedselteams

– Voedselabonnementen

– Leveren aan restaurants en andere 1 op 1 afzetmarkten

• Landbouwer neemt initiatief op eigen bedrijf of stapt mee in een (bestaand 
of op te starten) lokaal samenwerkingsinitiatief

• Groeiend aantal initiatieven!
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Korte keten landbouw

Drie principes:

1) Zeggenschap
Landbouwer bepaalt (deels) prijs en aanbod

2) Transparantie
Appreciatie van en nauw contact met consument (weten voor wie hij werkt)
is grote meerwaarde

1) Lokale verankering:
Diversifiëren en verhogen van netto inkomen door verbredende activiteiten
van de landbouwer

Beperkt aantal (tussen)schakels producent – consument

De streekgebonden en ‘authentieke’ keuken opnieuw op de voorgrond, met
een centrale plaats voor het product en het verhaal erachter
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Uitdagingen

• Investeringskosten

• Complexe/tegenstrijdige wetgeving

• Kennis en competenties

• Marketing

• Ruimte 

• Onvoldoende interesse bij consumenten

• Goede partnerschappen

• Logistieke en infrastructurele ondersteuning

• Professionalisering en opschaling
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Wat doet de Vlaamse overheid om 
landbouwers te steunen?

• Ondersteuning via plattelandsontwikkeling (PDPO III)

– Rechtstreekse steunmaatregelen (VLIF)

– Financiële steun voor bedrijfs(-economisch) advies op maat (KRATOS of 
Biobedrijfsadvies (buiten PDPO)

– Informatieverspreiding/kennisdeling via studiedagen en workshops 
georganiseerd door Vlaams Ruraal Netwerk (VRN)

– Projectmatige ondersteuning

• Ondersteuning via marketing/promotie (VLAM)

• Werkingssubsidies voor de verschillende aanspreekpunten voor 
laagdrempelige ondersteuning van landbouwers en lokale 
besturen (KVLV, VVSG)

• Knelpunten detecteren en aanpakken (Raad van Belang Lokale 
Voedselstrategieën)
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Wat doen lokale overheden?

Financiering experimenten 
en onderzoek, bv. Gent
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Korte keten is niet evident! 
Zoektocht naar bredere verankering, 

samenwerkingen, opschaling en 
groepering van aanbod
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Onderzoek ILVO

• Visie op landbouw in Gent 2030 (SUM)

• Stedelijke georiënteerde plattelandsontwikkeling 

Lille-Kortrijk-Doornik

• Pilootprojecten Productief Landschap

• IPO Lokale voedselstrategieën

• Project Opschalen

korte keten in Gent (2017)

• SBO projectvoorstel:

Food Hubs
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Enkele onderzoeksbevindingen

- Netwerken
- Visie vanuit stedelijke besturen 
- Ondersteuning en experimenten 
- Samenwerkingen (cfr. Food Hub)
- Barrières in ruimte en wetgeving en logistiek
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Nieuwe vormen van vermarkting

Ter inspiratie: 

- Food Hub Leuven (ligging, transparantie)

- Boerencoöperatie Oregional (Nijmegen, NL)

- Marqt (NL)

- Landbouwpark

Oostende (PPP)



IL
V

O

Dank u wel! 

Instituut voor Landbouw-
en Visserijonderzoek

Burg. Van Gansberghelaan 115 bus 2
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

Meer informatie:

• www.lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/lokale-voedselstrategieen

• www.rechtvanbijdeboer.be

• www.ruraalnetwerk.be

• www.vlaanderen.be/landbouw/bio

• http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/bedrijfssubsidies/kratos

• www.vlaanderen.be/landbouw/vlif 


