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Voeding en landbouw 

 

"Kwaliteitsvol en gezond voedsel voor iedereen" 
 

Voor Groen Sint-Niklaas moet kwaliteitsvol en gezond voedsel voor iedereen toegankelijk en 

betaalbaar zijn. De sleutelfiguur is daarbij de landbouwer. Die heeft recht op een eerlijke prijs voor 

zijn producten. Daarnaast willen we er hem toe aanzetten op een ecologisch evenwichtige manier te 

produceren. Dit komt immers zowel de consument, de landbouwer als de planeet ten goede. Het 

helpt ook om de klimaatdoelstellingen te realiseren.  

 

De beleidsinstrumenten om de omslag naar een duurzaam voedsel- en landbouwbeleid te maken 

liggen in eerste instantie bovenlokaal, maar kunnen ook lokaal mee ondersteund worden. Dat kan 

door de samenwerking en het partnerschap tussen consument en landbouwer te versterken. 

 

Klimaatneutraal Voedsel en landbouwbeleid 

 

De stad Sint-Niklaas heeft de ambitie om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Samen met 

diverse partners streven we naar een integraal voedsel- en landbouwbeleid. Dit willen we 

realiseren door nieuwe initiatieven en partnerschappen te ondersteunen en een breed draagvlak 

te creëren voor een duurzamere voedsel- en landbouwstrategie. 

 

Voorbeelden van acties of activiteiten zijn: 

 

 De stad zet in op verbeterde gunningsprocedures en slimme bestekken bij scholen, 

woonzorgcentra, kantines, kinderdagverblijven, enz. en kiest zo voor lokale en duurzame 

producten en ook minder vlees en meer fruit.  Bepaalde producten kunnen zo ook 

geweerd worden (bv. tonijn). 

 

 We denken ook specifiek aan fruit op school aanbieden, ontbijt of middagmaal voor 

kansengroepen op school en betaalbare, gezonde en duurzame maaltijden in stedelijke 

diensten. 

 

 We kennen in Sint-Niklaas al enkele jaren de 'Langste Veggietafel' en ‘Donderdag 

Veggiedag’. Groen Sint-Niklaas wil de principes hiervan verder doortrekken door in 

scholen, woonzorgcentra, kantines en kinderdagverblijven dagelijks een vegetarisch 

alternatief aan te bieden. 

 

 Dankzij het distrubutieplatform Voedsaam worden voedseloverschotten gedetecteerd, 

getransporteerd, opgeslagen en gedistribueerd aan Wase organisatie die deze 

levensmiddelen dan aanbieden aan mensen in armoede. Dit project dient verder 

versterkt te worden. 
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Ruimte voor duurzame Landbouw 

 

De huidige landbouwactiviteiten en verkavelingsdruk staan duurzame landbouw in de weg. 

Daarnaast sneuvelen jaarlijks kilometers hagen, houtkanten en perceelranden onder de 

intensivering van de landbouw. Sint-Niklaas kan in samenwerking met Regionale Landschap 

Schelde-Durme deze landschapselementen beschermen en de principes van zuinig ruimtegebruik 

verankeren via een doorgedreven vergunningen- en grondenbeleid. 

 

Daarnaast zijn er ook nog andere concrete mogelijkheden door: 

 

 ongebruikte percelen van stad, OCMW of kerkfabrieken in eigendom te geven of ter 

beschikking te stellen van biologische voedselproductie of duurzaam natuurbeheer; 

 

 samen te werken met landbouwers om zo natuurherstel te realiseren door poelen, 

hagen of bloemenstroken op hun percelen aan te leggen en zo te werken aan 

natuurdiversiteit. Uiteraard dienen deze ingrepen gelinkt te zijn aan het natuurbeleid van 

de stad. 

 

Promoten van duurzame landbouw 

 

De stad kan verschillende landbouwmodellen en gediversifieerde landbouwactiviteiten 

ondersteunen. De huidige landbouwproductie is erop gericht om overdreven te intensiveren en te 

specialiseren waardoor efficiëntie en kostenreductie steeds meer bedrijven aanzetten zich te 

richten op één of twee teelten. Boeren moeten torenhoge investeringen aangaan om de productie 

op te drijven en concurreren met buitenlande producenten. Wij willen landbouwers steunen bij de 

overgang naar onafhankelijke modellen die lokale, duurzame en kwaliteitsvolle producten centraal 

stellen. 

 

Dit kan gebeuren door: 

 

 korte keteninitiatieven te ondersteunen en te faciliteren; 

 

 kleine moestuinen en volkstuintjes bij privépersonen, in wijken, buurten en straten te 

ondersteunen; 

 

 bij de aanleg van openbaar groen gebruik te maken van doorlevende/houtachtige 

planten die voedsel produceren (bv. frambozen, hazelaar, notenbomen, fruitbomen, 

lindebomen, enz); 

 

 projecten of initiatieven financieel of personeel te ondersteunen die erop gericht zijn 

om alternatieve, duurzame en agro-ecologische landbouwmodellen uit te werken; 

 

 hoeveverkoop te stimuleren, aangevuld met promotie van streekproducten (inclusief 

link met toerisme); 
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 de mogelijkheid van een (bio)boerenmarkt te onderzoeken. 


