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Welk voedselsysteem (voor Brussel)?



ZOOM IN – ZOOM OUT

Vanuit Brussel 

Zoom in

• Zone/gemeente Brussel - Bijvoorbeeld Neerpede

• Een specifiek veld/bos/gebouw

• De levende bodem / bodemvoedselweb

• De darmen - Gezondheid...

Zoom out

• De rand

• België, Europa, de wereld, het heelal

Powers of Ten, een 
documentaire gemaakt 
door Charles en Ray Eames 
in 1977, een reis tussen het 
oneindig grote en het 
oneindig kleine in 9 
minuten. Dit helpt om het 
begrip ‘grootte’ in het 
heelal te relativeren en 
misschien om de plaats van 
de mens te waarderen.



Welk voedselsysteem

En welke rol/verantwoordelijkheid voor steden?

Samen met 'het platteland' en niet in 
tegenstelling.

.



Wat is de huidige staat van ons voedselsysteem
(en van ons menselijk systeem/ons mens-zijn?)

= Gelinkt maar niet verbonden? 

Huidige crisissen: Klimaat, biodiversiteit, stikstof, covid... 
= Gebrek aan verbinding? 





Good Food: 

Welke (voedsel)relaties moeten we opnieuw opbouwen 
om binnen onze planetaire grenzen te blijven opdat de 
aarde (en ook wij) er met zijn allen beter van worden?

= een oefening in herverbinding, maar vanuit welke visie?



2 uitersten 

1. Ecomodernisme

Strikte opdeling tussen natuur en landbouw. 
Verdere intensifiëring met focus op technologische innovatie (ifv intensieve 
landbouw)
Achterliggend idee is dat we zo meer 'aparte' natuur overhouden die we dan 
met rust kunnen laten.

Maar is strikte scheiding mens/natuur niet de denkfout die ons tot 
verschillende crisissen heeft gebracht?

De mens die wil beheersen / creëren







Practices

B. 
Knowledge 
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Culture
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Agro-ecologie is:

• een geheel van duurzame praktijken die 
voor en door landbouwers worden 
gebruikt en ontwikkeld.

• een beweging die streeft naar 
ecologische, sociale en economische 
rechtvaardigheid en naar een 
veerkrachtige samenleving waarin 
iedereen zijn plaats rond de tafel heeft.

• de wetenschap die, in samenwerking met 
de landbouwers en de samenleving, 
onderzoek verricht naar de werking van 
ecologische systemen.

Door zijn holistische aanpak beïnvloedt dit 
het voedselsysteem in zijn geheel.



“If we are asking people to save the planet, we must first learn them 
how to love it”

Alle agro-ecologische principes moeten zo worden geïnterpreteerd dat 
de integratie met de natuur, de rechtvaardigheid en de waardigheid 
verbeterd worden voor de mens, de andere levende soorten en de 
natuurlijke processen.

We hebben een fundamentele mentaliteitswijziging nodig, een evolutie 
van een antropocentrische naar een holistische instelling. Agro-ecologie 
is een transformatie in het denken van boeren, eters, verwerkers en het 
beleid. 



Hoe zien agro-ecologische voedselketens er dan concreet uit 
en hoe brengen ze ons tot een nieuw voedselsysteem?

Opgelet: Altijd uitgaande van een visie in concrete situaties.

There is no ‘one fits all’

Van lage waarde(n)keten naar een hoge waarde(n)keten

≠ Korte Keten

De ecologische, sociale en economische relaties liggen altijd aan de 
basis van een voedingswaardeketen. 



https://www.broodnodig.be/
Mark & Lutgard Van Eeckhout

https://www.broodnodig.be/




Welke rol voor de stad?
machtsverschuiving in het voedselsysteem nodig
-> nieuwe vormen van bestuur (governance)

Hoe faciliteren we dit?
Hoe bouwen we een activerend en hoopvol 
narratief op?
Hoe bereiken we een voldoende kritische massa 
om tot een kantelpunt te komen?
Welke rol zou u hierin kunnen spelen?
Welk mentaal en fysiek landschap kunnen we 
samen creëren?



De logica van een verhaal waarin behoeften, 
wensen, waarden en praktijken allemaal verbonden 
zijn in een fundamentele agro-ecologische visie zal 
de basis vormen van een mogelijke samenwerking 
tussen alle betrokken partijen.



jpille@environnement.brussels

Dank u voor uw aandacht


