Actielijn 1
VERHOGING VAN DE
DUURZAME LOKALE
VOEDSELPRODUCTIE
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VERHOGING VAN DE
DUURZAME LOKALE
VOEDSELPRODUCTIE
EEN STEDELIJKE LANDBOUW IN
HANDEN VAN PROFESSIONALS EN
BURGERS
Stedelijke voedselproductie wil zeggen
individuele of collectieve moestuinen,
stadsboerderijen
op grondniveau of op daken,
boomgaarden en kippenhokken, ... die
stuk voor stuk troeven zijn voor de
levenskwaliteit van de
stadsbewoners en tegelijk bijdragen
tot de voedselautonomie van de stad...

•

Vermindering van de ecologische
voetafdruk

•

Ontwikkeling van de circulaire economie

•

Versterking van het sociale netwerk

•

Potentieel inzake tewerkstelling

•

Betere toegang tot kwaliteitsvol voedsel
tegen een betaalbare prijs
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VERHOGING VAN DE
DUURZAME LOKALE
VOEDSELPRODUCTIE

GLOBALE DOELSTELLINGEN VAN DE
STRATEGIE

• De toegang vergemakkelijken tot de locaties voor de productie in
volle grond en boven de grond
• De landbouwgronden beschermen
• De voedende functie van deze gronden voor de stad aanmoedigen

19/02/2016

3

Verhoging van de duurzame
lokale voedselproductie

• 2 acties
Ontwikkeling van een duurzame
professionele landbouwproductie
Door de projectbeheerders te
stimuleren, te ondersteunen en te begeleiden

Promotie van duurzame eigen
productie
Door het Brusselse publiek te
sensibiliseren, te mobiliseren en in staat te
stellen tot actie over te gaan
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ACTIE 1

ONTWIKKELING VAN EEN
DUURZAME PROFESSIONELE
LANDBOUWPRODUCTIE
EEN STEDELIJKE LANDBOUW IN
HANDEN VAN PROFESSIONALS EN
BURGERS
Stedelijke voedselproductie wil
zeggen individuele of collectieve
moestuinen, stadsboerderijen
op grondniveau of op daken,
boomgaarden en kippenhokken, ...
die stuk voor stuk troeven zijn voor
de levenskwaliteit van de
stadsbewoners en tegelijk bijdragen
tot de voedselautonomie van de
stad...

In 2020 zal 100% van de
nieuwe professionele
landbouwprojecten
performant zijn op
milieu-, economisch en
sociaal gebied
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ACTIE 1

ONTWIKKELING VAN EEN
DUURZAME PROFESSIONELE
LANDBOUWPRODUCTIE
EEN STEDELIJKE LANDBOUW IN
HANDEN VAN PROFESSIONALS EN
BURGERS
In het Brussels Bestemmingsplan is
228 ha als landbouwgrond
ingeschreven. Deze doelstelling
streeft ernaar geen landbouwgrond
te verliezen.

In 2020 zal 100% van de
landbouwgrond die in het
GBP is opgenomen, nog
altijd behouden
blijven.
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ACTIE 1

ONTWIKKELING VAN EEN
DUURZAME
PROFESSIONELE
LANDBOUWPRODUCTIE
Hoewel de commerciële landbouw al
aanwezig is op het Brusselse
grondgebied met een vijftiental
ondernemingen die in diverse
domeinen actief zijn (groenteteelt,
paddestoelenteelt,
insectenkweek, schapenkweek,
boomkwekerij, aquaponie,
kruidenteelt, …), kan de sector nog
verder worden uitgebouwd en is hij
een echte bron van werkgelegenheid.

In 2035: zal de stedelijke en randstedelijke
landbouw
30% van de niet-bewerkte
groenten en fruit produceren
die door de Brusselaars worden geconsumeerd.
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ACTIE 1

ONTWIKKELING VAN EEN
DUURZAME PROFESSIONELE
LANDBOUWPRODUCTIE

Actieterreinen

•

Een kadaster van potentiële landbouwgronden opstellen

•

Een juridisch en stedenbouwkundig onderzoek uitvoeren om over
ruimtelijke-ordeningstools en gewestelijke en gemeentelijke
stedenbouwkundige reglementen te beschikken

•

De uitvoering van het recht van voorkoop analyseren

•

Intergewestelijke werkgroepen oprichten rond verschillende thema's zoals
de toegang tot de grond, de toegang tot de Brusselse markt, de
ondersteuning van projectbeheerders, enz.

•

De lancering van professionele productieprojecten financieel steunen

•

De producenten ondersteunen, opleiden en begeleiden
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