BEZET
GEBIET
Gent en garde: een strijdplan voor een duurzaam voedselsysteem
Gent trekt ten strijde voor lekkere, lokale en duurzame voeding! Niet zomaar een charmeoffensief,
maar een tactisch meesterplan om het voedselsysteem in Gent te verduurzamen. De stad mikt op
overwinningen doorheen de hele lokale voedselketen: van productie over verwerking en distributie,
tot consumptie en afvalverwerking.
Tijdens onze opmars willen we de milieu-impact van het voedselsysteem drastisch terugdringen. Om
onze troepenmacht verder te versterken, smeden we duurzame coalities met lokale producenten
en consumenten. Ook fairtradeproducten uit het Zuiden zullen een prominentere rol in ons arsenaal
krijgen.
Met de volgende vijf doelstellingen zijn we goed gewapend om de eindzege te behalen. Ten aanval!

SMAAK

BOMMEN

Een meer zichtbare, kortere voedselketen
Meer en sterkere contacten tussen lokale producenten en consumenten is ons eerste
speerpunt. Door de tussenschakels tussen producent en consument zoveel mogelijk te
elimineren, worden ze bondgenoten van elkaar. Landbouwers moeten makkelijker toegang
krijgen tot de lokale markt. Zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde willen we daarom
strategische acties op touw zetten. Dit kunnen allianties zijn met bestaande afzetkanalen –
zoals buurtwinkels of voedselteams – maar ook nieuwe kanalen begroeten we graag in ons
verbond.
Ook de consumenten worden betrokken bij onze missie. Bij hen willen we landbouwers en
hun actieterrein in de schijnwerpers zetten. Ook stadsactiviteiten en communicatie zullen
hieraan bijdragen. Zo steken consumenten ook heel wat nuttige kennis op over hun voedsel.

HOF
KWARTIER
Duurzamere voedingsproductie en –consumptie
Gent wil haar landbouwers, inwoners en bezoekers actief betrekken bij haar strijdplannen. Twee
tactische manoeuvres staan in de steigers.
Op het front van de productie staat een batterij aan duurzame stadslandbouwinitiatieven paraat.
Particulier, gemeenschappelijk of professioneel: ons streefdoel is een veilige en kwalitatieve
productie. Omdat het actieterrein in de stad beperkt is, moeten we de beschikbare ruimte slim
gebruiken. De oprukkende stadslandbouw verovert steeds meer daken, terrassen, straten en
tijdelijke openbare ruimtes.
Bij de consument streven we naar een duurzamer consumptiepatroon. Op dit terrein draait
het vooral rond harten veroveren. De munitie: lokale, bio-, fairtrade-, seizoensproducten en
vegetarische alternatieven.

KEUKEN
BRIGADE

Sterkere sociale meerwaarde rond voedselinitiatieven
Duurzaam voedsel verbindt jong en oud, man en
vrouw, arm en rijk. Daarom neemt Gent volop
het voortouw in een voedselsysteem dat sociale
meerwaarde creëert.
Om iedereen te overtuigen om zich bij ons aan te
sluiten, zullen we nieuwe voedselinitiatieven lanceren:
mensen samenbrengen in gemeenschapstuintjes,
lokale tewerkstelling rond voeding versterken,…
We mikken hierbij doelbewust op een sterkere sociale
cohesie en meer sociale tewerkstelling.

POMPOEN
TROEPEN

Voedselafval terugdringen
Vandaag wordt ongeveer één derde van de geproduceerde
voeding weggegooid. Vooral aan het begin en het einde
van de keten gaat nog veel voedsel verloren. Minder mooi
gevormde maar even lekkere groenten, bijvoorbeeld, delven
nog te vaak het onderspit en halen de winkelrekken niet.
Daarom breken we een lans voor een efficiënter
voedselsysteem. Ook voor voedseloverschotten gaan we op
zoek naar nieuwe afzetmarkten en betere verwerking. Ten
slotte willen we onze inwoners mobiliseren om bewuster
inkopen te doen, voedsel optimaal te bewaren en beter te
verwerken.

DE ONBEKENDE

Voedselafval maximaal hergebruiken als grondstof
Dat voedsel soms toch afval wordt, is onvermijdelijk.
Collateral damage? Helemaal niet, want dit afval kan
ecologische meerwaarde creëren. Daarom wil Gent nog
een stap verder gaan om de inzameling en verwerking
van afval te optimaliseren.
Zo ijveren we voor een betere inzameling van GFTafval en willen we onderzoeken hoe we zo slim
mogelijk met GFT-afval kunnen omgaan.
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