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BRUGGE:
GASTRONOMISCH ÉN DUURZAAM
Het Brugse Food Lab is een kennis- en ontmoetingsplatform.
Wij zetten Brugge gastronomisch en duurzaam op de kaart.
Contact: leefmilieu@brugge.be of 050 47 53 80
Dit zijn de 6 speerpunten van een duurzame voedselstrategie voor Brugge:
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Korte keten
Stadslandbouw
Stadstuinieren
Voedselverlies voorkomen
Fair trade
Educatie

Je leest er alles over in deze brochure
➜ op internet: www.detoekomstvanbrugge.be/nl/food-lab
➜ op Facebook: bruggeklimaatneutraal.

ZES SPEERPUNTEN VAN EEN
DUURZAME VOEDSELSTRATEGIE
 Korte keten
Wat doen we?
Korte-ketenproducten meer zichtbaar maken
in horeca en verkooppunten.
➜ Rechtstreekse verkoop van lokale producten opdrijven.
➜

Korte keten regio Brugge:
waardering voor hoeve- en
streekproducten
Wil je weten waar je lokaal hoeve- en
streekproducten vindt? De ‘korte keten
kaart Noord-West Vlaanderen’ helpt je op
weg.
Deze kaart geeft een handig overzicht van:
> hoeves met thuisverkoop,
> restaurants met lokale producten,
> afhaalpunten van ‘buurderijen’ (groep
burgers die direct bij boeren koopt),
> voedselteams,
> markten,
> imkers,
> landbouwbedrijven volgens het CSA
(Community Supported Agriculture)principe of met zelfpluk,
> hoevepicknicks,
> voedselcoöperatieven uit de regio
Noord-West-Vlaanderen.

Surf even naar:
➜ De korte keten kaart:
www.korteketenkaart.be
➜ 100% West-Vlaams:
www.100procentwest-vlaams.be/

2 Stadstuinieren
Wat doen we?
Voorbeeldprojecten rond stadstuinieren op poten zetten.
➜ Stadstuinieren stimuleren bij een ruim publiek.
➜

Starten met stadstuinieren?
Wie graag tuiniert, maar zelf geen tuin
heeft, kan een volkstuintje huren. De volkstuintjes in de omgeving van Brugge worden
beheerd door verschillende instanties
(www.brugge.be/volkstuintje-huren).
Bij de volkstuintjes op St.-Pieters is
er ook educatie over composteren,
ecologisch moestuinieren, goed
je planten kiezen en verzorgen,
voedselverlies …
De verantwoordelijken zijn
kringloopkrachten, vrijwilligers
opgeleid door Vlaco en begeleid door
de dienst leefmilieu. Zo wordt de
kringloopgedachte verspreid.

IDEE!
Zie je in je eigen buurt ruimte voor het
opstarten van een moestuin met de
buren? Geef dit dan door aan het Brugse
Food Lab. We kijken samen wat de
mogelijkheden zijn!

3 Stadslandbouw
Wat doen we?
Stadslandbouw aanpassen aan de vraag van de stad Brugge
en het ommeland.
➜ Stadslandbouw verduurzamen.
➜

Stroomt er boerenbloed door
jouw aders?
Wil je een innoverend, commercieel landbouwproject opstarten (CSA, aquaponics,
daklandbouw…) of ben je op zoek naar
landbouwgrond? Contacteer dan zeker het
Food Lab.

4 Voedselverlies voorkomen
Wat doen we?
Grote voedseloverschotten herverdelen, bijvoorbeeld van de
vismijn en veiling, van scholen, grootkeukens en evenementen.
➜ Voedseloverschotten bij publieke organisaties inperken.
➜

6000 vuilniswagens!
In Vlaanderen ontstaat er elk jaar ongeveer 2 miljoen ton aan voedselverlies en
nevenstromen.
Alleen al het weggegooid voedsel is een
zorgwekkende hoeveelheid. De gemiddelde Vlaming kiepert elk jaar 18 tot 26 kg
voedsel in de vuilnisbak (vooral brood, fruit
en groenten). Voor alle Vlaamse gezinnen
samen zijn dat 6000 goed gevulde vuilniswagens of een file van 42 km!

Waar wordt er voedsel
verspild?
Van landbouwer tot consument: in de
hele keten ontstaan voedselverlies en
nevenstromen. Deze verspilling doet de
voedselproductie stijgen en is slecht voor
het milieu.
Verschillende organisaties in het Brugse
Food Lab werken met voedseloverschotten:
Soepcafé Brugge, Kopjezwam, sociale
kruidenier de KABa, Oranje, Peter Clerckx …

x 600

5 Fair trade aanmoedigen
Wat doen we?
Zichtbaarheid vergroten van fair trade in
horeca en lokale verkooppunten.
➜ Het aantal verkooppunten van fair trade
vermeerderen.
➜

Eerlijk is eerlijk: Brugge houdt
van fair trade
We zijn al sinds 2008 een ‘Fair Trade
Gemeente’ (eigenlijk ‘stad’). De stad
gebruikt zelf fairtradeproducten en
stimuleert anderen om voor fair trade te
gaan (bedrijven, scholen, horecazaken,
winkels …).

Check het Fair Trade Stadsplan en de Fair
Trade Acties op www.brugge.be/fairtrade

Wist je …
Er zijn al meer dan 27.000 Fair Tradeproducten! Van voeding en drank tot
bloemen, kledij, cosmetica en juwelen.
Je herkent ze aan deze labels of
keurmerken.

Ook het Oxfamlogo garandeert
eerlijke handel.

Fair
trade betekent
‘eerlijke hand
De boer in he el’.
t Zu
krijgt een eerl iden
ijk loon
voor zijn prod
uct. Fair
Trade beteke
nt ook dat
de producten
gemaakt
zijn in mensen
milieuvriendel
ijk
omstandighed e
en.

6 Educatie en campagne
Wat doen we?
Educatie rond duurzame voeding.
➜ Vegetarische voeding promoten bij middenveldorganisaties
en stadsdiensten.
➜

Het Food Lab en Stad Brugge voeren
sensibiliseringscampagnes om mensen
aan te moedigen meer te kiezen voor
lokale, plantaardige, seizoensgebonden,
biologische en eerlijke producten.
Hun acties vind je op:
www.detoekomstvanbrugge.be/nl/food-lab
of op Facebook: Bruggeklimaatneutraal

DE PRIORITEITEN VAN
HET BRUGSE FOOD LAB
HET BRUGSE FOOD LAB SPITST ZICH VOORAL TOE OP VOLGENDE
VOEDSELZAKEN:
1. Duurzaamheid meer naar voor laten komen in koksscholen.
2. Visoverschotten van de vismijn verwerken en herverdelen.
3. Een klankbord zijn bij onderzoek naar korte keten hub(s) in Brugge.
4. Vraag en aanbod met elkaar verbinden van gronden voor stadstuinieren en stadslandbouw.
5. Aanbieders en vragers van voedseloverschotten met elkaar in contact
brengen.
6. Een handleiding ontwikkelen rond duurzame voeding op evenementen.
Vanaf 2017 werkt Stad Brugge op stadsrecepties en eigen evenementen
met duurzame voeding.
OOK OP JOUW EVENT?
De handleiding voor duurzame voeding op evenementen is gebaseerd
op een ‘en/en-verhaal’:
➜ gebruik lokale, seizoensgebonden en eerlijke producten,
➜ én kies voor Fair Trade als het voedingsproduct niet lokaal kan
worden geproduceerd,
➜ én ga altijd voor duurzame vis,
➜ én voorzie altijd een evenwaardig vegetarisch aanbod (of, nog beter,
doe het 100% veggie),
➜ én kies - indien mogelijk - voor een bio aanbod,
➜ én vermijd voedselverspilling en afval.

EEN WEDSTRIJD WAARBIJ
IEDEREEN WINT
Om de strategie van duurzame voeding vorm te geven, schreef Stad Brugge een
wedstrijd uit. In het kader van klimaatneutraal Brugge 2050 worden een aantal
passende projecten financieel ondersteund.

Laureaten 2015 - In 2015 ging er €2.500 naar deze personen en projecten:
- Peter Clerckx voor een overdekte trapfiets om voedseloverschotten op te halen en ze te
verwerken, onder meer in soepcafés.
- Visgro: promoten van onbekende vissoorten (website http://noordzee-kust.be/) en gerechten leren maken met deze vissen.
- Opstap vzw: om een brug te slaan tussen het bestaande moestuinproject in Freinetschool De Tandem en de schoolbuurt (2.28 hectare ter beschikking) onder begeleiding
van Velt.
- Oranje vzw: om een verdeelpunt op te richten voor voedseloverschotten - het ‘buurtrecuppunt’ - samen met Zerofoodwaste, partners en de buurt.
- Voedselbos (Natuurpunt/CVN): om een voedselbos te creëren door vormingen en via
Brugse organisaties.
- Kopjezwam: om oesterzwammen te kweken op koffiegruis en brouwslob. Daarbij wordt
het substraat na de oogst hergebruikt als compost én komt er een uitbreiding naar
daklandbouw.

Laureaten 2016 - Volgende projecten ontvingen €1.500 in 2016:
- Visgro: project Pretty Girl (fish burger), specifiek gericht op voedselverspilling (gebruik
van minder gekende vissoorten), biologisch afbreekbare verpakking, educatie en het
sociaal engagement van Footstep.
- Howest: een project met meerdere doelstellingen:
> Voedselverspilling voorkomen door voedseloverschotten creatief te gebruiken.
> Studenten bewust maken van voedselverspilling (kennis maken met wereldkeuken, een
gezonde restjesmaaltijd maken …).
> Ondersteuning en sociaal engagement verhogen voor kwetsbare doelgroepen.
- Oranje vzw en buurtwerking Annabil: voor een moestuin in de Peterseliestraat waarbij
ontmoeting en ecologie centraal staan (begeleiding door Velt). De biogroenten van de
moestuin worden gegeten in en door de buurt, verwerkt in het soepcafé en uitgedeeld in
het buurtrecup.
- Woonzorgcentrum Engelendaele: het project Warme Tuin stelt de tuin open voor de
buurt om er te moestuinieren (in samenwerking met Landelijke Gilden). De bewoners
genieten mee van de bedrijvigheid. Het doel is niet zozeer een hoge opbrengst, maar wel
de beleving van ecologisch tuinieren (met infomomenten over composteren, alternatieven voor pesticiden …).

BRUGGE
EN ANDERE FOOD SMART CITIES
Brugge was partner in het Europese Food Smart Cities for Development project
(2015-2016). De stad ondertekende ook het Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP,
oktober 2015).
Food Smart Cities is een netwerk van steden die werken aan een stedelijk voedselsysteem met deze eigenschappen:
➜ duurzaam,
➜ inclusief,
➜ flexibel,
➜ effectief en efficiënt,
➜ eerlijk.
Een duurzaam stedelijk voedselbeleid hangt direct samen met het klimaatplan dat
door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Voedsel speelt immers een belangrijke rol in het klimaatverhaal. Maar er is ook een link met gezondheid, economie,
participatie en duurzaamheid.
Via het netwerk werkte de stad Brugge samen met negen Europese steden. Er
zijn nationale en internationale samenwerkingen opgestart om Brugge verder te
profileren als gastronomische en duurzame voedselstad.
Binnen Brugge is het Brugse Food Lab de spil van het duurzame voedselsysteem.
Ondertussen zitten er al zowat 40 organisaties mee aan tafel in het Brugse Food
Lab. Denk aan de stadsdiensten (Leefmilieu, Noord-Zuiddienst, Groendienst ...). En
ook organisaties en verenigingen zoals ’t Ambrozijn, 100% West-Vlaams, biobedrijf
Vermeulen, Boerenbond, Buurderij, CVN/Natuurpunt, Curando vzw, De KABA, De
Molik, EVA Brugge, EVA, Farm Meat, Foodclub Unizo, Handmade in Brugge, Horeca
Brugge, Hotel- en Toerismeschool Spermalie, Howest, Inagro, Innovatiesteunpunt,
Kopjezwam, kringloopkrachten, Landelijke Gilde, Soepcafé Brugge, Provincie
West-Vlaanderen, Restaurant Reliva, Syntra, Tuinhier, Velt Brugge, Velt nationaal, Vives, Visgro, Voedselteams, VOKO, Vormingplus, Westreex, Vredeseilanden,
Zonnekeuken …
Heb je zin om met jouw organisatie mee
te draaien in het Brugse Food Lab?
Contacteer ons: leefmilieu@brugge.be
of 050 47 53 80.

WAT KAN JE ZELF DOEN?
Kies lokaal en bio
Koop zoveel mogelijk plantaardige, eerlijke seizoensproducten uit eigen streek.
Inspiratie nodig? Kijk op www.korteketenkaart.be.
Tomaten en aardbeien in de winter? Die hebben een lange reis afgelegd of komen uit
energieverslindende serreteelt. Ga voor bio: biologische landbouw en veeteelt zijn minder vervuilend, produceren minder broeikasgassen en zijn goed voor de biodiversiteit.

Ga voor fair trade
Bananen, rijst, koffie, cacao … kunnen we hier niet telen. Koop ze daarom fair trade,
want:
• Je garandeert een waardig loon voor de boer in het Zuiden.
• De boer kan investeren in infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs voor zijn
gemeenschap.
• Je krijgt een product op je bord dat gemaakt is met respect voor mens en milieu.
Waar vind je Fair Trade?
Op Fair Trade-evenementen, de kalender zie je op www.brugge.be/agenda-fair-trade-acties
In je vertrouwde supermarkt, de bioshops en de Oxfam wereldwinkels.
In heel wat Brugse cafés, restaurants en steeds meer winkels.
Check het Fair Trade Stadsplan op www.brugge.be/fairtrade

Eet minder vlees
1 jaar lang, 1 dag per week geen vlees eten, is hetzelfde als
1250 km fietsen in plaats van met de auto te rijden.
Info en receptjes: www.evavzw.be

Leg duurzame vis in de pan
Koop vis liefst met MSC- of ASC-keurmerk* die garanderen duurzame en verantwoorde visserij. Vermijd vis
met rode kleurcode in de recentste viswijzer (goedevis.nl
of viswijzer WWF), die is overbevist of de vangst/kweek is té
belastend voor het mariene ecosysteem.
* Of koop lokaal duurzame vis (binnenkort info op www.valduvis.be )
en laat je verrassen door een minder gekende vissoort

Vermijd voedselverlies
Tips vind je op www.koelkastinorde.be,
www.solvefoodwaste.eu, www.vlaco.be

Kweek zelf
Waarom niet: kweek (sommige) groenten zelf.
www.velt.be

