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Food Smart Cities

• EU-project Food Smart Cities for development binnen het 
DEAR – programma (Development Education Awareness 
Raising)

• Opportuniteiten:
– Wereld Expo 2015 in Milaan: ‘Feeding the Planet, Energy 

for Life’ 
– European Year of Development in 2015

• Doel van het project: creëren van een netwerk van Food Smart 
Cities dat de ontwikkeling en implementatie van een 
duurzaam, inclusief, flexibel, effectief en efficiënt stedelijk 
voedselsysteem faciliteert.



Food Smart Cities

Partners:

• Milaan (hoofdpartner)
• Bilbao
• Barcelona
• Brugge
• Gent
• Marseilles
• Turijn
• Thessaloniki
• Utrecht
• Medellin

Associated Partners:

• Expo dei Popoli
• AGICES
• WFTO
• WFTO-Europe
• Fair Trade Advocacy Office
• Fair Trade Hellas



Food Smart Cities

• duurzame expositie/tentoonstelling over Fair Trade en lokaal duurzaam 
voedsel

• Food City Council → Food Lab
• uitschrijven van food guidelines voor lokale duurzame 

voedselstrategiëen
• Uitbouw stadslandbouw
• Korte keten
• Fair Trade
• Voedselverlies

→ alle partners activeren een participatieve aanpak met het middenveld
om te komen tot een stedelijke voedselstrategie
→ bewustwording over fair trade en duurzame voeding bij burgers
→ guidelines publiceren met aanbevelingen en best practices om andere
steden te inspireren



Fair Trade expo



FOOD LAB

Oprichten van Food Lab (food city council): lokale beleidsmakers + 
middenveldorganisaties begeleid door facilitator.

Uitwerken van een lokale voedselstrategie (“food guidelines”) 
(stadslandbouw, korte keten, Fair Trade, voedselverlies)





Strategie

Focus
• stadlandbouw/stadstuinieren
• korte keten
• voedselverlies
• Fair Trade

Food Lab 
°July 15

Interviews
July-August 15

SWOT
Sept. 15

Food 
Guidelines 1.0

Sept. 15



Strategie

• Food Lab als actieplatform
• 60 leden

45 organisaties
• 75+ ideeën

Food 
Guidelines 

1.0
Sept. 15

Stakeholder 
Consultation

Sept.15

Food 
Guidelines 

2.0
Oct. 15

Choosing 
Concrete 

Ideas
Oct. 15

Ratification 
Policy 

makers
Nov. 15



Strategie in praktijk omzetten

• duurzaamheid een prominentere plaats geven in koksscholen
• visoverschotten van vismijn valoriseren door deze te verwerken 

en herverdelen
• creëren Korte Keten Hub(s)
• verbinden van vraag en aanbod van gronden voor 

stadstuinieren/landbouw
• verbinden vraag en aanbod van voedseloverschotten
• ontwikkelen van handleiding rond duurzame voeding voor 

evenementen

Food Guidelines 
2.0

Nov. 15

Implementing 
Actions

Nov. 15-…



Projecten

• Wedstrijd voor projecten die focussen op één of meerdere thema’s:
– Oesterzwammen kweken op koffiegruis
– Voedselbos
– Buurtrecuppunt Oranje vzw
– Promotie onbeminde vissoorten
– Soupcafé
– Brugge Chef (Howest)
– Openstellen schooltuin voor de buurt
– …

• Samenwerking met bestaande initiatieven:
– Schenkingsbeurs Komosie
– Sociaal kruidenier Kaba
– …









Voedselveiligheid?

Knelpunten:
• kennis: men past toe wat men kent van thuis
• complexiteit: regelgeving mag geen obstakel zijn dat initiatieven fnuikt

Er is wel degelijk bewustzijn bij de organisaties en vrijwilligers over de basisregels, 
maar men schuwt contacten met het FAVV uit schrik dat dingen onmogelijk
gemaakt gaan worden.
Bij grotere evenementen, vb (H)Eerlijk Brugge: er wordt vertrouwd op de 
expertise van Spermalie en topchefs

aansprakelijkheid als het mis loopt?

Wat verwachten we? 
Een flexibele benadering, elkaar leren kennen, informatie, soepele(re) regelgeving
rond voedseloverschotten
Vb gebruik niet verkochte vis in de visveiling ( cfr. restorestjes?)
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