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Een	woord	vooraf		
 
Het uitvoeren en schrijven van deze masterproef, was voor mij een zeer leerrijke ervaring. Het is 
een vrij atypisch onderwerp en zeker een atypische aanpak voor deze studierichting; samenwerken 
met andere studenten en onderzoek dat zich buiten het labo bevindt, was een verruimende 
ervaring. De vaardigheden die deze masterproef me hebben bijgebracht; het kunnen groter 
kaderen van een probleem en dit op uitdagende manieren benaderen, zullen doorheen mijn 
toekomstige carrière zeker hun nut bewijzen. Ik had doorheen de jaren al een passie ontwikkeld 
voor marketing en consumenten; dit in zekere zin kunnen linken aan een masterproef binnen mijn 
eigen studierichting was een zeer tof experiment.  
 
Deze masterproef was echter niet tot een goed einde gekomen zonder de bijdrage van mijn 
promotor Dr. ir. Frank Nevens. Hij heeft met veel toewijding zowel mij als mijn collega-studenten 
van begin tot einde begeleid en bijgestaan met pertinente feedback en nuttige suggesties. Alsook 
was zijn immer enthousiasme en passie, een grote bron van inspiratie.  
 
Verder gaat mijn dank uit naar de 101 respondenten/consumenten in Brussel die de tijd hebben 
genomen de bevraging in te vullen en zo mij de nodige materie verschaft hebben om een relevante 
analyse te maken. Ik wens ook een bijzonder woord van dank te richten tot alle instanties, 
waaronder Catherine Fierens en Groen Brussel, die via hun netwerk meehielpen aan het 
verspreiden van de consumentenbevraging. Als deel van deze masterproef werden ook interviews 
afgenomen; dank aan alle geïnterviewden die door hun kennis en inspirerende woorden zowel mijn 
als het onderzoek van mijn collega-studenten, verder vooruit hebben geholpen. Ook wil ik mijn 
leescommissie bedanken, ir. Stephanie Schelfhout en Mevrouw Catherine Fierens, voor het lezen 
en beoordelen van mijn werk.  
 
Tot slot, een grote danku aan het hele thesis-team. Het was een leuke en zeker leerrijke ervaring 
om met 7 andere collega-studenten te werken binnen hetzelfde grote verhaal. De verschillende 
bijeenkomsten en de kleine maar toch motiverende duwtjes in de rug, hebben mij telkens opnieuw 
inspiratie en ook motivatie gegeven om dit werk tot een goed einde te kunnen brengen.   
 
Ik hoop dat dit werk een aanzet kan geven om de consumentenmarkt in Brussel verder te 
onderzoeken en zo de opschaling van korte keten en de consumptie van lokale producten te 
stimuleren.  
 
  
 
 
 



 

 

Abstract		
	
Onze hedendaagse manier van omgaan met voeding heeft geleid tot het tot stand komen van een 
voedingssysteem waar kennis van wat we eten en waar dit vandaan komt, geen evidentie meer is. 
Korte keten of short supply chain, is een begrip dat vaak als oplossing naar voren komt.  
 
Het Pajottenland, ook de tuin van Brussel genoemd, is een landbouwregio waar een divers aanbod 
aan lokale producten worden geproduceerd. Een (betere) connectie tussen Brussel en het 
Pajottenland kan een manier zijn om korte-keten-producten aan te bieden in de stad.  
 
Door kwalitatief actie-onderzoek, interviews en een consumentenbevraging werd een analyse 
gemaakt van de Brusselse markt van consumenten die nu al kiest voor korte keten en/of 
biologische producten. Hierbij is het interessant om te weten welke drijfveren en motivaties het 
aankoopgedrag van korte-keten-producten initiëren, in stand houden en versterken.  Dit kan een 
aanzet geven voor andere instanties om dit marktpotentieel verder te onderzoeken.  
Hieruit viel op dat korte keten vaak nog een elitair karakter heeft; er is nood aan een strategie die 
zich richt op een bredere waaier van bevolkingsgroepen. Er is al een zeker aanbod aan korte-
keten-producten maar er is vraag naar opschaling hiervan. De mensen die nu al ‘alternatief’ 
consumeren vinden dat er ruimte is voor meer en meer divers aanbod, en voor meer 
verkoopspunten in de stad. Om een goede verbinding te faciliteren tussen Brussel en het 
Pajottenland, een regio die zou kunnen instaan voor een aanzienlijk deel van de Brusselse 
marktvraag, is er nood aan een gedifferentieerde maar vooral ook sterk professionele aanpak.  
 
Kernwoorden: consumenten, Brussel, korte keten, lokaal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract	in	ENG	
	
Our current way of consuming food has led to the development of a food system where knowledge 
about what we eat and where it’s produced, is no longer an obviousness. Short supply chains are 
often mentioned as a solution to recreate a more sustainable food system.  
 
The ‘Pajottenland’ region, also known as the garden of Brussels, is an agricultural area where a 
wide range of products are cultivated and produced. A (better) connection between the city of 
Brussels and the ‘Pajottenland’ region could be a way to offer more short supply chain products to 
the inhabitants of the city.  
 
By conducting qualitative action research, interviews and a consumer survey, it was possible to 
come up with an analysis of the consumer market in the city of Brussels, which is already choosing 
local and/or organic products. This could be a trigger for organizations to further investigate this 
market and its potential.  
Research showed that short supply chain is rather preserved for high-educated and well-paid 
consumers; a strategy which incorporates the whole community is much needed. A wide range of 
short supply chain products is already available in the city but there’s still a rising demand for more 
and new initiatives. It’s in the consumer’s opinion that there’s a need for a larger and more variated 
offer and more stores and selling points as well. To facilitate a good connection between the city 
of Brussels and the ‘Pajottenland’ region, a differentiated and most importantly, a professional 
approach is crucial.  
 
Key words: consumers, Brussels, short supply chain, local 
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Inleiding	
 
De steeds dalende kwaliteit van voeding, globalisatie en voedselcrisis hebben gezorgd dat 
consumenten meer aandacht besteden aan wat ze eten en meest belangrijk, waar en hoe dit 
geproduceerd werd. Hierbij valt vaak het begrip ‘korte keten’ of ‘short supply chain’ als een 
mogelijke oplossing. 
 
Met het Pajottenland en Brussel als living lab en het voeren van hoofdzakelijk kwalitatief onderzoek 
werd onderzocht naar wat binnen deze concrete case leeft rond korte keten, lokale- en/of 
biologische voeding, consumenten en producenten, food hubs, etc… Zo wordt al een stap dichter 
gezet en misschien wel dé oplossing bekomen om een opschaling van korte keten in het 
Pajottenland te faciliteren en zo ook een relatie met de grootstad Brussel als potentiële markt te 
realiseren.  
 
‘Opschaling van korte keten’ in de concrete context van het Pajottenland en de stad Brussel, is een 
behoorlijk veel omvattend en complex gegeven. Om deze reden werd het generieke korte-keten-
verhaal opgesplitst en in samenwerking met zeven andere masterstudenten werden de diverse 
aspecten en problematieken onder de loep genomen. Elke student werkte op een specifiek 
domein/aspect zodat uiteindelijk een grote hoeveelheid aan info vergaard werd en met elkaar 
verbonden tot een coherent geheel.  
 
Meer specifiek in het werk dat hier volgt, ligt de klemtoon op de consumenten in Brussel, de 
Brusselse eter. Wat beschouwen deze consumenten als lokaal? Wat zijn hun voorkeuren rond 
lokale en biologische productie? Hoe ver willen zij zich verplaatsen? Er werd geprobeerd een 
antwoord te vormen op deze en enkele andere vragen. Alsook werd het huidige aanbod in kaart 
gebracht en de kans tot opschaling hiervan onderzocht.  
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Het	complexe	verhaal	van	‘de	korte	keten’	
 

1. Het landbouw- en voedingssysteem: het kan duurzamer?  
   

Onze huidige methoden van voedselproductie, gecombineerd met onze Westerse eetgewoonten 
hebben gezorgd voor een verhoogde druk op het milieu, voor een aantal sociale problemen en 
tegelijk voor een systeem waarin economisch overleven geen evidentie is voor de producenten. 
Verder zorgt de globalisatie en een aantal ‘crises’ op vlak van voedselveiligheid in de late 20e eeuw 
voor als maar meer wantrouwen bij de consument (Mazzocchi et al., 2008). Op deze wijze 
werd/wordt een langzaam groeiende vraag gecreëerd naar alternatieve en meer duurzame keuzes 
voor voeding en de wijze waarop deze geproduceerd wordt. (Dagevos, 2004). Samen met het 
steeds meer maatschappelijk bewustzijn dat er nood is aan een meer duurzaam voedingssysteem, 
komt ook vaker het concept ‘ecologische voetafdruk’ naar voren. Met een 6,7 hectare per persoon, 
is België één van de koplopers binnen Europa en dit terwijl per wereldburger slechts 1,7 ha ter 
beschikking is. Momenteel heeft de wereldbevolking 1,7 Aardes nodig om ons van alle bronnen te 
voorzien en al onze afval te absorberen. Het kost de Aarde één jaar en zes maanden om te 
produceren wat de totale bevolking verbruikt op één jaar (Global Footprint Network, 2014). Een 
situatie die per definitie niet duurzaam is.  
 
In 2015 werd een onderzoek gedaan naar de impact van voedingsconsumptie in Europa op onze 
omgeving. Een LCA-analyse werd uitgevoerd op een mand met representatieve producten 
(verschillende vleessoorten, zuivelproducten, brood, boter, dranken, groenten en fruit, ...) die de 
consumptie vertegenwoordigen van de gemiddelde Europese inwoner.  Een LCA (life cycle 
assessment) of levenscyclusanalyse, ook wel weg tot graf analyse genoemd, is een methode om 
de totale milieubelasting te bepalen van een bepaald product. De impact op de omgeving wordt 
onderzocht bij elk van de volgende stappen in de levenscyclus van een voedselproduct: 
landbouw/kweken, industriële verwerking, transport, verpakken, gebruik en afvalverwerking. Het 
onderzoek toont aan dat vlees en zuivelproducten het meest belastend zijn voor het milieu. Niet 
alleen de afvalverwerking maar ook verliezen en verspilling blijken van groot belang te zijn: 
verliezen zouden oplopen tot 60% van het oorspronkelijk gewicht van de voedingsproducten. In 
figuur 1 valt duidelijk te zien dat een aanpassing in ons eetpatroon, meer specifiek het minderen 
van vlees- en zuivelconsumptie, een grote positieve impact kan hebben op verschillende aspecten 
van onze natuurlijke omgeving (Notarnicola et al., 2017).  
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Figuur	1:	Vergelijking	milieu-impact		tussen	huidige	situatie	en	twee	scenario’s	na	aanpassing	van	dieet	(25/50%	mindering	in	
consumptie	van	vlees;	rund,	varken	en	kip;	zuivel	en	eieren,	gecompenseerd	door	hogere	inname	van	granen)	(Notarnicola	et	al,	

2017)	

Uit recent onderzoek (Vanhonacker et al., 2013) blijkt dat 67% van de Belgische bevolking zich 
bewust is van het concept van ‘ecologische voetafdruk’. Toch wordt al te weinig stilgestaan bij de 
impact van onze voedingskeuzes op onze ecologische voetafdruk in het bijzonder, en op onze 
leefomgeving in het algemeen. Ook als gevraagd wordt naar meer milieuvriendelijke 
leefgewoonten wordt duidelijk dat de consument zich minder focust op het aanpassen van zijn 
eetpatroon: zo scoort het minderen in vleesconsumptie 33% en het aanschaffen van lokale 
producten slechts 32% als gepolst wordt naar de impact van specifieke factoren op die ecologische 
voetafdruk. Om ons huidig voedingssysteem duurzamer te maken, moet dus niet enkel een focus 
gelegd worden op productiemethoden maar zeker ook op het maken van de juiste voedingskeuzes 
door de consument. 
Ons stijgend inkomen en urbanisatie hebben gezorgd voor een globale shift in ons eetpatroon: het 
klassiek dieet werd vervangen door één met onder andere meer geraffineerde suikers en vetten, 
olie en vlees. Als deze lijn ongestoord verdergezet wordt in andere zich ontwikkelende regio’s van 
de wereld, zal dit zorgen voor een stijging van maar liefst 80% van uitstoot van broeikasgassen 
door voedingsproductie en landopruiming tegen 2050.  
Bovendien is ook het sociale aspect aan deze trend niet weg te denken: de bevolking krijgt steeds 
meer te kampen met diabetes (type II), coronaire hartziekten en andere chronische niet-
overdraagbare ziekten die de mondiale levensverwachting naar beneden trekken (Tilman en Clark, 
2014).  
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Consumenten moeten verder niet enkel bewust gemaakt worden van de consequenties van keuzes 
op vlak van het voedingspatroon, maar ook rond het omgaan met voeding. Voedselverspilling wordt 
het vaakst beschreven in termen van verspilling na oogst. Zo zijn er aanzienlijke verliezen 
(bijvoorbeeld door het niet voldoen aan kwaliteitseisen) en bederf. Deze worden sterk beïnvloed 
door gedrag van de consument. Studies uit het Verenigd Koninkrijk door WRAP (2009) verdelen 
verspilling in 3 categorieën (figuur 2): te vermijden, mogelijks te vermijden en onvermijdbaar. 
Wereldwijd en ook bij ons bedragen de verliezen ongeveer 30,0% van de totale hoeveelheid 
gezonde en bruikbare voeding (Parfitt et al., 2010). 
 

 
Figuur	2:	Classificatie	verspilling	in	de	UK	(Parfitt	et	al.,	2010)	

 
Het valt op dat slechts een klein deel van alle verspilling in de UK (1,5 van 8,3 Mt) niet of moeilijk 
te vermijden valt. Het te veel aankopen van voeding en het niet tijdig consumeren ervan zorgen 
voor het grootste aandeel, beiden gelinkt aan het gedrag van de consument. Het bewust leren 
omgaan met voeding kan dus zorgen voor een grote daling in de verspilling ervan en zo zorgen 
voor een duurzamer voedingssysteem (WRAP, 2009).  
 
Aangezien het concept ‘duurzaamheid’ een opmars kent bij consumenten, wordt dit meer en meer 
een productkenmerk waar een potentiële koper rekening mee houdt in zijn beslissingsproces bij 
aankoop (de Boer et al., 2006). Duurzaamheid speelt in op de sociale verantwoordelijkheid van de 
koper (“wat is het beste voor mijn omgeving?”), gecombineerd met de vraag naar lekker, gezond, 
gemakkelijk en betaalbaar.  
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Duurzaamheid kan beschreven worden aan de hand van drie domeinen: economisch (creatie van 
voldoende toegevoegde waarde), ecologisch (de impacts op onze planeet) en sociaal (gevolgen 
voor mens en maatschappij). Economisch gezien moet het product voor een prijs verkocht worden 
waarmee de boer zijn ingezette productiefactoren kan vergoeden en blijven inzetten; maar tegelijk 
ook betaalbaar voor de consument. Verder moeten negatieve impacts op het milieu beperkt blijven: 
duurzame producten en productieprocessen respecteren de draagkracht van de natuurlijke 
omgeving (Vermeir et al., 2008).  
 

2. ‘Een’ alternatief: de korte keten  
 

2.1 Shortening	the	supply	chain		
 
Als reactie op de aspecten van onduurzaamheid die men toeschrijft aan het gangbare, ‘industriële’ 
landbouw- en voedingssysteem dat we in de Westerse wereld vandaag kennen, ontstaan een 
aantal alternatieven. Eén daarvan is de bonte verzameling van wat past onder ‘Alternative Food 
Networks’ (AFN) of Short Food Supply Chains (SFSC; we gebruiken deze term verder in dit werk). 
Deze kenmerken zich aan de hand van eigenschappen zoals: een kortere ‘afstand’ (fysiek en 
relationeel) tussen producent en consument, kleinere boerderijen met vaak (maar niet 
noodzakelijk) biologische productie, verkooppunten zoals boerenmarkten of coöperatieven en een 
positieve bijdrage aan zowel de sociale omgeving, de lokale economie als het milieu (Renting et 
al., 2003). 
 
Om in het plaatje van duurzaamheid te passen dient rekening gehouden worden met de drie 
gekende pijlers: economisch, ecologisch en sociaal.  
Ecologisch gezien zorgt het gebruik van short food supply chains voor een daling van het aantal 
schakels (tussenpersonen, bewerkingen etc.) in de keten en daardoor ook voor een meer 
transparant proces. Er bestaat een (nagenoeg) direct contact tussen producent en consument. 
Emissies geassocieerd met lange-afstandsdistributie van voeding wordt ook ‘food miles’ genoemd. 
Gemiddeld zou een product 1640 km afleggen bij de levering en zelfs 6760 km in de gehele 
levenscyclus van grondstof tot end of life (Parker, 2005; Weber et al., 2008). Naast een daling in 
het aantal voedselkilometers, wordt ook voedselverspilling sterk teruggedrongen in kortere ketens: 
deels door het ingekort proces (en dus minder mogelijkheden op beschadiging van het product 
onderweg) en anderdeels door de minder hoge eisen die vaak worden gesteld aan de producten 
in vergelijking met lange keten, waar bijvoorbeeld groenten en fruit door een strenge uiterlijke 
keuring gaan alvorens deze terecht komen in de rekken van de supermarkt (Vilt, 2012).  
Zoals eerder vermeld zorgen zowel verspilling als afvalverwerking voor een sterke druk op onze 
natuurlijke omgeving (Notarnicola et al., 2017). Ook wordt de tijd tussen productie en consumptie 
mogelijks korter, wat de kans op bederf kan verminderen in een SFSC. 
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Ook op sociaal vlak, biedt een meer direct contact tussen producent en consument ook tal van 
voordelen. De transparantie van het proces zorgt voor vertrouwen bij de consument en verzekert 
een goede kwaliteit en kennis van de herkomst van voeding. Het verkopen van producten op 
bijvoorbeeld boerenmarkten kan zorgen voor positieve dynamieken op vlak van sociale contacten. 
Meerdere aspecten van voeding worden overigens al zeer lang omschreven als zeer sterke 
vormgevers van sociale verbanden en van cultuur... Dynamieken in korte keten kunnen sterk 
bevorderlijk zijn voor sociale cohesie en integratie (Lüdtke, 2015). Ook kan in de korte keten de 
boer of producent grotendeels zelf zijn prijs bepalen (en daardoor een beter en eerlijker inkomen) 
en heeft hij zelf volledige controle over het productieproces (Murdoch et al., 2000). 
 
De manier van produceren en verkopen in SFSC’s kent een economisch voordeel tegenover het 
klassieke systeem waarbij de producten via hoofdzakelijk supermarkten bij de consument terecht 
komen. In de korte keten is de landbouwer niet meer afhankelijk van veilingprijzen en 
grootdistributie, en moet de boer geen rekening houden met deze spelers en hun marges die de 
prijs aan de landbouwer drukken; deze wegvallende kosten zijn vaak noodzakelijk om als primaire 
producent financieel rond te komen. Door tussenschakels en dus kostenposten uit te schakelen, 
kan men zorgen voor een meer economisch duurzaam systeem (Giampietri et al., 2016). Volgens 
Guy De Praetere (Algemeen Boerensyndicaat) is het momenteel slecht gesteld met de landbouw 
en is het direct verkopen van producten vaak nog de enige manier om het bedrijf staande te houden 
(Belga, 2016). Landbouwers zijn op vlak van zowel grondstoffen (zaden, meststoffen, etc.) als 
distributie vaak volledig afhankelijk van een aantal grote (wereld)spelers die bepalen aan welke 
prijs de producent zijn product kan verkopen (CSA, 2013). In figuur 3 wordt een vergelijking 
gemaakt in het aantal schakels bij een reguliere en korte keten: hoe dikker de rand, hoe meer 
macht toebehoort aan desbetreffende schakel. Zo valt op dat bij een reguliere voedselketen, de 
macht dus vooral bij groothandel en supermarkten ligt terwijl bij de korte keten deze toebehoort 
aan producent en consument (Arkenbout et al., 2014).  
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Figuur	3:	Vergelijking	reguliere	en	korte	keten	(Arkenbout	et	al.,	2014)	

 
Aan de hand van afstand en relaties, kan men een voedsel supply chain plaatsen in één van de 
volgende vier types (figuur 4), waarvan drie onder de categorie short supply chain of korte keten 
vallen. Deze indeling is gestoeld op twee invullingen van nabijheid of ‘kort zijn’ van de keten: 
geografisch en organisatorisch/relationeel. 
 

• Type 1: LANGE KETEN – losse relaties 
Dit soort voedingsnetwerk wordt gekenmerkt door onpersoonlijke verkoop van producten. Er is een 
zeer losse tot geen relatie tussen producent en consument (omwille van talrijke tussenschakels). 
Verder is er ook zeer weinig informatie beschikbaar voor de consument over de herkomst van het 
product, ook al zijn deze bij wet verplicht traceerbaar. Dit komt neer op het huidige, dominante 
systeem.  

• Type 2: KORTE KETEN – indirecte relaties  
Dit is een korte keten maar zonder direct contact tussen producent en consument. Er is een 
tussenschakel, een restaurant of supermarkt bijvoorbeeld, maar die informeert de consument over 
de herkomst van de producten aan de hand van foto’s, posters in de winkel, … Deze 
tussenschakels garanderen bijvoorbeeld ook een goede kwaliteit van de producten.  

• Type 3: KORTE KETEN – lange afstand relaties 
Deze relatie tussen consument en producent steunt op een vertrouwen en garantie van kwaliteit 
en product. Het product wordt niet lokaal maar wel direct verkocht. Een voorbeeld hiervan zou 
bijvoorbeeld zijn: het online aankopen van een Italiaanse wijn bij een wijnboer uit Sicilië die deze 
dan rechtstreeks naar de klant verstuurt.  
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• Type 4: KORTE KETEN – directe relaties 
Binnen dit netwerk is er direct contact tussen consument en producent. De boer verkoopt zijn 
producten bijvoorbeeld op een lokale boerenmarkt.   
 
Van de bovengenoemde types binnen de supply chain, zijn vooral type twee en vier de basis voor 
lokale voedingssystemen of SFSC’s (Aubry et al., 2013). En dus spelen zowel aspecten van lokale 
als relationele ‘nabijheid’ een doorslaggevende rol.  
 

 
Figuur	4:	Indeling	vier	types	supply	chain	(Aubry	et	al.,	2013)	

 

2.2 Maar	niet	per	definitie	beter…?	
 
Ook het ‘alternatief’ van de korte keten kent wel enkele knelpunten. Om te beginnen tonen studies 
aan dat deze alternatieve voedingsnetwerken niet zelden een exclusief gegeven blijven voor een 
meer welgesteld deel van onze maatschappij (Weatherell et al., 2003); dit ‘elitarisme’ is vanuit 
sociaal oogpunt niet meteen een gewenste piste. Ook moeten er voor de boer soms toch nog 
relatief verre afstanden afgelegd worden om de producten bij de consument te krijgen. De productie 
vindt plaats op het platteland maar de geteelde producten dienen meestal vervoerd te worden naar 
verkooppunten in de dichtstbijzijnde stad. Deze vaak zeer hoge transportkost (inclusief de 
gespendeerde tijd), noodzaakt vaak een verhoogde verkoopprijs die de consument doorgaans niet 
steeds bereid is te betalen; en bovendien ontbreekt het de producent in veel gevallen aan de nodige 
tijd om deze logistieke activiteiten zelf te organiseren en uit te voeren (Jarosz, 2008).  
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Verder moet de boer of producent vaak ook nog zelf instaan voor de marketing van zijn product, 
wat uiteraard ook kosten (en weerom tijd) met zich meebrengt. Bovendien zijn logistiek en 
marketing door de band geen competenties of interesses die tot de ‘core business’ van de 
landbouwer horen. 
 
Een ander probleem dat farmer markets of soortgelijke initiatieven met zich meebrengen is dat de 
vraag van de klant en het aanbod van de boeren goed afgestemd moet worden op elkaar. Voor 
vele boeren is het moeilijk, zo niet onmogelijk om zowel een divers als een winstgevend aanbod te 
telen en aan te bieden; toch niet aan prijzen die concurrentieel zijn met deze uit large scale farming. 
En toch wordt ook meermaals vastgesteld dat de SFSC-sector de stijgende vraag van 
consumenten niet kan bijbenen (Jarosz, 2008); en dat een opschaling zich aandient, gezien het 
ruime marktpotentieel dat nog open ligt.  
 
Lokale voeding past ook ecologisch gezien niet persé en altijd in een plaatje van meer duurzame 
voeding. Er wordt veelal op een milieuvriendelijke wijze geproduceerd, maar wanneer bijvoorbeeld 
groenten en fruit, weliswaar lokaal, maar in serres geteeld worden, kan dit een grotere negatieve 
impact hebben dan groenten en fruit geteeld in open lucht maar met een hoger aantal 
voedselkilometers (Renaerts, 2017). Een ander argument dat wel vaker klinkt is dat consumenten 
die voor een volledig aanbod lokale producten verschillende producenten aandoen, vaak ook veel 
‘kilometers’ afleggen, zelfs meer dan wat ze zouden doen in een ‘gangbaar’ supermarktgedrag. 
 
 

3. Een strategie met inzet  
 

3.1 Korte	ketenbeleid	in	Vlaanderen	
 
De definitie die de Vlaamse overheid geeft aan ‘de korte keten’ is de volgende: “De korte keten in 
de landbouw is een duurzaam afzetsysteem waarbij een rechtstreeks contact bestaat tussen de 
producent en de consument. Daardoor blijft de landbouw in relatie staan met de producent in de 
regio en zijn sociale, culturele, ecologische en economische eigenschappen” (Keymeulen, 2011). 
 
Sinds 12 oktober 2011 werd het korte ketenbeleid in Vlaanderen ingevuld door een Strategisch 
plan Korte Keten. Dit is tot stand gekomen via een multi-stakeholdersproces en nauw overleg 
tussen zeven partners, namelijk: Voedselteams vzw, Steunpunt Hoeveproducten, 
Innovatiesteunpunt Boerenbond, Bioforum Vlaanderen vzw, VLAM, Algemeen Boerensyndicaat en 
de vijf Vlaamse provincies.  
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Het plan heeft als doel om de korte keten te ondersteunen en stimuleren, op de  volgende 
manieren:   

• producenten informeren, sensibiliseren en warm maken voor de korte keten; 
• consumenten informeren, sensibiliseren en warm maken voor de korte keten; 
• het realiseren van professionele begeleiding van de producenten die in de korte keten actief 

zijn of dit wensen te zijn;  
• het bevorderen van kennisuitwisseling en –ontsluiting van de bestaande kennis en het 

stimuleren van onderzoek naar ontbrekende maar noodzakelijke kennis;  
• overleg creëren om de knelpunten in de wetgeving weg te werken; 
• het potentieel van de keten uitwerken; 
• een coherent beleid bekomen waarin versnippering wordt tegengegaan;  
• duurzaamheid van afzet en productie stimuleren.  

 
Het plan richt zich zowel op directe als indirecte verkoop (het niet direct verkopen aan 
consumenten) en samenwerkingsvormen. Verder zou het zowel de samenwerking binnen de 
sector stimuleren alsook een contactpunt moeten bieden vanuit de overheid (binnen de afdeling 
Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij) waar zowel 
producenten als organisaties terecht kunnen. Er worden ook budgettaire middelen voorzien zoals 
Quick Wins, demonstratieprojecten en structurele ondersteuning voor producenten of projecten 
rond korte keten (Keymeulen, 2011). 
 

3.2 Korte	ketenbeleid	in	Pajottenland	
 
In 2002 ontstond Pajottenland+, een samenwerkingsverband tussen de provincie Vlaams-Brabant, 
gemeentebesturen en OCMW’s van de gemeenten Bever, Gooik, Herne, Galmaarden, Lennik, 
Pepingen en Roosdaal en 24 actieve verenigingen uit de streek. De vzw ontstond uit Europese 
subsidies voor plattelandsontwikkeling LEADER+ (Liaison entre actions de développement de 
l'économie rurale). In 2002, werd het Pajottenland officieel één van de leadergebieden in 
Vlaanderen (naast bijvoorbeeld het Brugs Ommeland of het Meetjesland). Het gebied omvat de 
zeven gemeenten in het zuidwestelijke deel van Vlaams-Brabant: Gooik, Herne, Lennik, Pepingen, 
Bever, Galmaarden en Roosdaal. 
 
LEADER of Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale is een communautair 
initiatief van de Europese commissie voor het bevorderen van plattelandsontwikkeling. Momenteel 
zijn er 12 leadergebieden in Vlaanderen. In 2015 werd het Vlaams Programma voor 
Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) van de Europese Commissie goedgekeurd.   
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Het PDPO III-programma is in het kader voor de LEADER-werking gebaseerd op vier strategische 
thema’s:  

- jonge landbouwers en de toekomst van de Vlaamse landbouwsector; 
- innovatie en opleiding; 
- verhogen van de weerbaarheid en verduurzamen van landbouwsector (economisch én 

ecologisch); 
- versterken van vitaliteit van het platteland door kwalitatieve inbedding van de sterk 

evoluerende Vlaamse landbouwssector. 
 
Elk Leadergebied in Vlaanderen heeft een LOS of lokale ontwikkelingsstrategie; de drie thema’s 
waarrond het Pajottenland projecten zal ontwikkelen zijn duurzame energie, promotie en profilering 
van streekidentiteit en leefbare dorpen (Pajottenland, 2018 a). In dat kader krijgt korte keten 
landbouw en voeding ook expliciete aandacht.  
 

3.3 Korte	ketens	en	steden	
 
De case van Brussel illustreert dat steden sterk inzetten op lokale voedselstrategieën; Gent is een 
voorloper in Vlaanderen. Een extra dimensie is natuurlijk dat dit een andere regio is, met alle 
consequenties vandien op vlak van relaties met Vlaanderen bijvoorbeeld. Volgende concrete 
initiatieven zijn exponenten van de duidelijke dynamiek/interesse die er in Vlaamse stedelijke 
contexten lijkt te groeien voor gezonde, eerlijke, duurzame voeding. 
 

a) Gent:	Gent	en	Garde	
 
Gent en Garde is een interactief forum door de stad Gent; voor zowel het versterken en verbreden 
van bestaande initiatieven voor duurzame voeding als voor het opstarten van nieuwe innovatieve 
pilootprojecten. Gent borrelt van initiatieven zoals groente-abonnementen, Donderdag Veggiedag, 
volkstuintjes, standlandbouwprojecten,…  
De stad mikt op het behalen van vijf doelstellingen doorheen de hele voedselketen:  

- een zichtbare, kortere voedselketen; 
- duurzamere voedingsproductie en –consumptie; 
- sterkere sociale meerwaarde rond voedingsinitiatieven; 
- voedselafval terugdringen; 
- voedselafval maximaal hergebruiken als grondstof.  

Het forum dient als platform dat inwoners en consumenten in contact brengt om een situatie van 
vraag en aanbod te creëren en af te stemmen. Concrete voorbeelden zijn het delen van tuintjes, 
zaden of moestuin-overschotten ‘te geef’, tussen burgers antwoorden bieden op vragen omtrent 
de moestuin, etc. (Stad Gent, 2018). 
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b) Brussel:	Urban	Agriculture	(UA)	
 
Ongeveer 55% van de wereldbevolking woont in steden, dit zou zelfs nog stijgen naar 60% voor 
2050 (United Nations, 2014). Stadslandbouw of urban farming wordt vaak aangehaald als een 
goede dynamiek om consumenten of inwoners van een stad bewuster te maken over (oorsprong 
van) voeding. Stadslandbouw heeft dan ook een sterk pedagogische functie: zoals eerder vermeld 
zorgt een grotere betrokkenheid van consument bij productieproces voor meer interesse in 
alternatieve en lokale voeding. Eerder al werd aangetoond dat consumenten die kiezen voor UA, 
meer aandacht hebben voor de drie pijlers van.  
Per definitie wordt het ‘telen, verwerken en verdelen van voeding of andere producten door 
intensieve planten-  en veeteelt in en rond steden’ gezien als stadslandbouw of steeds verbonden 
landbouw. Het draagt bij tot het ondersteunen van gezonde eetpatronen en het verbeteren van 
lokale ecologie en duurzaamheid (Grebitus et al., 2017).  
 
Het wordt vaak vooral gezien als een manier van ontspanning, educatie en ‘therapie’ voor de 
bevolking (Lohrberg et al., 2016); de opbrengsten uit initatieven zoals stadstuinen kunnen ook niet 
de hele populatie van een stad voorzien van voldoende voeding (Scheromm, 2015). Het probleem 
bij opschaling van UA-activiteiten is vaak niet het gebrek aan financiële middelen: er is een tekort 
aan ruimte en steun bij opbouwen van netwerken (Davids and De Olde, 2011). Een reden te meer 
waarom gekeken wordt naar het landelijke ommeland voor stadsnabije, lokale productie. 
 
 
Le Champignon de Bruxelles 
 
Een UA-initiatief in Brussel is ‘Le champignon de Bruxelles’ (figuur 5). Om de verliezen te 
valoriseren die gepaard gaan met het brouwen van bier, bedachten Sevan Holemans en Hadrien 
Velge een systeem om in deze resten als voedingsgrond te gebruiken bij het cultiveren van 
champignons. De champignonkwekerij bevindt zich in de grotten van Kuregem. De gedroogde 
alsook de verse champignons worden zowel online als in verschillende verkooppunten in België 
verkocht. Zo zijn de producten onder andere te vinden in Belgomarkt en Färm in Brussel (Le 
Champignon de Bruxelles, 2018).  
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Figuur	5:	Le	Champignon	de	Bruxelles	

 

3.4 Korte	keten	in	Brussel	
 
Brussel telt ongeveer 1,2 miljoen inwoners en dus potentiële eters voor duurzame voeding (BISA 
Brussels, 2018). Uit een studie van Leefmilieu Brussel in 2017 blijkt dat de vraag naar bio en lokale 
voeding groeit; zo blijkt zelfs dat 60% van alle Brusselaars het belangrijk vindt om (vooral bij verse 
producten) lokaal te kopen en zelfs 10% kiest bewust voor korte keten. Het aantal verkooppunten 
voor lokale voeding stijgt en er komen steeds nieuwe initiatieven en marktmodellen die de 
consument voorzien van een ruim aanbod: er zijn bijvoorbeeld wekelijks 64 lokale markten maar 
ook e-farmz, buurderijen en diverse nieuwe winkel(keten)s (Leefmilieu Brussel, 2017). Volgende 
projecten zijn een exponent van deze dynamiek in de grootstad.  
 

a) De	Good	Food	strategie	
 
Leefmilieu Brussel is een overheidsdienst van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, opgericht in 
1989. De dienst is actief in alle domeinen die vallen onder milieu; zoals energie, bodem, beheer 
van Zoniënwoud, etc; en werkt ook actief mee aan een duurzamere voedselketen in Brussel. In 
2015 werd de ‘Good Food Strategie’ in het leven geroepen door Leefmilieu Brussel in 
samenwerking met de cel landbouw van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of GOB en een 
honderdtal actoren in de voedselketen.  
Ongeveer 1/4e van de milieu-impact van een Brussels huishouden hangt samen met de consumptie 
van voedsel en dranken: gemiddeld wordt 15kg voeding per week in de vuilbak gegooid. Naast de 
negatieve impact op het milieu, zorgt dit ook op sociaal vlak merkbaar voor problemen: zo lijdt 11% 
van de Brusselaars aan obesitas. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een Good Food 
Strategie uitgewerkt die tegen 2035 ervoor zou moeten zorgen dat de Brusselaar zowel beter 
produceert als consumeert. De Good Food strategie heet twee hoofdlijnen: het beter produceren 
van lokale voeding met oog voor het milieu enerzijds, goede gezonde voeding en een evenwichtige 
maaltijd anderzijds. Meer specifiek bestaat de strategie uit 7 actielijnen op 5 jaar (2016-2020) met 
zicht op 2035 (Leefmilieu Brussel, 2017).  



 

 18 

LIJN 1: Meer duurzame lokale voedselproductie 
 
Deze actielijn splitst zich in twee doelstellingen: de ontwikkeling van een duurzame professionele 
landbouwproductie en de promotie van duurzame eigen productie door Brusselaars. Dit door 
sensibilisering, mobilisering, ondersteuning en begeleiding van projectleiders. In 2020 zou 30% 
van de Brusselaars een deel van hun voeding moeten produceren en 100% van alle nieuwe 
professionele productieprojecten dienen performant te zijn op zowel ecologisch als sociaal vlak.  
Ook wordt onderzoek gedaan naar de belemmeringen en opportuniteiten bij de ontwikkeling van 
stadslandbouw, om zo de toegang tot productieplaatsen te vergemakkelijken.  
 
 
Verder wil de strategie de dragers van stadslandbouwprojecten ondersteunen door de oprichting 
van een begeleidende en faciliterende dienst: Stadslandbouw Facilitator. Workshops worden 
georganiseerd en projecten kunnen beroep doen op tal van experts en professionele 
ondersteuning. 
 
LIJN 2: Begeleiding van herlokalisatie en overgang naar een duurzamer aanbod 
 
De strategie wil eerst en vooral de duurzame en lokale producten zichtbaarder maken voor 
consumenten en er ook voor zorgen dat het aanbod voor iedere consument toegankelijk is; zowel 
geografisch als de kostprijs ervan.  
Eén van de acties hierbij is om bijvoorbeeld een duurzamer aanbod voor te schotelen in kantines 
(en restaurants). Maar liefst 47% van de kinderen in Brussel nuttigt een lunch in een schoolkantine 
dus de strategie stelt een aanpassing of uitbreiding voor in het menu van grootkeukens. 
 
LIJN 3: Begeleiding van de overgang van de vraag voor iedereen 
 
Eerder uitgevoerde projecten in Brussel toonden al aan dat er een zekere evolutie is in het 
eetpatroon en er al zeker sprake is van een zekere bewustwording bij de burgers. Dit dient nu 
verder ontwikkeld te worden om ook jongeren en kansarmen te kunnen bereiken met sociale en 
pedagogische projecten. 
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LIJN 4: Ontwikkeling van duurzame, aantrekkelijke ‘Good Food’ voedingscultuur 
 
De Good Food strategie zou voor elke burger een associatie moeten zijn met plezier en welzijn 
voor iedereen, gebaseerd op een toegankelijker aanbod van duurzame producten. De informatie 
rond de strategie wordt voor iedereen verstaanbaar gemaakt en intensief gebundeld en verspreid 
onder de bevolking. Het dient een coherent concept te zijn waar iedereen aan mee wil werken in 
Brussel: zowel de burgers, actoren in de voedselketen als de betrokken besturen.  
 
LIJN 5: Beperking van voedselverspilling 
 
Jaarlijks beland er 134.000 ton organisch afval in de Brusselse vuilbakken. De strategie wil 
voedselverspilling met 30% terugdringen voor 2020, dit door zowel verspilling aan de bron aan te 
pakken als manieren bedenken om overgebleven en onverkochte voeding te valoriseren.  
 
 
LIJN 6: Nadenken en ruimte maken voor de voedingssystemen van morgen 
 
Om een voedingscultuur te kunnen bouwen die werkt voor elke Brusselaar moet rekening 
gehouden worden met verschillende behoeften; hiervoor dienen nieuwe economische modellen 
bedacht te worden en probeert men een innovatief systeem te bouwen dat constant evolueert met 
verschillende lopende onderzoeksprojecten die opgevolgd en gevaloriseerd worden.  
 
LIJN 7: Governance inzake de toepassing van de strategie 
 
Door de juiste samenwerkingen tussen verschillende actoren en organisaties, wordt een goede 
uitvoering van de strategie verzekerd.  
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b) Brussel	Lust	
 
Brussel Lust is een project om land- en tuinbouwers in de Groene Gordel rond Brussel te stimuleren 
om in te spelen op de marktvraag in de stad naar duurzame lokale producten. Jaarlijks stijgt deze 
vraag maar er wordt door de boeren (te) weinig op ingespeeld. Zo blijft een mogelijk groot 
marktpotentieel onaangeroerd, terwijl steeds meer bedrijven in het Pajottenland – zoals ook in 
andere regio’s in Vlaanderen- moeite hebben om te overleven in het verhaal van grootschalige, 
‘industriële’ productie.  Het project heeft als promotor Steunpunt Hoeveproducten en ISP of 
Innovatiesteunpunt Boerenbond (bio zoekt boer) en BioForum als copromotoren.  
ISP is een initiatief dat uitgaat van Boerenbond en Landelijke Gilden, dit in partnerschap met Cera 
en KBC. Deze dienst is gespecialiseerd in het begeleiden van land- en tuinbouwbedrijven bij hun 
innovatieprojecten. Brussel Lust heeft als doel een duurzaam alternatief aan te bieden aan boeren 
in de Groene Gordel en hun bewust maken en stimuleren om producten af te zetten in de stad 
Brussel. Dit vertaalt zich in drie specifieke doelstellingen:  

a) land- en tuinbouwbedrijven stimuleren en begeleiden in de omschakeling naar of de 
uitbreiding van activiteiten in de korte keten; 

b) nieuwe afzetmarkten in Brussel exploreren en in kaart brengen; 
c) een haalbaarheidsstudie doen naar een distributiecentrum (een ‘Food Hub’) voor korte 

keten productie uit de regio, richting Brussel. 
Het onderzoek richt zich op het potentieel bij deze eerste groep aan ‘gewone’ consumenten (d.w.z. 
geen grootverbruikers) (KVLV, 2018).  
Als deel van het project werd een nulmeting gedaan naar het aantal land- en tuinbouwers en het 
aantal korte keten en bio-bedrijven in die Groene Gordel (figuur 6). Zo valt op dat in 2016 slechts 
287 van alle land- en tuibouwbedrijven (totaal van 1521) vallen onder korte keten en niet meer dan 
38 ook biologisch zijn. Aangezien (nog) maar 19% van alle land- en tuinbouwbedrijven in meer of 
mindere mate aan korte keten doet, is hier dus nog kans tot opschaling mits voldoende potentieel 
aan afnemers in Brussel.  
 

 
Figuur	6:	Nulmeting	aantal	land-	en	tuinbouwers,	korte	keten	en	biologisch	in	Groene	Gordel	rond	Brussel	(KVLV,	2018)	
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Ook werd onderzoek gedaan naar het productaanbod in de Groene Gordel om deze zo af te 
kunnen stemmen op de marktvraag in de stad Brussel en met projecten zoals bijvoorbeeld 
smaakbeurzen worden vraag en aanbod met elkaar in contact gebracht (KVLV, 2018). In figuur 7 
valt te zien dat de ‘korte keten’ in de Groene Gordel een vrij gevarieerd aanbod aan producten 
kent; toch ligt de klemtoon vooral op groenten en fruit. 

 
Figuur	7:	Resultaat	productaanbod	Groene	Gordel	(KVLV,	2018)	

3.5 Korte	keten:	ook	een	belangrijke	sociale	component	
 
Om korte keten te faciliteren is er niet enkel nood aan technische maar ook sociale en 
organisatorische innovatie (Knickel et al., 2017). Relaties tussen producent en consument worden 
vandaag steeds meer gekarakteriseerd door anonimiteit; geformaliseerde supply chains, die 
voorzien zijn van controlemechanismen, verzekeren de consument met labels en trademarks maar 
worden vaak niet meer begrepen of vertrouwd (Philips, 2006). De verloren connectie moet opnieuw 
gevonden worden en de losse relaties hebben terug versterking nodig (Tsuchiya et al., 2015). 
SFSC’s gaan op zoek naar een nieuwe soort relatie tussen consument en producent en laten die 
relatie ook centraal staan, eerder dan enkel het product op zich (Marsden et al., 2000). Korte keten 
en het doel van ‘reconnecting’ zorgt er dus ook voor dat deze een plaats vormen in het leven van 
de consument; de biologische, sociale en morele componenten opnieuw verbinden is dus vaak 
meer fundamenteel dan het economische aspect (Dowler et al., 2009).  
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Korte ketens zijn een platform om zowel consumenten als producenten opnieuw te verbinden door 
het delen van gemeenschappelijke waarden, interesses en tradities gebonden aan (duurzame 
en/of lokale) voeding (O’Kane and Wijaya, 2015). Deze combinatie van opnieuw verbinden door 
interactie en herstellen van vertrouwen, maakt dat SFSC’s bijdragen tot het heropbouwen van 
sociale ‘communities’ (Sharp and Smith, 2003; Alonso and O’Neill, 2011).  
 
Niet enkel voor de consument maar ook voor de producent kent korte keten een positieve bijdrage 
op sociaal vlak; door het gebruik van korte keten kan de boer opnieuw terugkeren naar de kern 
van zijn vak; werken met respect voor omgeving en natuur (Olivier and Coquart, 2010). Dit zorgt 
dan vaak voor een grote tevredenheid bij de producenten en boeren (Mundler and Laughrea, 
2016). 
 
 
 
Concrete case in het Pajottenland: Food Hub Herne  
 
In Herne bevindt zich het Dominicanessenklooster, een gebouw dat sinds 2010 werd aangekocht 
door de gemeente en een nieuwe functie kent; het klooster wordt momenteel gebruikt als 
gemeenschapscentrum met een socio-cultureel doel. Vanuit vzw Meegaan borrelt hier nu het idee 
in dit oud klooster een bakkerij te maken waar personen met een (verstandelijke) beperking terecht 
kunnen als zinsvolle dagbesteding met vooral ook een sterke sociale betekenis. Binnen de 
gemeente werd ook een klimaatwerkgroep opgericht waar ook rond voeding werd gewerkt; 
waarbinnen ook rond duurzame voeding. Hierbinnen kwam het idee het concept van de bakkerij te 
linken aan een food hub, waar eventueel ook een winkeltje met lokale landbouw- en 
voedingsproducten en kleine bistro aan zou kunnen gelinkt worden. Zo kunnen eventuele verliezen 
gecompenseerd worden. Binnen deze piste valt ook het sociale aspect en samenzijn; in dit kader 
zouden in de bistro eventueel workshops en infomomenten rond (duurzame) voeding gefaciliteerd 
worden (T7).  
Uit een consumentenbevraging in Herne valt op dat wanneer gevraagd wordt naar welke functies 
van de potentiële hub het meeste aanspreken, vindt 23% het een zinvolle dagbesteding voor 
mensen met een mentale beperking en maar liefst 41% vindt dat het gemeenschapsgevoel zou 
versterkt worden door activiteiten en workshops alsook het gezellig samenzijn in de bistro (T7). Dit 
bevestigt dat de sociale component bij het korte ketenverhaal zeker niet weg te denken valt.  
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4. De consument’ in het verhaal van de korte keten 
 

4.1 Het	begrip	lokaal		
 
In Europa, groeit er een vraag naar traditionele voeding en naar kwaliteit die volgens consumenten 
gepaard gaat met lokale productie. Maar wat betekent precies ‘lokaal’? Vele studies hebben 
aangetoond dat het gebrek aan één ‘officiële’ definitie en regularisatie via labels, verwarring brengt 
bij consumenten. De term lokaal kan voor elke klant iets anders betekenen waardoor er moeilijk 
aan ieders wens kan voldaan worden. Deze term wordt het vaakst gelinkt aan afstand, maar ook 
de eigen reisafstand tot verkooppunten, politieke grenzen en zelfs merken geassocieerd met 
regio’s worden betrokken bij het formuleren van ‘lokaal’ (Feldmann et al., 2015). Recent Vlaams 
onderzoek (figuur 8) naar de consument in het korte keten-verhaal bracht aan het licht dat de 
meeste consumenten in zowel het Waasland als algemeen in Vlaanderen, de aangrenzende 
buurgemeenten als grens beschouwen voor hun begrip van ‘lokaal’ (Beirens, 2016).  
 

 
Figuur	8:	Resultaat	'wat	beschouw	je	als	grens	voor	lokaal'	(Beirens,	2016)	

 

4.2 Nood	aan	informeren	en	sensibiliseren		
 
Zepeda and Deal (2009) toonden aan dat informatie noodzakelijk is voor consumenten bij het 
creëren van nieuwe gewoontes: het is belangrijk de voordelen van lokale productie en het belang 
ervan duidelijk over te brengen. Er bestaat een wisselwerking tussen sensibilisering/educatie en 
de interesse naar lokaal geproduceerde producten. Een grotere betrokkenheid bij het bereiden van 
maaltijden kan een trigger zijn voor de aankoop van lokale producten (Zepeda and Nie, 2012). 
Workshops die mensen opnieuw zelf laten koken, kunnen zorgen voor meer interesse naar 
herkomst en productiewijze van ingrediënten. ‘Klassieke’ sensibilisering lijkt eerder nutteloos in het 
overaanbod aan reclame dat consumenten dagelijks overspoelt. Een lokaal product heeft een 
verhaal nodig om de interesse te wekken en bij voorkeur gaat dit gepaard met een toffe verpakking, 
met bijzondere kwaliteit en met gemak voor consument (‘convenience’) (Renaerts, 2017). 
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4.3 Belangrijke	drempels	en	factoren	bij	aankoop	korte	keten-producten		
  
Dat naast informatie ook gemak een belangrijke factor is, komt ook duidelijk naar voren wanneer 
in het onderzoek van Beirens (2016) gepolst wordt naar belangrijke drempels voor het aankopen 
van korte keten-producten (figuur 9). Geen tijd om tot het afhaalpunt te rijden, onvoldoende 
producten en niet beschikbare informatie vormen de drie grootste drempels bij het aankopen van 
voeding in korte keten bij zowel de consumenten in het Waasland als algemeen in Vlaanderen.  
 
Verder laat korte keten zich, zoals eerder vermeld, invullen door afstand; zowel geografisch als 
relationeel. Dat de consument deze persoonlijke relaties met de producent belangrijk vindt, valt 
eveneens af te leiden uit de resultaten van Beirens (2016) (figuur 10). Bij het schetsen van de 
gewenste situatie door de respondenten, valt het aankopen rechtstreeks bij de producent binnen 
de top drie. De consument wil dus duidelijk, naast het gemak van de supermarkt, toch ook een 
persoonlijke band met producent en herkomst van product. Dit maakt dat lokale voeding evenzeer 
of mogelijk zelfs meer een sociale dan een technische innovatie vertegenwoordigt (Chiffoleau and 
Prévost, 2012).  
 

 
Figuur	9:	Resultaat	'belangrijke	drempels	bij	aankoop	van	korte	keten	-	nooit	eerder	korte	keten	gekocht'	(Beirens,	2016)	
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Figuur	10:	Resultaat	'gewenste	situatie	van	consument'	(Beirens,	2016)	

 

4.4 Motieven	bij	aankoop		
 
Volgens de Europese Commissie heeft ‘de voedselcrisis’, vervuiling van onze omgeving en 
bewustwording van sociale verantwoordelijkheid, gecombineerd met de steeds grotere impact van 
voeding op onze gezondheid, ervoor gezorgd dat een groot deel van de consumenten steeds 
minder vertrouwen heeft in de klassieke voedselketen. Tegenwoordig willen steeds meer 
consumenten weten wie en hoe het product geproduceerd werd (Europese Commissie, 2013). Dit 
heeft ook een impact op de motieven bij aankoop van voeding.  
  

a) Duurzaamheid	
 
In een onderzoek van Giampietri et al. (2016) gaven de bevraagde consumenten duurzaamheid 
en de positieve impact op de omgeving aan als grootste motief bij het aankopen van biologische 
producten. Duurzaamheid en de minder negatieve milieu-impact is een factor die ook vaak gelinkt 
wordt met SFSC’s (Kneafsey et al., 2013). Er is een stijgende reflexiviteit bij consumenten 
tegenover het behouden en bewaren van de natuurlijke omgeving; consumenten willen in 
toenemende mate milieu- of omgeving-vriendelijke alternatieven (Renting et al., 2003). 
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b) Prijs	
 
Een gevolg van deze shift in motieven is dat de regel dat prijs een zeer grote invloed zou hebben 
op aankoopgedrag, wordt verzwakt door een aantal andere meer belangrijke motieven zoals 
duurzaamheid, gezondheid, … (Giampietri et al., 2016) Meerdere auteurs toonden al aan dat 
consumenten overigens bereid zijn een hogere prijs te betalen voor lokale producten (Loureiro and 
Hine, 2002; Darby et al., 2008). 
 

c) Kwaliteit	en	gezondheid	
 
Er is een stijgende vraag naar kwaliteitsvolle, veilige en gezonde producten; de zogenaamde 
‘quality turn’ (Goodman, 2004). Korte ketens zouden de kwaliteiten bezitten om naast het 
duurzamer maken van het voedingssysteem, ook in te gaan op deze vraag naar kwalitatief en 
gezond (Mundler and Laughrea, 2016).  
 

d) Ondersteuning	lokale	economie	en	boeren	
 
In het gangbare systeem (long food supply chain) komt slechts een klein deel van de toegevoegde 
waarde en winsten terecht bij de primaire producenten en boeren. Het uitschakelen van 
tussenschakels bij korte keten (bv. boerenmarkten) zorgt voor een stijging van het 
landbouwerinkomen en zo voor een betere leefbaarheid voor de producent of boer (Onianwa et al., 
2005). Een motief voor consumenten kan dus ook zijn dat ze bereid zijn een eerlijke prijs te betalen 
voor de producten (Chang and Lusk, 2009).  
 
 

e) Voedselkilometers	
 
Zoals eerder vermeld, wordt met ‘food miles’ gerefereerd naar emissies door lange-
afstandsdistributie of de lange afstand die een product aflegt van producent tot consument. Het 
consumeren van lokaal geproduceerde voeding in SFSC’s zorgt voor een daling van de 
voedselkilometers en zo voor minder negatieve impacts op het milieu (Parker, 2005; Weber et al., 
2008); wat terugschakelt naar het belang dat een steeds grotere groep van consumenten hecht 
aan duurzaamheid.  
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5. Instrumenten voor opschaling korte keten 
 

5.1 Opschalen	door	‘Professionaliseren’	
 
Nu is korte keten nog sterk een niche door omvang (producten en producenten zijn nog gering 
t.o.v. het gangbare systeem); het aanwezige potentieel (althans volgens velen) laat toe om de 
betekenis sterk te vergroten; maar daarvoor is professionalisering nodig; zodat meer boeren, meer 
volume, … kunnen worden ingeschakeld (weliswaar binnen de principes van korte keten en 
duurzaamheid). Er is vaak een gebrek aan professionalisme en management bij het succesvol 
inrichten van initiatieven; en er is educatie en vorming nodig (Chapelle and Jolly, 2013). Een aantal 
instrumenten om die opschaling waar te maken, worden daarbij vaak genoemd.   
 

5.2 Marketing:	labels	en	regional	branding	
 

Regional branding is een van de instrumenten die worden ingezet om landbouwgebieden (en hun 
plaatselijke productie) te promoten en de ontwikkeling ervan te ondersteunen. Plaatsen worden 
meer en meer beschouwd als merken. Door branding tools los te laten op deze plaatsen, promoot 
men zowel de plaats, de lokale economie als de plaatselijk geproduceerde producten. Uit een 
onderzoek in 2016 in Tsjechië (figuur 11) blijkt dat regional branding zich voornamelijk toespitst op 
voeding, boerderij en natuurlijke producten (Margarisová and Vokáčová, 2016).  
 

 
Figuur	11:	Resultaat	onderzoek	'welke	producten	regional	branding'	(Margarisová	and	Vokáčová,	2016)	
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a) Recht	van	bij	de	boer	
 
Recht van bij de boer(in) is een overkoepelend medium waar het promoten van korte keten centraal 
staat. Het is een samenwerking tussen verschillende partners waaronder het VLAM (Vlaams 
Centrum voor Agro- en Visserijmarketing), Bioforum, CSA en steunpunt Hoeveproducten. Het 
maakt korte keten toegankelijker voor consumenten en centraliseert alle nodige info: via de website 
kan gezocht worden via type verkooppunt, regio, type product, etc.… Het initiatief telt al meer dan 
1700 verkooppunten in Vlaanderen. Boeren kunnen zich online gratis registreren en aansluiten. Zij 
kunnen dan het label gebruiken (figuur 12). De meeste bestellingen worden online geplaatst maar 
deze manier van verkoop is geen vereiste; een boer met enkel een hoevewinkeltje is eveneens 
welkom (Recht van bij de boer, 2018).  

 
Figuur	12:	Label	'Recht	van	bij	de	boer'	(Recht	van	bij	de	boer,	2018)	

 

b) Streekproducten	Vlaams-Brabant	vzw	
 
Het is een coördinatie-, overleg- en actieplatform met als doel het promoten van producten uit eigen 
streek. De organisatie heeft als doel het bevorderen, professionaliseren en vermarkten van 
streekproducten. Zij doen dit onder andere door het stimuleren van verkoop door projectwerk, 
begeleiden en ondersteunen van acties, inventariseren en actualiseren van een Vlaams-Brabants 
streekproductenbestand,…  
Het concept ‘Straffe Streek’ werd in 2008 ontwikkeld door de vzw met als doel het verder promoten 
van zowel producenten als producten uit de streek. Vanaf 2012 is het mogelijk het Straffe Streek-
label (figuur 13) aan te vragen: als het product een duidelijke link heeft met Vlaams-Brabant, lokaal 
geproduceerd wordt en dat al voor minstens vijf jaar, is het mogelijk het product te laten erkennen 
door de organisatie (Straffe Streek, 2018).  

 
Figuur	13:	Label	'Straffe	streek'	(Streekproducten	Vlaams-Brabant,	2018)	
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c) Lekkers	uit	het	Pajottenland	
 
In 2010 werd uit vzw Pajottenland+, de productencoöperatie ‘Lekkers uit het Pajottenland’ (figuur 
14) opgericht. Er wordt gewerkt rond drie thema’s: promoten van streekidentiteit, duurzame energie 
en leefbare dorpen. De coöperatie bestaat nu uit 18 coöperanten (die een instapkost van 1200 
euro betalen) en een 20-tal horeca of B&B-zaken die het label mogen gebruiken in ruil voor een 
jaarlijkse bijdrage van 100 euro (Pajottenland, 2018 b).  

 
Figuur	14:	Logo	'Lekkers	uit	het	Pajottenland'	(Lekkers	uit	het	Pajottenland,	2018)	

 

d) Biogarantie	
 
Biogarantie (figuur 15) is een privé-label opgericht in 1987 en staat voor biologische, ecologische 
en economische duurzaamheid. Het is een erkend label dat in Vlaanderen beheerd wordt door 
Bioforum Vlaanderen vzw (Biogarantie, 2018).  
 

 
Figuur	15:	Label	'Biogarantie'	(Biogarantie,	2018)	
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5.3 Logistieke	verbindingen:	Food	Hub		
 
Het overbrengen van geproduceerde goederen uit plattelandsgebieden naar de (dichtstbijzijnde) 
stad, is vaak een groot knelpunt bij boeren en producenten. Het vraagt een vrij groot budget om 
deze heen-en-weer-tochten te financieren alsook is het vaak moeilijk voor boeren om te voldoen 
aan de vraag en leveringstermijnen die vooropgesteld worden door winkels en horeca-zaken. Er 
werd reeds in meerdere studies aangetoond dat de distributie van verse voedingsproducten in 
steden vaak inefficiënt verloopt (Anderson et al., 2005). Dit zorgt voor meer luchtvervuiling en een 
onnodige verhoogde negatieve impact op het milieu. Steden focussen vaak op distributie van non-
food producten: deze projecten omvatten heel wat meer organisatorische problemen. Er dient 
rekening onder andere gehouden te worden met meer reguleringen (omtrent bijvoorbeeld 
temperatuur tijdens transport) en de distributie dient veel sneller te verlopen bij verse producten. 
Dit zorgt ervoor dat hieraan ook meer kosten verbonden zijn en dit dus vaak minder winstgevend 
is dan non-food projecten. Ook dient rekening gehouden te worden met een heel groot aantal aan 
leveranciers en afnemers: deze samenwerking verloopt vaak heel stroef (Allen et al., 2012).  
 
Urban Distribution Centers (UDC’s) werden in het leven geroepen om het stedelijke 
goederenverkeer (zowel het collecteren als verdelen van goederen) zo efficiënt mogelijk te laten 
verlopen. Ze hebben als doel de negatieve milieu-impact te minderen, congestie verminderen, tijd 
winnen en leveringen meer regulier te maken voor afnemers. In Europa zijn er al een aantal 
projecten rond UDC’s maar slechts een deel hiervan zijn echt operationeel. Deze situeren zich 
vooral in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië.  
 
Een concept dat hierbij vaak ter sprake komt zijn food hubs. Deze worden gekenmerkt door drie 
kernactiviteiten: aggregatie, distributie en verkoop, coördinatie en permanente faciliteiten. Er wordt 
binnen het food hub-verhaal een onderscheid gemaakt in vier types: 
 

• Coöperatie 
Dit is een samenwerking tussen lokale producenten: dit zorgt voor een daling in kosten en 
hulp bij administratieve en commerciële taken.  

• Farmers market 
Hier worden producten rechtstreeks verkocht door de boeren aan consumenten.  

• Warehouse produce market (WPM)  
Dit is een platform waar producenten samen groepen om zo het makkelijk te maken voor 
afnemers om langs te komen en al de nodige producten aan te kopen. Het platform is zowel 
verantwoordelijk voor de commerciële als logistieke kant.  

• Terminal market 
Een terminal market is een plaats, vaak in/dichtbij een stad, waar voedingsproducten van 
elk type, verhandeld worden in grote hoeveelheden. 
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Figuur	16:	Indeling	urban	distribution	centers	(Morganti	et	al.,	2015)	

 
Zowel de WPM’s als de terminal markets zijn potentiële urban distribution centers en kunnen een 
oplossing zijn voor de logistieke problemen in grootsteden, dit wordt visueel voorgesteld in figuur 
16 (Morganti et al., 2015). 
 
Concrete case in het Pajottenland: Food Hub in Pamel  
 
Concreet zou het gebruik van een UDC dus een mogelijke oplossing kunnen betekenen om de 
verbinding tussen de stad Brussel en het Pajottenland te vergemakkelijken. Momenteel worden 
lokaal geproduceerde producten door kleine initiatieven zoals ‘Lekkers uit het Pajottenland’ in 
kleine hoeveelheden naar de stad gevoerd. Zo rijdt bijvoorbeeld Frederik Vaeremans, die de 
distributie en administratie van de coöperatie voor zich neemt, op en af naar Brussel om de 
producten van de 18 producenten tot de Brusselse consument te brengen. Dit zijn dan vooral 
verwerkte producten aangezien in deze kleine hoeveelheden, de kleine marge op verse producten 
niet winstgevend zou zijn. Opschaling en professionalisering van dergelijk concept, kan eventueel 
ook een oplossing zijn om de logistieke verbinding te leggen tussen de stad en het platteland. Zo 
speelt het idee een hub te faciliteren op het platteland om daar alle producten te verzamelen en 
naar de stad te brengen.  
 
In Pamel, deel van de gemeente Roosdaal, bevindt zich het Provinciaal Proefcentrum voor 
Kleinfruit. Enkele jaren geleden kwamen hier gebouwen en gronden vrij na de verhuis van het 
praktijkcentrum van de landbouwschool. Dit alles is eigendom van de Provincie Vlaams-Brabant, 
waardoor het idee speelt hier een fysieke food hub uit te bouwen. In samenwerking met Brussel 
Lust wordt nu het potentieel onderzocht voor dergelijk initiatief; een onderzoek naar de 
opportuniteiten binnen Brusselse consumentenmarkt is hier deel van (T6). 
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6. Problematiek en vraagstelling  
 
De problematiek rond korte keten werd al uitgebreid toegelicht in het eerste deel van dit werk. In 
deze studie werd verder specifiek nagegaan welke de belangrijkste motieven zijn voor Brusselse 
consumenten om ‘lokale’ (of biologische) producten aan te kopen. Waarom kopen consumenten in 
een stad lokale en/of biologische producten? Deze vraag werd specifiek toegespitst op de 
grootstad Brussel; de motieven en aankoopgedrag van consumenten is echter verschillend van 
stad tot stad.  
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Materiaal	en	methoden	
 

1. Concrete case: een landelijke regio en een stad 
 

 
Figuur	17:	Concrete	case	Pajottenland	en	Brussel	

 
Het Pajottenland is een plattelandsgebied op gemiddeld 30 km van de stad Brussel. Door deze 
nabijheid wordt/werd deze regio vaak bestempeld als de moestuin van deze stad. In de zeven 
Pajottenland+ gemeenten samen bedraagt de oppervlakte aan landbouwareaal (dit telt voor akkers 
en graslanden) min of meer 166 km² (16631 ha, 2015); dit is evenveel als de totale oppervlakte 
van heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Pajottenland, 2018 b). Ook wordt deze regio van het 
Pajottenland vaak het Toscane van het noorden genoemd; dit wijst op een dubbele identiteit. Er is 
dan ook een sterke landschappelijke gradiënt: van stedelijke rand tot zeer landelijk gebied. De 
typische icoon-producten van deze regio zijn: lambiek, aardbeien, hop, paarden en vroege 
groenten (Van Leeuw, 1971). Vandaag in 2018, lijkt het wel of de typische landbouwproducten zijn 
verdwenen uit het palet. ‘Lekkers uit het Pajottenland’ biedt een schijnbaar alternatief, maar de 
klemtoon lijkt te liggen op een toeristisch gefocust identiteitsverhaal.   

??

?

?

?

BXL

PAJOT
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Figuur	18:	Legende	bij	figuur	17	

 
Het idee om de stad en het platteland te verbinden in een context van korte keten is een groot 
complex verhaal (figuur 17, legende in figuur 18). Het verhaal werd daarom opgesplitst en in detail 
onderzocht in samenwerking met 7 andere masterstudenten. Om het grote verhaal te begrijpen 
werden eerst en vooral de markt en consumenten op die markt onderzocht in zowel de stad Brussel 
als op het plattenland in het Pajottenland, alsook de voorkeur voor biologisch of niet en wat hiervan 
de voor- en nadelen zijn. Verder werden alle korte-keten-producenten in kaart gebracht; hun 
geproduceerde producten worden enerzijds geconsumeerd in het Pajottenland zelf; dit kan mede 
gefaciliteerd worden door middel van een food hub (het idee in Herne). Anderzijds speelt het idee 
deze producten naar Brussel te brengen, dit kan ook door een type food hub als het idee in Pamel. 
Zowel op het platteland en in de stad, kan region branding een tool zijn om de consument te 
overtuigen van de producten en kan een aanzet geven tot opschaling van de markt. Om een goede 
samenwerking te bevorderen tussen het platteland en de stad is er echter nood aan een 
intergewestelijk platform.  
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2. Kwalitatief actie-onderzoek 
 
Als het gaat over duurzame ontwikkeling, en de concrete uitwerking daarvan in zijn diverse vormen, 
is er in steeds toenemende mate een erkenning dat er een belangrijke rol is weggelegd voor 
academici uit universiteiten en andere onderzoeksinstellingen; meer bepaald  op het vlak van de 
uitbouw en ondersteuning van aspecten zoals capacity building, community empowerment en local 
engagement (Shiel et al., 2016). Onderzoekers kunnen betekenisvol bijdragen in het formuleren 
van de juiste vragen in zowel overheidsgestuurd als bottom-up gedreven veranderingsprocessen 
en hun governance (Di Iacovo et al., 2016); alsook in het ontwerpen en ondersteunen van de 
ontwikkeling van nieuwe innovatie processen (Cohen and Reynolds, 2014). Eén van de elementen 
binnen deze context is ‘collaborative rationality’; de intense samenwerking en co-creatie tussen 
wetenschappelijke disciplines (of interdisciplinair) en tussen de ‘wetenschap’ en actoren in de 
‘echte wereld” (of transdisciplinair) (Nevens en Dessein, 2007).   
 
Ook het concept van ‘actie-onderzoek’ of interventie-onderzoek’ (Chiffoleau et al., 2016) wordt vaak 
als essentieel element naar voor geschoven; ook in de context van duurzame alternatieven voor 
de huidige landbouw- en voedingssystemen (Reynolds, 2010). Bij dergelijk actie-onderzoek 
probeert de onderzoeker een goede balans te vinden tussen wetenschappelijke neutraliteit en 
objectiviteit enerzijds en elementen van interventie/sturing/inspiratie van daadwerkelijke actie ‘in 
het veld’ (Migchelbrink, 2016). Een belangrijk aspect van actie-onderzoek is dat onderzoekers, 
wanneer ze dat willen en mogen, beschikken over de tijd en toegang tot informatie en data, die 
zeer nodig en complementair zijn voor andere resources in concrete praktijksituaties; waarin de 
actoren zelf  onvoldoende slagkracht aan de dag kunnen leggen (Cohen and Reynolds, 2014).  
 
Deze thesis en het teamwerk waarin hij past (zie verder), zijn een experiment van dergelijk actie-
onderzoek; heel waarschijnlijk a-typisch voor een ingenieursopleiding, maar daarom niet minder 
‘wetenschappelijk’ of laat staan minder relevant. Friedland (2010) verwoordt het als: “Rethinking’ 
how university can contribute; making the invisible college visible; and making it contribute to to the 
support of progressive agrifood systems”. Het gaat overigens niet enkel over de praktische kant 
van de uitkomsten: evengoed kan door dit type van onderzoek ‘grounded theory’ gebouwd worden, 
gebaseerd op de empirie van (bv.) real life plattelandsontwikkelingen, aldus landbouw- en 
plattelandssocioloog Van der Ploeg uit Wageningen (Van der Ploeg et al., 2000).  
 
Durven denken en doen in praktijken van actie-onderzoek biedt bovendien een reële invulling van 
aspecten als multiperspectivisme en sociale relevantie (met zelfs een gewenste dosis activisme) , 
die ook door onze eigen alma mater hoog in het vaandel gedragen worden (Rector Rik Vandewalle, 
bv. op Gent in Transitie, 3 mei 2018).  
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3. Het experiment van een gezamenlijke aanpak 
 
Algemeen wordt gesteld dat veel van de meer duurzame alternatieven voor het huidige gangbare 
landbouw- en voedingssysteem, van systematische aard zijn (Mathijs et al., 2012). Dat houdt 
specifiek in dat er heel wat aspecten, actoren, organisaties en schaalniveau’s relevant zijn en in 
onderlinge en coherente samenhang moeten meegenomen worden in elke aanpak van onderzoek. 
Samenwerking is hier dan ook een kritische succesfactor (Barbera and Dagnes, 2016). In het brede 
kader van dit grote verhaal was het dan ook een logische aanpak om elk deelaspect toe te wijzen 
aan duidelijk onderscheidbare individuele thesiswerken, maar ook tegelijk een overkoepelende 
samenwerking te ontplooien zodat het systemische (handelings)perspectief de nodige aandacht 
kreeg. Deze werkwijze werd toegepast omdat werd uitgegaan van een win-win situatie voor zowel 
elk individueel stuk als voor het grote geïntegereerde verhaal.  
De oogst van een meer complexe set van verschillende bevindingen en hun respectieve 
systemische impacts houdt meer potentieel om effectiever te informeren in de richting van kennis 
zowel als van ‘governance’ van veranderingsprocessen van het type dat we bestudeerden; meer 
dan dat individuele perspectieven dat doen (Cohen and Reynolds, 2014). Volgens sommigen is dit 
een fenomeen van ‘collaborative rationality’ (Innes and Booher, 2010). We zien deze aanpak ook 
als een goed experiment van wat onze eigen Alma Mater benoemt als ‘multiperspectivisme’; en 
bijzonder belangrijk acht.  
 
Als team werd een poging gedaan om wat in de praktijk verwacht wordt in het licht van de 
opschaling van lokaal verankerde landbouw- en voedingssystemen ook toe te passen, een 
coherente samenwerking tussen diverse stakeholders en aspecten. Concreet voor de bestudeerde 
case, betekende dit een geleidelijk aan opgebouwd, steeds rijker wordend totaalverhaal van 
Pajottenland-Brussel als case van lokaal verankerd en stadsverbonden landbouw- en 
voedingssysteem; opgebouwd aan de hand van acht invalshoeken/deelonderwerpen verdeeld over 
de acht teamleden:  
 

- Producenten in het Pajottenland T1 (De Smet, 2018) 
- Streekidentiteit & ‘Regional branding’ T2 (Van Parys, 2018) 
- Consumenten uit het Pajottenland T3 (Cammaert, 2018) 
- De markt Brussel – Consumenten uit Brussel  
- To bio or not to bio? T5 (Schelfhaut, 2018) 
- Foodhub in Pamel T6 (Kiekens, 2018) 
- Foodhub in Herne T7 (Vanderveken, 2018) 
- Intergewestelijk platform T8 (Verstraeten, 2018) 
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  Door te werken in team konden concreet een aantal resources gedeeld worden: 
-  Wetenschappelijke literatuur (en andere bronnen) werden samen gebracht in een 

gedeeld platform, dat – in het perspectief van het team- fungeerde als een  ‘open source’ 
databank. Ook in de praktijk is dit een essentieel element van welslagen: bestaande 
informatie vanuit verschillende hoeken/actoren/organisaties samenbrengen en transparant 
maken. Het gebrek aan transparantie is in praktijk vaak een belangrijke reden voor 
misverstanden, inertie of zelfs immobiliteit.   

 
- De 64 diepte-interviews werden verdeeld over de 8 teamleden. Bij elk interview werd 

uiteraard de relevantie van de geïnterviewde voor het specifieke werk vooropgesteld, maar 
in bijna elk interview werden vragen gesteld met betrekking tot de andere deelthema’s. Ook 
deze interviews (opnames) werden in een gedeelde databank geplaatst.  

 
- Ook de enquêtes werden zodanig opgesteld dat bepaalde vragen ook een antwoord 

konden bieden op vragen uit de verschillende andere deelthema’s, bv. wat korte keten 
producenten vinden van opschaling, voorkeuren voor bio of lokaal, over Brussel als markt, 
etc.  

 
Bovendien werden ook regelmatig gedeelde terugkoppelingsmomenten ingepland met de volledige 
groep thesisstudenten en promotor. Daar stonden uitwisseling en compilatie van evoluties en stand 
van zaken centraal; zo werd het mogelijk om gezamenlijk inzichten op te bouwen in de samenhang 
van ‘het grote verhaal’. Dat ‘totaalverhaal’ werd op die manier steeds rijker en meer coherent 
samengesteld en tegelijk werden bijkomende inzichten en opdrachten voor de diverse deelthema’s 
duidelijk. Zo groeide ook een attitude en gevoel van effectief en gezamenlijk engagement in ‘actie-
onderzoek’. Mogelijk is de geschetste aanpak wat controversieel; maar wij zien het vooral als een 
experiment in “a careful revision of established academic paradigms” (Friedland, 2010).  
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Figuur	19:	Foto	van	het	hele	thesisteam	naar	aanleiding	van	een	artikel	in	Editiepajot	(Editiepajot,	2018)	

 

4. Kwalitatief onderzoek: een aantal gebruikte instrumenten 
 
Voor dit onderzoek zijn in grote mate kwalitatieve methodes gebruikt, die vooral hun toepassing 
kennen in onderzoeken die eerder sociologisch van aard zijn (Bernard, 2000). Zo’n methodes 
helpen de onderzoekers vaak meer dan kwantitatieve methodes als het gaat over inzicht krijgen in 
probleemstellingen en oplossingsrichtingen van complexe situaties waar heel wat actoren, 
aspecten, organisaties, etc. in betrokken zijn (Graham-Rowe et al., 2014). Een kwalitatieve aanpak 
is dus aangewezen voor “the development of concepts which help us to understand social 
phenomena in natural (rather than experimental) settings, giving due emphasis to the meanings, 
experiences and views of the participants” (Pope and Mays, 1995). Korte-keten-systemen in de 
context van landbouw en voeding (en duurzame ‘systemen’ in het algemeen) worden in de 
literatuur vaak beschreven als zijnde een complex gegeven, dat zich dus leent voor een 
kwalitatieve studie en aanpak. Vaak is kwalitatief onderzoek ook van groot belang in een 
voorbereidende fase waarin de juiste vragen scherp gesteld worden en mogelijks gevolgd wordt 
door verder werk met kwantitatieve tools (Bryman, 2006; Newenhouse and Schmit, 2000). 
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De volgende instrumenten van kwalitatief onderzoek werden gebruikt:  
 

a) Semi-gestructureerde	interviews	
 
In tegenstelling tot gestructureerde interviews, met een vaste volgorde en precieze verwoording 
van vragen, biedt een semi-gestructureerd interview het voordeel van meer flexibiliteit en de 
mogelijkheid om specifieke onderwerpen iets dieper te bevragen naar mate het gesprek vordert. 
Zo wordt vaak een meer waarheidsgetrouwe beoordeling bekomen van de opvattingen van de 
respondent (Cohen et al., 2002). Dergelijk type van interview heeft wel een algemene vooraf 
vastgelegde structuur met generieke hoofdvragen, maar laat de interviewer toe om bij en door te 
vragen in functie van de elementen die aan bod komen in de antwoorden die op tafel liggen, 
naargelang de behoefte aan meer details (Drever, 1995). Op die manier is het mogelijk om ‘rijke’ 
kwalitatieve informatie te verzamelen met voldoende diepgang en met de – vaak zeer relevante- 
bijhorende nuances, motiveringen, minder tastbare invloeden, etc. (Meijer, 1999). Deze diepgang 
van de bekomen info was belangrijk bij het begrijpen van de dynamieken in dit specifiek onderzoek, 
waardoor geopteerd werd voor dit type interview.  
De geïnterviewde personen werden vooraf geselecteerd omdat ze, op basis van een initiële ‘quick 
scan’ van de korte-keten-case Pajottenland-Brussel, beschouwd werden als ‘evidente’ 
stakeholders (bv. omdat hun naam en/of organisatie terugkwam in diverse documenten, realisaties, 
etc.). Aan het einde van elk interview werd gevraagd welke persoon/organisatie volgens de 
geïnterviewde van belang kon zijn voor onze case; zo kon gebruik gemaakt worden van het zgn. 
sneeuwbaleffect. Zo werden verder in het traject ook ‘less usual suspects’ op de kaart gezet en 
bevraagd. Er werden in totaal 64 personen geïnterviewd; een lijst hiervan is toegevoegd in bijlage 
1.    
 

b) Focusgroepen	
 
Focusgroepen kunnen beschouwd worden als gezamenlijke diepte-interviews (Stewart et al., 
2014). Ze laten echter toe om naast individuele, ook gezamenlijke ervaringen en meningen (en ook 
disconsensus) te expliciteren (Morgan, 1997). Ook het effect van het wederzijds leren kennen van 
andere standpunten en interacties (zowel positieve als negatieve) is van groot belang; zo kan een 
beter collectief begrip ontstaan van de situatie of het probleem (Stewart et al., 2014) 
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c) Mind	mapping	
 
Schema’s en ‘maps’ kunnen gebruikt worden om relatief veel info meer betekenis te geven; ‘mind 
mapping’ is een vorm van deze aanpak (Egan, 1999). Het is een erkende tool om inzicht te krijgen 
in complexe situaties en om ingewikkelde problemen te verkennen en analyseren (Seyihoglu and 
Kartal, 2010).  
Een arechetypische mind map bestaat uit volgende basiselementen: het fundamentele onderwerp 
vertaald in een centrale afbeelding en vertakkende hoofdthema’s als dikke hoofdtakken met een 
aantal dunnere zijtakken (Farrand, Hussain, & Hennessy, 2002). Deze diverse takken worden 
benoemd met sleutelwoorden, personen, … Met diverse verbindings-symboliek worden eventuele 
verbindingen aanduiden tussen verschillende takken of elementen. Deze beschrijving illustreert de 
geschiktheid van deze tool voor situaties waar diverse verbindingen en multi-stakeholders 
doorslaggevend zijn in het al dan niet optreden van (gewenste) dynamieken.   
 

5. Specifieke consumentenbevraging 
 
Om te beginnen was het belangrijk om een profiel te schetsen van de korte-keten-consument; dit 
door vragen rond leeftijd, woonsituatie, financiële situatie, opleiding, … Daarnaast was het de 
bedoeling een beeld te schetsen over wat precies de drijfveren, preferenties en drempels zijn voor 
dergelijk type consument. Waarom kiest een consument voor lokaal en/of biologisch? Wat zijn de 
drempels bij het aankopen van (meer) korte keten? Wat weet de Brusselaar over het Pajottenland? 
Wat is het huidige aanbod korte-keten-initiatieven en alternatieven? …  
Om een passend beeld te schetsen van de huidige situatie rond korte keten in Brussel was het 
belangrijk het juiste doelpubliek te bereiken; consumenten die bewust duurzame keuzes maken en 
gericht op zoek gaan naar duurzame/lokale/biologische producten en initiatieven.  
De enquête werd o.a. verspreid door verkooppunten van korte-keten-producten, alsook door de 
buurderijen (La Ruche Qui Dit Oui) (zie verder).  
De enquête werd online aangemaakt en verwerkt via SurveyMonkey en werd verspreid van februari 
2018 tot 10 mei 2018. Uiteindelijk hebben 101 respondenten deelgenomen aan de bevraging.  
Good Food Brussel is gelijktijdig eenzelfde onderzoek aan het voeren in Brussel; de resultaten 
zouden eind juni van dit jaar openbaar gemaakt worden.  
 

6. Aanbod korte keten in Brussel 
 
Aangezien afstand en beschikbaarheid vaak terugkomen bij drempels voor korte keten, werd het 
aanbod en de verspreiding ervan in kaart gebracht alsook werd gekeken of er al dan niet Pajotse 
producten reeds aangeboden worden. Enkele specifieke korte keten-initiatieven worden verder 
toegelicht. 
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Resultaten	en	bespreking	
 

1. Inleiding 
 
De consumentenbevraging of enquête wordt gebruikt als leidraad om zo alle aspecten van 
lokale/biologische voeding en de Brusselse consument te overlopen. De bekomen resultaten uit 
de bevraging worden verder aangevuld met elementen uit diepte-interviews, literatuur en gericht 
onderzoek.   
 

2. Wat is het profiel van korte-keten-consumenten in Brussel?  
 
Het ‘gemiddelde profiel’ van een respondent bij deze bevraging kan weergegeven worden als:  
  

‘Een jonge stadsvrouw, 30 jaar, hoogopgeleid en zonder kinderen’ 
 
Om het profiel van de bevraagden te kunnen schetsen werden enkele algemene vragen gesteld 
(leeftijd, woonsituatie, financiële situatie, …), een samenvatting van de resultaten wordt 
weergegeven in tabel 1.  
 
De leeftijd van de respondenten ligt tussen de 16 en 64 jaar. De verdeling in tabel 2 toont aan dat 
er een mooie spreiding is in zowel leeftijd als gezins- en woonsituatie. De grote meerderheid, 
namelijk 70% van alle respondenten is tussen de 21 en 40 jaar oud. Het valt ook op dat vooral 
vrouwen de enquête hebben ingevuld, 73% om precies te zijn. Uit de vraag naar de 
verantwoordelijkheid van de respondent blijkt dat de meeste respondenten, dus vrouwen, de 
grootste verantwoordelijkheid hebben bij de aankoop van voeding. Dit kan een insteek zijn voor 
vrouwenorganisaties zoals KVLV om hierop in te spelen en vrouwen in Brussel als targetgroep te 
zien om de aankoop van lokale en duurzame voeding te stimuleren.  
 
Zoals besproken in de literatuur valt ook in deze resultaten op dat het voor een hoger opgeleid en 
een eerder welgestelder deel van de bevolking zou zijn; slechts 11% heeft geen hogere opleiding 
gehad en maar 5% schat zijn financiële situatie in als zijnde moeilijk. SFSC kent zelfs een elitair 
karakter (Hinrichs, 2003); consumenten zijn vaak hoogopgeleid en welgesteld (Horst et al., 2011). 
Ook Rob Renaerts, coördinator bij Rabad (organisatie die producenten en actoren in korte keten 
bij elkaar brengt), bevestigd deze trend: 
 

“De producten zijn nog iets duurder en de winkels liggen vooral gelokaliseerd in de ‘rijkere’ 
buurten. Het blijft voorlopig nog iets voor welgestelde mensen aangezien er momenteel nog een 

zeker budget voor nodig is” (DI 46). 



 

 42 

De Good Food strategie in Brussel is, zoals eerder vermeld, een strategie met focus op de 
consument en burger in élke bevolkingsgroep. De stad probeert het concept van duurzame voeding 
voor iedereen toegankelijk te maken. De resultaten uit deze bevraging bevestigen dat deze aanpak 
ook nodig is in Brussel om consumenten uit verschillende bevolkingsgroepen en –klassen te 
betrekken in het korte keten-verhaal en het geheel sociaal meer coherent te maken.  
Een opmerkelijk verschil bij de vergelijking tussen de profielen in Brussel en het Pajottenland, is 
de opleidingsgraad. In tabel 2 worden de resultaten in Brussel en het Pajottenland vergeleken; in 
Brussel heeft 62% een masterdiploma behaald terwijl op het platteland dit ‘slechts’ 28% bedraagt. 
In het Pajottenland heeft 41%, de meerderheid, een secundair diploma terwijl in Brussel dit de grote 
minderheid is (11%).  
De populatie in steden wordt vandaag in toenemende mate gekenmerkt door de aanwezigheid van 
millennials of de zogenoemde Y-generatie; volwassen tussen 20 en 40 jaar oud die trouwen, 
kinderen en het vormen van gezinnen uitstellen door een veranderende cultuur en een focus op 
carrière. Het stadsleven is aantrekkelijk voor deze jongvolwassenen (Pendall, 2012). Het bekomen 
gemiddelde profiel bevestigt ook deze dynamiek in steden. 
 
Verder in deze bespreking zal blijken dat consumenten in Brussel en het Pajottenland vrij 
gelijklopende meningen en voorkeuren delen, toch is het profiel opmerkelijk verschillend. Dit vraagt 
om een gedifferentieerde aanpak bij het introduceren en verder aanwakkeren van het 
duurzaamheidsgevoel in de stad en op het platteland  
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Tabel	1:	Profiel	van	respondenten	in	Brussel	

 Aantal respondenten Percentage (%) 
Geslacht     
Man 27 27 
Vrouw 74 73 
Leeftijd      
>= 20 jaar 4 3 
21-30 jaar 44 44 
31-40 jaar 27 27 
41-50 jaar 15 15 
50< jaar 11 11 
Gezinssituatie     
Alleenstaand 49 49 
Samenwonend 52 51 
Kinderen      
0 62 61 
1 18 18 
2 15 15 
Meer dan 2 6 6 
Opleiding     
Secundair 11 11 
Bachelor 27 27 
Master 63 62 
Woonomgeving     
Stad 87 86 
Platteland 14 14 
Vegetarisch     
Ja 11 11 
Neen 90 89 
Verantwoordleijkehid bij     
aankoop voeding     
Grootste verantw. 62 61 
Gedeelde verantw. 29 29 
Minste verantw. 10 10 
Financiële situatie     
Moeilijk 5 5 
Gemiddeld 42 42 
Goed 54 53 
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Tabel	2:	Vergelijking	opleidingsgraad	van	respondenten	in	Brussel	en	het	Pajottenland	

 Brussel Pajottenland 
Opleiding (%)     
Secundair 11 41 
Bachelor 27 31 
Master 62 28 

 
 

3. Wat is het algemeen aankoopgedrag en wat zijn de algemene voorkeuren 
van Brusselse consumenten? 

 
Vervolgens werd het huidig aankoopgedrag en voorkeuren van de consumenten in kaart gebracht; 
er werd gevraagd of een groot deel van hun aangekochte voeding al biologisch en/of lokaal is en 
naar welke van de twee hun voorkeur gaat. De resultaten worden weergegeven in tabel 3. Wat 
hierbij opvalt, en wat ook een belangrijke opmerking is bij het verder verwerken van de resultaten, 
is dat 70% van de respondenten in Brussel al voor een groot deel biologisch en/of lokaal eten. Dit 
bevestigt dat het beoogde doelpubliek ook bereikt werd. De groep van respondenten bestaat dus 
vooral uit personen die nu al bewust bezig zijn met duurzame voeding, dit kan een invloed hebben 
op verdere voorkeuren en factoren. De voorkeur van de Brusselse eters gaat licht naar lokale 
voeding (59%); dit toont aan dat er zeker marktpotentieel is voor lokaal geproduceerde producten 
maar ook nog altijd voor biologische productie (41%). Er is geen sterk uitgesproken voorkeur 
tussen beiden. Consumenten die ‘bio-minded’ zijn hechten vaak ook veel belang aan ‘lokaal’, tot 
soms zelfs meer dan aan biologisch op zich (Hempel and Hamm, 2016).   
 
In tabel 3 wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten in het Pajottenland. Daar bestaat ‘maar’ 
voor 50% van de bevolking het grootste deel van hun aankopen uit lokale of biologische. De 
enquête in het Pajottenland werd eerder algemeen verspreid en niet zozeer bij consumenten die 
al vaker in aanraking kwamen met biologisch en/of lokaal (al eerder vermeld), kan mede deze 
verdeling verklaren. Consumenten uit het Pajottenalnd hebben wel een duidelijke voorkeur voor 
lokaal (73%); aangezien zij in een streek leven waar lokale productie zeer voor de hand liggend is, 
is het voor hen ook evidenter om voor lokale producten te kiezen eerder dan voor biologische.  
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Tabel	3.	Huidig	aankoopgedrag	van	respondenten	in	Brussel	en	het	Pajottenland	

 Brussel Pajottenland 
Groot deel bio/lokaal (%)     
Ja 70 50 
Neen 30 50 
Voorkeur (%)     
Biologisch 41 27 
Lokaal 59 73 

 
Er werd gevraagd om de volgende 6 eigenschappen te rangschikken in volgorde van belang voor 
de consument: prijs, gezondheid, ecologische productie, kennis van producent en 
productiemethode, kennis van plaats van productie en smaak/kwaliteit. De resultaten worden 
weergegeven met een gewogen gemiddelde van een score op 6 met 6 als meest belangrijk (figuur 
20). 
 
De drie meest belangrijke factoren voor de eters in Brussel bestaan uit smaak/kwaliteit (4,68 op 6), 
gezondheid (4,48 op 6) en ecologische productie (3,48 op 6). In tegenstelling tot wat in de literatuur 
vaak aangehaald werd; dat de prijs van groot belang zou zijn bij het aankoopgedrag en 
beslissingsproces van consumenten; valt hier op dat prijs ‘maar’ op de vierde plaats komt. Dit kan 
mede gevolg zijn van de al eerdergenoemde opmerking; het grootste deel van de respondenten 
zijn erg gesteld op duurzame voeding waardoor prijs voor hen mogelijks van minder belang is dan 
de doorsnee consument in Brussel. Dit koppelt ook terug naar het gemiddelde profiel van de 
respondenten: het gaat over hoogopgeleiden met een goede financiële situatie.   
 
De resultaten in Brussel en Pajottenland zijn zoals eerder vernoemd, vrij gelijklopend. Om toch een 
vergelijking te maken met de bevraging in het Pajottenland, zijn daar de drie belangrijkste factoren 
net iets anders: hier primeren smaak/kwaliteit, gezondheid en prijs. Op het platteland speelt prijs 
dus een iets grotere rol bij de aankoop van voeding eerder dan de ecologische productiewijze 
ervan. Het verschil is echter zeer klein en eerder niet significant: 3,53 op 6 voor het Pajottenland 
tegenover 3,37 op 6 in Brussel.  
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Figuur	20:	Rangschikking	algemene	factoren	van	belang	bij	aankoop,	gewogen	gemiddelde	van	score	op	6	met	6	als	meest	

belangrijk	

 

4. Wanner is de keten ‘kort’ voor de Brusselse consument? 
 
Zoals besproken in de literatuurstudie, kent het begrip ‘lokaal’ geen éénduidige betekenis maar 
wordt het wel vaak gelinkt aan de fysieke afstand tussen productie en consumptie (Feldmann et 
al., 2015). Aan de respondenten uit Brussel werd gevraagd wat naar hun perceptie de maximale 
afstand is tussen consument en producent, om te kunnen spreken van ‘lokaal’ geproduceerde 
voeding. Het resultaat wordt in figuur 21 weergegeven. Opnieuw wordt hier ook een vergelijking 
gemaakt met de antwoorden van de consumenten uit het Pajottenland.  
 
Het valt op dat de consument in Brussel en die in het Pajottenland een heel verschillend idee 
hebben van het begrip ‘lokaal’. In de stad kiezen de bevraagden voornamelijk (53%) voor ‘minder 
dan 50 km’, wat voor een Brusselaar een relatief korte afstand is van het centrum tot het platteland. 
Dit wordt gevolgd door ‘minder dan 100 km’ met 28%. 
Het Pajottenland ligt op ongeveer een dertigtal kilometer van de grootstad Brussel; dit valt nog 
binnen de 50-km grens die de consumenten in Brussel vooropstellen als maximale afstand voor 
lokaal geproduceerde voeding.  
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6

kennis	plaats	productie

kennis	producent	en	methode

prijs

ecologische	productie

gezondheid	

smaak,	kwaliteit

0	=	niet	belangrijk,	6	=	zeer	belangrijk

Brussel

Pajottenland



 

 47 

In het Pajottenland werden ‘minder dan 20 km’ en ‘minder dan 10 km’ het vaakst gekozen, samen 
goed voor drie kwart van de respondenten. In de landelijke regio ligt de notie van ‘kort’ dus 
aanzienlijk dichter bij huis dan dat het geval is in Brussel. Dit kan mogelijk verklaard worden door 
het feit dat op het platteland een veel kortere afstand dient afgelegd te worden om lokale producten 
te bereiken aangezien deze in de nabije omgeving worden geproduceerd in tegenstelling tot de 
stad waar vrijwel niks geproduceerd wordt. De Brusselaar heeft dus een veel ruimer beeld van wat 
al dan niet als lokaal kan beschouwd worden.  
 

 
Figuur	21:	Maximale	afstand	tussen	producent	en	consument	waarbij	bevraagde	spreekt	van		'lokaal'	

 

5. Welke typische kenmerken van lokale of biologische voeding vindt de 
Brusselse consument belangrijk? 

 
Er werd gevraagd om zes typische kenmerken van lokale voeding en van biologische voeding te 
rangschikken in volgorde van belang: een gezonde en veilige voeding, behouden en ondersteunen 
van plattelandsgebieden en gemeenschappen, minder negatieve milieu-impact (door het lager aan 
voedselkilometers), een betere kennis van plaats en methode van productie, verse kwalitatieve 
smaakvolle producten en een eerlijke prijs en betere leefbaarheid voor de boer door minder 
tussenschakels in de keten. De resultaten worden vergelijkend weergegeven in figuur 22.   
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Voor lokale voeding is de minder negatieve impact op het milieu met een score van 4,45 op 6 
veruit de meest belangrijke factor voor de consument. De daling in het aantal food miles van lokale 
voeding, wordt dus alom geassocieerd met een minder negatieve impact op het milieu. Ook een 
eerlijke prijs en betere leefbaarheid voor de boer wordt als een typisch kenmerk beschouwd door 
de respondenten (3,9 op 6). De onafhankelijkheid van wereldspelers en veilingprijzen, zorgt 
inderdaad voor een betere werk- en leefomgeving voor de primaire producenten (Vilt, 2012). 
Versheid, kwaliteit en smaak komt op de derde plaats met een score van 3,64 op 6.  
 
Voor biologische voeding komt een gezonde en veilige voeding naar voor als het meest 
typerende kenmerk voor biologische producten met een score van 4,56 op 6. Ook de minder 
negatieve impact op het milieu scoort hoog met 4,54 op 6 en komt zo op de tweede plaats. Als 
derde komt versheid, kwaliteit en smaak met 3,51 op 6.  
 
In figuur 22 wordt de vergelijking gemaakt tussen de typische kenmerken gekozen door de 
consumenten voor biologische en lokale voeding. Een belangrijk verschil ligt bij het kenmerk 
‘gezonde, veilige voeding’. Bij biologische producten scoort dit 4,56 op 6 (op de eerste plaats) 
terwijl bij lokale producten ‘maar’ 3,56 op 6 (op de vierde plaats). Dit toont aan dat de respondenten 
gezond en veilig veeleer associëren met biologisch dan met lokaal. Al eerder werd aangetoond dat 
consumenten kiezen voor biologisch omdat deze producten gezonder zouden zijn; biologische 
landbouw wordt minder gelinkt aan bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen dan de gangbare 
manier van produceren (Hughner et al., 2007). Toch is er echter nog geen sluitend bewijs gevonden 
dat biologisch geproduceerde producten gezonder zouden zijn (Williams, 2002). Het is eerder een 
egoïstisch motief om biologische voeding te kopen; de consument is meer begaan om eigen 
gezondheid en veiligheid, eerder dan de (negatieve) impact op diens omgeving (Hugher et al., 
2007).  
 
Volgens Jo De Beule, producente van bloemen en kruiden gevestigd in Ternat (Pajottenland), zou 
nochtans voor de consument vooral kennis van productiewijze en vertrouwen in producent dat deze 
produceert met respect voor natuur belangrijk zijn, eerder dan het feit of het effectief biologisch is 
of niet.  
 
”Het gebruik van een bio-label is zeer duur en ingewikkeld voor de kleinere producent; een zeer 

transparant productieproces is vaak voldoende voor het vertrouwen en om de consument te 
overtuigen” (DI 37). 

 
Deze stelling lijkt dan weer eerder tegenstrijdig met de resultaten bekomen uit de 
consumentenbevraging; kennis van productieplaats en –methode scoort maar 2,87 op 6 voor 
lokale voeding en 3,08 op 6 voor biologische voeding. 
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Figuur	22:	Typische	kenmerken	van	lokale	en	biologische	voeding	volgens	consumenten,	gewogen	gemiddelde	van	score	op	6	met	

6	als	meest	typeren	

 

6. Voor welke productcategorieën koopt de Brusselse consument biologisch 
en/of lokaal?  

 
Om de huidige vraag en aanbod te begrijpen, werd gevraagd naar het huidige koopgedrag van de 
consument voor biologische en lokale voeding. In figuur 23 wordt weergegeven welke producten 
de consumenten bij hun aanschaf kiezen voor het kenmerk ‘lokaal’. Groenten en fruit worden met 
respectievelijk 90% en 82% door het grootste aandeel van consumenten aangekocht; gevolgd door 
zuivelproducten door 51% van de kopers en in mindere mate vlees (36%).  
 

 
Figuur	23:	Welk	aandeel	van	de	korte-keten-consumenten	koopt	‘lokaal’	voor	de	verschillende	productcategorieën?	
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Voor biologische producten (figuur 24) scoren opnieuw groenten en fruit het hoogste met beiden 
een aandeel van 92%. Ook zuivelproducten (55 %) en vlees (28%) worden vaak biologisch 
aangekocht door de Brusselse consumenten. De resultaten voor biologisch en lokaal zijn dus vrij 
gelijklopend.  
 

 
Figuur	24:	Welk	aandeel	van	de	consumenten	in	Brussel		koopt	‘biologisch’	voor	de	verschillende	productcategorieën?	

 
Zoals eerder vermeld, bestaat het grootste deel van het aanbod van producten in het Pajottenland 
uit groenten en fruit; hier kan dus ingespeeld worden op de Brusselse markt. Aangezien ook bij 
korte keten tussenschakels uitgeschakeld worden en de producten sneller tot bij de consument 
komen, is het een goede manier om producten zoals groenten en fruit, producten met een kortere 
houdbaarheid, te verkopen. Ook dient in dergelijke (lokale) voedselketens niet voldaan te worden 
aan de strenge eisen en uiterlijke keuring die gesteld worden aan producten in veilingen en 
groothandel (Vilt, 2012). Onderzoek toonde al aan dat SFSC’s een trigger kunnen zijn voor een 
hogere consumptie van groenten en fruit en zo ook een gezonder en meer duurzaam dieet (Benis 
and Ferrão, 2017). Sinds 2016 staan groenten en fruit ook weer aan de basis van de 
voedingspiramide (figuur 25): de dagelijkse inname is gestegen naar 5 tot 7 consumpties per dag; 
er is dus een algemene trend naar het meer consumeren van groenten en fruit (INDI, 2016).  
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Figuur	25:	Nieuwe	voedingspiramide	met	groenten	en	fruit	aan	de	basis	(INDI,	2016)	

 

7. Waar koopt de Brusselse consument lokale of biologische producten?  
 
In figuur 26 wordt weergegeven in welk type verkooppunten, de consument biologische of lokale 
producten aankoopt.  
 

 
Figuur	26:	Waar	worden	(het	vaakst)	lokale/biologische	producten	aangekocht	door	consumenten	in	Brussel?	
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Voor lokale voeding gaan de respondenten het vaakst langs bij de biowinkel (55%), boerenmarkt 
(45%) en supermarkt (45%). Dit toont aan dat consumenten een duidelijke link zien tussen 
biologische en lokaal geproduceerde producten; aangezien 55 % ook lokale producten willen zien 
en aanschaffen in een bio-winkel.  
 
Om biologische producten aan te kopen gaan ze het vaakst naar de bio-winkel (75%), de 
supermarkt (62%) en de markt (38%); dit is vrij gelijklopend met de resultaten voor lokale 
producten. Bij ‘andere’ werd bijvoorbeeld de eigen tuin opgenoemd.  
 
Algemeen worden dus de bio-winkel en supermarkt vaak aangehaald; dit bevestigd dat gemak nog 
vaak een grote factor is bij het aankopen van voeding. Het moet een snelle en gemakkelijke keuze 
zijn voor de consument. Dit kwam ook naar voren in het onderzoek van Beirens (2016) en in 
gesprekken met Rob Renaerts van Rabad. 
 

“Het moet naast kwalitatief, vooral ook gemakkelijk zijn” (DI46). 
 
Toch is er schijnbaar geen echt éénduidige voorkeur voor een type verkooppunt; de diversiteit in 
de stad mag en moet er zijn voor de Brusselse consumenten. Volgens Renaerts is hier ook opnieuw 
een gedifferentieerde aanpak nodig voor ‘de grote groep’ consumenten en de ‘de hardcore groene’ 
consumenten (‘de kleine 10%’); 
 

“Deze hardcore groene groep zit nu vooral bij SAGAL  maar wordt niet van al zijn wensen 
bediend; zijnde én lokaal én biologisch én met een sterk verhaal. Er zal dus een niche moeten 
komen voor deze groep consumenten te bedienen en andere instellingen voor de andere grote 

groep” (DI46). 
 

8. Wat vindt de Brusselse consument van bio en/of lokaal over het huidige 
aanbod van producten? 

 
Ook werd gevraagd naar welke aspecten van lokale voeding momenteel voldoende zijn in de 
huidige omgeving van de consument. De resultaten worden weergegeven in figuur 27. Van alle 
respondenten vond 76% dat de kwaliteit van de producten, dus de versheid en de smaak, 
voldoende was voor de lokale producten in diens omgeving.  
Wat van meer belang is in deze case, is wat net niet voldoende is: de zichtbaarheid (aanduiding 
en reclame in de verkooppunten) met 17% en het volume (de beschikbare hoeveelheden) met 19% 
zijn twee factoren waar duidelijk aandacht aan besteed dient te worden. Dit bevestigt opnieuw dat 
het voor de consument een gemakkelijke keuze dient te zijn om lokaal aan te kopen; zoals 
bijvoorbeeld een goede zichtbaarheid en makkelijk te onderscheiden in de supermarkt (Hjelmar, 
2011).  
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Ook het aantal verkooppunten scoort maar 28%; er is dus schijnbaar nog voldoende ruimte voor 
een afzet van producten uit het Pajottenland én nieuwe initiatieven en verkooppunten in de stad.  
 

 
Figuur	27:	Welke	aspecten	van	lokale	voeding	beschouwt	de	consument	in	Brussel		als	voldoende	in	omgeving?	

 
Ook werd gevraagd of er naar eigen perceptie voldoende restaurants waren in de nabije omgeving 
die werken met lokale en biologische producten. In beide gevallen vinden de Brusselaars dat er 
een tekort is aan dergelijke initiatieven: maar liefst 73% vindt dat er meer biologische restaurants 
mogen zijn in de grootstad, dit loopt op tot 86% voor restaurants die werken met lokale producten 
(figuur 28). Dit kan een mogelijke insteek zijn voor Pajotse korte keten producenten die hun lokaal 
geproduceerde producten kwijt zouden kunnen bij dergelijke restaurateurs.  
 

 
Figuur	28:	Zijn	er	naar	mening	van	consument	in	Brussel		voldoende	restaurants	in	omgeving	die	werken	met	lokale/biologische	

producten?	
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9. Wat houdt de Brusselse consument tegen om (meer) bio en/of lokaal aan te 
kopen? 

 
Om lokale en biologische producten meer aan de man te brengen dient achterhaald te worden wat 
precies de drempels zijn die consumenten tegenhouden om minder lokaal/biologisch aan te 
schaffen. In figuur 29 worden de resultaten weergegeven voor lokale voeding. Voor maar liefst 55% 
van de respondenten is het gebrek aan verkooppunten in de stad is de grootste drempel. Ook het 
onvolledige aanbod (48%) en de te hoge prijs (49%) houdt de respondenten tegen om meer lokale 
producten te consumeren.  
 

 
Figuur	29:	Wat	houdt	de	Brusselse	consument	tegen	om	meer	lokaal	te	kopen?	

 
Voor biologische voeding scoort de te hoge prijs het hoogste met 65% van de respondenten, 
gevolgd door een gebrek aan verkooppunten en een onvolledig aanbod met beide 32% (figuur 30). 
De drempels voor biologische en lokale voeding zijn vrij gelijklopend; toch is er een schijnbaar iets 
grotere vraag naar extra verkooppunten en een vollediger aanbod voor lokale voeding en wordt 
biologisch vaker als te duur ingeschat.  
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Figuur	30:	Wat	houdt	de	Brusselse	consument	tegen	om	meer	biologisch	te	kopen?	

 
Ook opmerkelijk is dat slechts 3% (lokaal) en 8% (biologisch) van de bevraagden aangeeft geen 
behoefte te hebben om meer lokaal/biologisch te kopen; dit is een zeer grote insteek voor 
producenten (in het Pajottenland) die zich afvragen of de consument in Brussel zit te wachten op 
hun lokale en/of biologische producten. Dit wordt bevestigd door Jean-Pierre De Leener, bio-
producent in het Pajottenland: 
 

“De markt in Brussel is zeker nog groot genoeg voor meer producten en producenten, ikzelf 
geraak mijn producten direct kwijt en extra producenten zouden zeker geen concurrentie 

betekenen” (DI24). 
 
Volgens Johan Bellen, transitiemanager van de provincie Vlaams-Brabant, bevindt deze vraag zich 
vooral in de rand in Brussel. 
 
“Daar woont een eerder welgesteld deel van de inwoners van Brussel en zij willen én kunnen de 

meerprijs voor biologische en lokale producten betalen” (DI33). 
 
Dit is conform met eerdere resultaten in dit onderzoek; het profiel van de bevraagden bestaat vooral 
uit welgestelde en hoogopgeleide personen.  
 
Bij de maximale afstand waarover de consument zich wenst te verplaatsen voor het aankopen van 
lokale producten is er een opmerkelijk verschil tussen de consumenten in het Pajottenland en deze 
in Brussel (figuur 31). In Brussel zegt de helft van de consumenten dat die afstand liefst minder is 
dan 5 km; voor de Pajot ligt deze grens eerder rond 10 km.  
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Dit kan logisch verklaard worden door het feit dat in een stad alles nabij en vlot bereikbaar moet 
zijn te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. Het drukke stadsleven vraagt om een korte reistijd 
en gemak voor de consument. Op het platteland ligt alles ook verder uit elkaar en beschikken veel 
meer inwoners over een wagen, waarmee ze zich ook effectief frequenter en relatief verder kunnen 
verplaatsen. Er is dus ook opnieuw hier een gedifferentieerde aanpak nodig bij de verspreiding van 
verkooppunten in een stad en op het platteland: een goede verspreiding en nabijheid van 
verkooppunten is cruciaal in een stad als Brussel. 
 

 
Figuur	31:	Hoe	ver	wil	de	consument	in	Brussel/Pajottenland	zich	maximaal	(wekelijks)	verplaatsen	voor	het	aankopen																			

van	lokale	voeding?	

Figuur 32 geeft een visualisatie weer van hoe ver een Brusselse consument zich wil verplaatsen 
voor het aankopen van voeding (5 km). Dit valt samen met de uiterste rand van de stad en dus de 
rand tussen Brussel en het Pajottenland. Het volstaat dus voor Pajotse producenten om hun 
producten tot de rand te brengen en de Brusselaar is bereid zijn producten daar ook op te halen; 
het is m.a.w. niet nodig voor producenten om tijd en benzine te verspillen aan het verspreiden en 
rondvoeren van de producten doorheen de stad. Dit wordt bevestigd door Rob Renaerts; 
 
“Je moet eigenlijk alles aan de rand stockeren en van daaruit naar centrum distribueren” (DI46). 

 
In Brussel zijn ze hiervan al op de hoogte: al eerder was er het idee in samenwerking met OCMW 
Brussel, een verzamelpunt of food hub te starten in gebouwen van het BIR (Bureau of International 
Recycling), gelegen nabij Tour & Taxis (aan de rand van de stad), maar door moeilijkheden met 
bouwvergunningen is dit plan tenietgedaan (DI46).  
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Figuur	32:	Visualisatie	van	hoe	ver	een	Pajotse/Brusselse	consument	zich	wil	verplaatsen	voor	het	aankopen	van	lokaal/biologisch	

en	wat	Pajotse	consument	als	maximale	grens	voor	lokaal	beschouwd	

 

10. Wat weet de Brusselse consument over het Pajottenland? 
 
Een kleine meerderheid, 53% van de bevraagde Brusselaars, is bekend met de streek ‘het 
Pajottenland’. Aangezien Brussel maar een 30-tal kilometer van het Pajottenland verwijderd is, en 
grenst aan de rand van de stad, is de 47% die nog nooit van het Pajottenland gehoord heeft toch 
een vrij grote groep. In de woordenwolk in figuur 33, worden de vaakst gegeven antwoorden 
weergegeven wanneer gevraagd werd naar gemeenten die de bevraagde associeert met het 
Pajottenland; hier springen vooral Herne, Gooik, Lennik, Dilbeek, Halle, Aalst, Ternat en Asse eruit. 
Van vorige genoemde gemeenten maakt Asse geen deel uit van het Pajottenland. Ook kwamen 
zelfs enkele exotische gemeenten zoals Gent aan bod; er is dus nog een vrij grote groep in Brussel 
die over de groene rand rond eigen stad amper kennis bezit. Aangezien slechts drie van de zeven 
hoofdgemeenten van het Pajottenland (Lennik, Gooik en Herne) vaak genoemd worden, moet het 
Pajottenland zeker nog werken aan zijn streekidentiteit. 
 



 

 58 

 
Figuur	33:	Woordenwolk	van	gemeenten	die	consumenten	in	Brussel	associëren	met	het	Pajottenland	

 
In figuur 34 worden de typische kenmerken weergegeven die consumenten in Brussel associëren 
met het Pajottenland. De drie kenmerken die het vaakst in verband gelegd worden met deze 
landbouwstreek zijn: fiets- en wandelregio (41%), landbouwstreek vlak bij Brussel (56%) en 
typische bieren zoals Lambic, Geuze en Kriek (47%).  
 

 
Figuur	34:	Typische	kenmerken	die	consument	in	Brussel	associeert	met	het	Pajottenland	

 
Er is dus duidelijk een potentieel om deze regio als toeristische plek aan te bieden bij de 
Brusselaars. In de enquête gevoerd in het kader van regionale branding in het Pajottenland, 
uitgevoerd door Van Parys (2018), werd ook door burgers en korte-keten-actoren in het 
Pajottenland aangegeven dat het Pajottenland-label geassocieerd wordt met het toeristisch 
aantrekkelijker maken van de regio en met evenementen en activiteiten in de regio (resp. 3,43 en 
3,31 op 6 met 6 als zijnde zeer typerend). Het bevorderen van toerisme scoort zelfs het hoogste 
bij de vraag tot welke aspecten het Pajottenland-streekmerk het meeste kan bijdragen (4,09 op 6 
met 6 als grootste bijdrage) (T2).  
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Slechts 34% van de respondenten gaf aan ooit al (een) product(en) gekocht te hebben waarvan 
wetende dat ze uit het Pajottenland komen. Ze herkenden deze producten het vaakst door de naam 
‘Pajottenland’ die voorkwam op de verpakking (49%). Maar 28% van de bevraagden zou een 
product uit het Pajottenland herkennen door het label op de verpakking (figuur 35). Dat het 
streekgebonden label nog vrijwel onbekend is, valt ook af te lezen uit figuur 36; maar 20% herkende 
het label en nog minder bevraagden (15%) hebben ooit al een product met het Pajottenland+ label 
gekocht. Het label van Straffe streek en Recht van bij de Boer zijn nog minder bekend. Enkel het 
label ‘Biogarantie’ werd wel relatief vaak herkend (63%) en aangekocht (55%). In het Pajottenland 
bevestigt 71% van de bevraagden dat de Pajotse producten te weinig gestimuleerd/gepromoot 
worden buiten het Pajottenland (T2); er is dus duidelijk kennis van het probleem, alleen ontbreekt 
hier vaak het professionalisme om het ook écht op de juiste manier aan te pakken. Manu Decorte, 
een producent van gin gevestigd in het Pajottenland, bevestigt het gebrek aan gewicht van de 
streekmerklabels.   
 
“Het label ‘Lekkers uit het Pajottenland’ is niet sterk genoeg om te kunnen zeggen: oké je draagt 

het label, wij willen jouw product” (DI 39). 
 
Marketingstudies hebben aangetoond dat drie componenten essentieel zijn om een succesvolle 
marketingstrategie uit te bouwen: 

1) het uitbouwen van een sterke streekidentiteit; en dit gebaseerd op kwaliteitsvolle producten; 
2) de nood aan een coöperatieve werking (bv. een coöperatie van landbouwers en 

producenten); 
3) producten van hoge kwaliteit, aan competitieve prijzen en in een ‘local minded’ omgeving 

zoals een boerenmarkt (Feenstra, 1997). 
De drie elementen komen allen aan bod als je kijkt naar de werking in het Pajottenland; het is 
(opnieuw) het gebrek aan professionalisme die de goede werking ervan tegenhoudt. Zo komen 
minder kwaliteitsvolle producten voor in de coöperatie die zowel wantrouwen scheppen bij 
consument als producent. Tijs Boelens, bio-producent in het Pajottenland bevestigt:  
 

“Ik wil mijn producten pas in de coöperatie en onder het streekmerk plaatsen als deze kwaliteit 
kan garanderen, wat nu nog niet het geval is” (DI23). 
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Figuur	35:	Hoe	herkennen	consumenten	in	Brussel	producten	die	geproduceerd	werden	in	het	Pajottenland?	

 
 

 
Figuur	36:	Herkent	de	consument	het	label/heeft	hij	het	label	al	aangekocht?	
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11. Hoe ziet het huidige aanbod eruit in Brussel?  
 
Er borrelt al heel wat in Brussel rond korte-keten-initiatieven. Dit is slechts een greep uit het 
assortiment; toch vormt dit een beeld van wat leeft in Brussel en hoe dergelijke korte-keten-winkels 
werken. Dit wijst er ook op dat er bij de consumenten in Brussel wel een vraag moet zijn naar korte-
keten-producten volgens Rob Renaerts van Rabad;  
 

“Aangezien al deze initiatieven wel draaien is er zeker wel vraag” (DI46). 
 

11.1 Bio-	en	korte	keten-winkels/markten	in	Brussel		
 
In figuur 37 worden enkele bio- en korte keten-winkels in kaart gebracht die ook verder worden 
toegelicht.  
 

 
Figuur	37:	Verspreiding	winkels	in	Brussel	–	1)	Färm	2)	BEES	Coop	3)	Roots	Store	4)	The	Barn	5)	Belgomarkt	6)	Les	Tanneurs	7)	The	

Food	Hub	
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a) Färm	
 
Met hun missie ‘laten we de band tussen mensen en hun voeding veranderen opdat de band tussen 
de mensen verandert’, is Färm (figuur 38) een nieuw soort bio-winkel met verschillende vestigingen 
in Brussel. Bij Färm ligt de focus op het oprichten van nieuwe coöperatieven; het samenbrengen 
van investeerders, managers, werknemers, sympathisanten (of co-farmers) en producenten. 
Consumenten kunnen terecht in één van de winkels voor duurzame, biologische en liefst lokale 
producten. De coöperanten of co-farmers hebben elk een bijdrage bij het faciliteren van workshops, 
sensibiliseringscampagnes, organiseren van conferenties en vergaderingen, … Färm wil nieuwe 
relaties laten ontstaan tussen verschillende actoren en deelnemers om zo samen te streven naar 
een duurzame voedselketen (Färm, 2018).  
 

 
Figuur	38:	Färm	(Färm,	2018)	

 

b) The	Food	Hub	
 
The Food Hub biedt producten aan die elk biologisch zijn en afkomstig van kleine of middelgrote 
producenten uit Belgïe en de rest van Europa. Zij geloven dat er een nieuwe economie moet 
bestaan die gebaseerd is op vertrouwen en vooral transparantie; zo wordt op elk product 
aangegeven waar en door wie het geproduceerd werd, hoeveel de producent eraan verdient, … 
Een voorbeeld van zo’n transparant label wordt weergegeven in figuur 39. The Food Hub heeft nu 
2 vestigingsplaatsen: één in Brussel en Leuven (The Food Hub, 2018).  
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Figuur	39:	Voorbeeld	van	label	bij	The	Food	Hub;	volledige	transparantie	

  

c) Roots	Store	
 
Roots Store (figuur 40) is een 100% circulaire bio-winkel waarbij het begrip ‘traceerbaarheid’ op de 
eerste plaats komt; de essentie ligt bij de ‘roots’ van het product. Hun 4 pijlers zijn: korte keten, 
zero waste/slijtage, recycleerbaarheid en buurtwinkel. Zij werken samen met 16 korte keten-
producenten en gebruiken zo vaak mogelijk verpakkingen die te recycleren zijn of volledig 
herbruikbaar. Ook willen zij van hun winkel een ontmoetingsplaats maken waar buurtbewoners 
samenkomen (Roots Store, 2018).  
 

 
Figuur	40:	Roots	Store	(Good	Food	Brussel,	2018)	
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d) Belgomarkt		
 
Het aanbod van Belgomarkt (figuur 41) bestaat voor 95% uit korte keten-producten. Zij werken 
(bijna) enkel samen met Belgische producenten. Zo kunnen zij ook een maximale transparantie 
bieden aan de consument (Belgomarkt, 2018).   
 

 
Figuur	41:	Logo	Belgomarkt	(Belgomarkt,	2018)	

 

e) Les	Tanneurs	–	De	Bio	Markt		
 
Les Tanneurs (figuur 42) is een self-service biomarkt die 6 dagen per week verse producten 
aanbiedt zoals groenten, fruit, kaas, … Het aanbod is afkomstig van lokale producenten en 
coöperatieven die deel uit maken van ‘Mandala Organic Growers’; een groep van bio-producenten 
in Europa met hun hoofdzetel gelegen in Brussel (Zeronaut, 2012).   
 

 
Figuur	42:	Les	Tanneurs	(RTBF,	2018)	
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f) Bees	Coop	
 
Bees Coop (figuur 43) is een coöperatieve, participatieve en zonder winstoogmerk supermarkt. Dit 
wil zeggen dat elk lid zowel werknemer, klant als eigenaar is. Er bestaan verschillende gradaties 
van lidmaatschap naargelang investering en engagement; om bijvoorbeeld klant-coöperant te 
worden dient een bedrag van 100 euro betaald te worden (komt overeen met vier aandelen), wordt 
verwacht 3 uren in 4 weken te werken in de supermarkt en wordt verwacht deel te nemen aan 
vergaderingen en dergelijke. Bees Coop wil financieel onafhankelijk zijn zonder het doel om winst 
te maken op de producten. Er is een samenwerking tussen de consumenten en producenten om 
zo kwalitatieve producten te kunnen aanbieden tegen toegankelijke prijzen.  
 

 
Figuur	43:	Bees	Coop	(Bees	Coop,	2018)	

 

g) The	Barn		
 
The Barn (figuur 44) is een overdekte bio-markt die enkel volledig biologische producten aanbiedt 
van gekende producenten. Deze producten worden in bulk aangeboden zodat zij dit kunnen 
verkopen aan betaalbare prijzen, op deze manier is The Barn voor elke consument toegankelijk.  
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Figuur	44:	The	Barn	(The	Barn,	2018	

 

11.2 Buurderij	–	La	ruche	qui	dit	oui		
 
La Ruche Qui Dit Oui, ook Boeren & Buren genoemd, is een buurderij; een wekelijkse boerenmarkt 
waarbij de consument de producten vooraf online bestelt en één keer per week kan afhalen op de 
buurderij bij de producent. Bij Boeren & Buren bevindt de buurderij zich gemiddeld 16 km van de 
consument en bepaalt de producent zelf de prijs van zijn producten. Het doel van de buurderij is 
het onwikkelen van korte ketens en zo de smaak van de streek terug te vinden, de negatieve milieu-
impact te laten dalen en opnieuw relaties te laten ontstaan tussen de consumenten en 
producenten. In figuur 45 wordt de huidige vespreiding van buurderijen in Brussel voorgesteld; er 
is al een ruim aanbod aan buurderijen die vrij goed verspreid zijn over de stad. Geïnteresseerden 
kunnen ook zelf een projectvoorstel doen voor het opstarten van een buurderij in samenwerking 
met en de nodige begeleiding van Boeren & Buren (La ruche qui dit oui, 2018).  
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Figuur	45:	Verspreiding	buurderijen	Boeren	&	Buren	-	La	Ruche	Qui	Dit	Oui	

 

11.3 SAGAL	–	Soliaire	Aankoopgroep	voor	Artisanale	Landbouw	
 
Een SAGAL (of het Franse GASAP) is een groep burgers die rechtstreeks samenwerken met 
producenten (vaak groenteboeren) om op lange termijn seizoensgebonden producten aan te 
kopen. Er wordt een jaarlijks verbinteniscontract getekend waarbij de producent zich engageert 
wekelijks een groentemand bij de consument te kunnen leveren. Producten worden verkocht voor 
eerlijke en solidaire prijzen en zo wordt de landbouwer of producent verzekerd van een afzet voor 
zijn product alsook een eerlijk en stabiel inkomen. Het is ook een manier om nieuwe sociale relaties 
uit te bouwen met zowel producenten als mede-consumenten (Leefmilieu Brussel, 2018).  
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Conclusie	en	beleidsvoorstel	
 
Als Pajotse producenten hun lokale en/of biologische voedingsproducten op de Brusselse markt 
willen brengen (alsook verkopen in eigen streek), is het eerst en vooral belangrijk te weten wie de 
potentieel geïnteresseerde consumenten precies zijn en wat ze belangrijk vinden. Uit dit onderzoek 
bleek dat het gemiddeld profiel van de lokaal- en/of bio-bewuste consument in Brussel ongeveer 
het volgende is: 
 

‘Een jonge stadsvrouw, 30 jaar, hoogopgeleid en zonder kinderen’. 
 
Dit kwam niet overeen met het gemiddelde profiel van de bevraagden in het Pajottenland; daar 
ging het meer over minder-opgeleiden. Er is dus een gedifferentieerde aanpak nodig om enerzijds 
de stedelijke en anderzijds de landelijke markt te benaderen. Dit is mogelijk van groot belang voor 
lokale producentencoöperaties zoals Pajottenland+; zij dienen een gedifferentieerde 
marketingstrategie uit te werken als ze in grotere mate ook consumenten in Brussel willen bereiken 
in de toekomst. Dit is ook een insteek voor vrouwenorganisaties zoals KVLV: er is duidelijk een 
grotere interesse bij vrouwen (die blijkbaar ook de meeste verantwoordelijkheid blijven dragen voor 
aankoop) in voeding die biologisch geteeld is en/of van lokale oorsprong. Als wordt gesproken over 
een gewenste opschaling van korte keten, ligt er bij die vrouwen duidelijk potentieel. Anderzijds 
kan dit ook een actiepunt zijn om meer mannen warm te proberen maken voor het korte-keten-
verhaal.  
Het korte-keten-concept blijft vandaag een eerder elitair karakter hebben. De Good Food strategie 
in Brussel richt zich vooral op het toegankelijk maken van duurzame voeding voor elke 
bevolkingsgroep, maar uit het onderzoek blijkt dat de huidige klanten eerder hoogopgeleiden zijn. 
Verschillende actielijnen richten zich op het bereiken van iedere consument; door verschillende 
sociale en pedagogische projecten wordt ook gemikt op o.a. jongeren en kansarmen. Een strategie 
waar ook klaarblijkelijk nood aan is.  
 
Consumenten hebben geen duidelijke voorkeur voor ofwel biologisch ofwel lokaal. Van primordiaal 
belang bij het aankopen van voeding zijn de gezondheidsaspecten die de consument er mee 
associeert. Dit kwam zowel bij lokaal als biologisch naar voren. Het gezondheidsverhaal kan een 
manier zijn om meer consumenten te overtuigen om korte-keten-producten aan te kopen. 
Onderzoek bevestigde dat korte keten een trigger kan zijn voor een hogere consumptie van 
groenten en fruit, en zo een meer duurzaam en gezonder dieet. Groenten en fruit worden opnieuw 
belangrijker in het dieet en zijn nu net ook wat het meeste geproduceerd wordt in (bv.) het 
Pajottenland. Dat er zeker ook een markt is voor net die producten wordt ook bevestigd door 
voorbeelden van Pajotse bio-boeren die succesvol hun producten vermarkten in Brussel stad.  
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Een andere belangrijke factor in het overtuigen van consumenten voor de kanalen van bio en/of 
lokaal is het gemakkelijk maken van de aankoop van de producten. Gemak of ‘convenience’ kwam 
in diverse aspecten en vormen terug in de resultaten. De verkooppunten dienen makkelijk 
bereikbaar te zijn; grosso modo niet verder dan 5 km van de woonplaats. Een goede verspreiding 
en divers aanbod aan verkooppunten is wenselijk. Ook hier diversiteit van het aanbod is belangrijk:  
er dienen gemakkelijke, ruime  en toegankelijke keuzes te zijn voor de grote groep consumenten 
(die overigens ook nog ‘gangbare’ producten blijven aanschaffen); mogelijk aangevuld met een 
aantal vormen van niche-markten voor de ‘harcore groene’ consument die enkel biologisch en/of 
lokaal wil. De producten in die verkooppunten dienen verder ook voldoende zichtbaar gemaakt te 
worden; een ander aspect van gemak of ‘convenience’ voor consument.  
 
Die 5-kilometer-grens voor bereikbaarheid valt (toeval of niet) ook  samen met de afstand van de 
Pajotse regio met de rand van de stad: het is dus in principe voldoende wanneer de producenten  
hun producten tot aan de stadsrand zouden kunnen brengen. Onnodige investering van tijd en geld 
om de producten doorheen de stad te vervoeren is dus niet nodig. Een ‘food hub’ of 
distributiecenter aan de rand kan dus een oplossing bieden voor het logistieke probleem, dat een 
belangrijke rem is voor meer stadsgerichte korte keten of bio-productie. Ook hier zijn ze in Brussel 
al van op de hoogte; er was al sprake van dergelijk voorstel maar er is duidelijk ook nood aan het 
concreet maken hiervan. Een idee kan zijn om dergelijke distributiecenters of hubs te linken aan 
wat ooit de stadspoorten waren rondom de stad (niet enkel voor producten uit het Pajottenland 
maar kan bijvoorbeeld ook voor Waalse producenten) kan een inspiratie zijn voor een  
oplossingspiste   om meer lokaal te verkopen.  
 
De prijs van lokale en/of bio-producten (vaak –al dan niet perceptie- als hoger ervaren t.o.v. 
gangbaar) blijft een drempel vormen voor consumenten om (meer) aan te kopen; wellicht ook één 
van de redenen waarom korte keten/bio vandaag vooral een elitegroep van consumenten bereikt. 
Toch als het aanbod in Brussel van naderbij bekeken werd, viel op dat heel wat initiatieven toch 
proberen de producten aan betaalbare en eerlijke prijzen aan te bieden (zoals bijvoorbeeld Bees-
Coop). De logica achter lokale productie houdt ook niet in dat er hogere prijzen nodig zijn; wel dat 
er van (dezelfde) prijs een groter aandeel terecht komt bij de producent. Meer sensibilisering rond 
deze ‘goedkope’ (of beter ‘niet duurdere’) alternatieven voor duurzame voeding kunnen eventueel 
meer consumentengroepen overtuigen.  
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Als het Pajottenland een relatie wil opbouwen met de consumenten in Brussel, is er duidelijk nog 
werk. De Brusselse consumenten hebben tot nu toe weinig kennis van de streek en zijn producten; 
en het Pajottenland heeft twijfels over het daadwerkelijke potentieel van de Brusselse markt. Naast 
hun producten tot de consument in Brussel te brengen, is er zeker ook een opportuniteit om de 
Brusselaar naar het Pajottenland te brengen; dit door het ontwikkelen van de streek als een 
toeristische regio. Lokale voeding zou het potentieel hebben om het toerisme in een streek op een 
duurzame manier te ontwikkelen.  Voor zover ze de regio kennen, is volgens Brusselaars is het 
Pajottenland een typische fiets- en wandelregio. Het zou een creatief en effectief concept kunnen 
zijn om deze troef  te linken aan lokale of korte-keten-producten. Fietstochten die kunnen 
vertrekken van aan die eerder vernoemde stadspoorten, doorheen het Pajotse heuvelland met 
verschillende routes en stopplaatsen langs lokale producenten. Gekende streekbieren zoals de 
Geuze, kunnen een toffe link zijn met wielertoerisme; eerder typisch voor mannen die op die manier 
ook betrokken kunnen worden in het korte-keten-verhaal.  
 
Ook het streekmerk van het Pajottenland of andere labels hieraan gelinkt blijven vrijwel onbekend 
voor de consumenten in Brussel. Om dit verder uit te bouwen dient rekening gehouden te worden 
met de drie genoemde elementen: het opbouwen van een sterke streekidentiteit, sterke 
samenwerking van de diverse actoren, en werken aan een uitstekende kwaliteit van de producten.  
 
De Brusselse markt biedt ongetwijfeld nog veel meer potentieel dan dat wat vandaag al ingevuld 
wordt met korte keten en/of bio. Een coherente en professionele aanpak kan toelaten om de 
Brusselse kans te grijpen!  
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Bijlagen	
 

Bijlage 1: Lijst met interviews  
 

 
 
 

Naam interviewer/-sterGeïnterviewde Functie in het verhaal Bedrijf/Organisatie Datum Opname Uitgeschreven
DI1 Colette en Frank Hubert Neuckermans Producent: bio-groenten Ecodal (bio) 15/11/2017 ja ja
DI2 Frank Lut en Marc Depenseleer Producent: zuivel (ijs) De Calogne 25/10/2018 nee ja
DI3 Colette en Frank Ann Detelder Consulent/Ondersteuner Steunpunt Korte Keten Steunpunt hoeveproducten 22/12/2017 nee nee
DI4 Colette Patrick Pasgang Consulent/Ondersteuner Innovatiesteunpunt Innovatiesteunpunt 16/02/2018 ja ja
DI5 Colette Jean Marie Pottelsbergh Producent: bio-groenten Natur-L (bio) 22/03/2018 nee ja
DI6 Colette Katia Delmotte Producent: bio-groenten Symbiose (bio) 22/02/2018 nee ja
DI7 Colette Peter De Deyn Producent: kleinfruit Ankafruit 23/02/2018 nee ja
DI8 Colette Tom D'Haemer Producent: fruit Fruit D'Haemer 23/02/2018 nee ja
DI9 Colette Eric Geyssens Producent: wijn Wijndomein Dappersveld 23/02/2018 nee ja
DI10 Colette Kris Beeckmans Producent: fruit Kestergat Fruit 23/02/2018 nee ja
DI11 Colette Jasper Van Opstal Producent: bio-groenten BioJasper (bio) 03/03/2018 nee ja
DI12 Colette Jan Lots Producent: zuivel (geitenmelk) Geitjesweelde 03/03/2018 ja ja
DI13 Colette Sep Holemans Producent: bio-vlees en - zuivel Dubbeldoel (bio) 03/03/2018 ja ja
DI14 Colette Mia Vergauwen Producent: zuivel (desserts) Hof te Mols 03/03/2018 ja ja
DI15 Colette Bart Lots Producent: vlees Hoeveslagerij de Lingeren 03/03/2018 ja ja
DI16 Colette Eddy&Karin Ostyn Producent: eieren Fonteinveld 10/03/2018 ja ja
DI17 Colette Giselene Seghers Producent: bio-groenten Bioboerderij Hof Seghers 10/03/2018 ja ja
DI18 Colette Willy De Ville Producent: zuivel (kaas) Beverse Kaasmakerij 10/03/2018 ja ja
DI19 Frank Roger en Kris Van de Velde Producent: kleinfruit Aardbeienkwekers 14/03/2018 ja ja
DI20 Frank Mia Duytschaever Producent: Houtachtige sierplanten Boomkwekerij Duytschaever 14/03/2018 ja nee
DI21 Frank De Baerdemaeker Producent: zuivel( ijs) Hoeveijs Bettestraat 18/03/2018 ja nee
DI22 Mele Bert Neuckermans Producent: bio-groenten De pletterick 13/11/2017 ja ja
DI23 Hanna Tijs Boelens Producent: bio-groenten De Groentelaer 17/03/2018 ja maar ruis op ja
DI24 Hanna Jean-Pierre De Leener Producent: bio-groenten Bioproducent De Leener 23/04/2018 ja ja
DI25 Hanna An Jamart Coördinator BioForum Bioforum 18/10/2017 ja nee
DI26 Hanna Marjolein Visser professor agro-ecologie ULB 7/11/2017 ja nee
DI27 Hanna Joris Aertsens Program advisor sustainable chain development Rikolto Vredeseilanden 15/11/2017 ja nee
DI28 Hanna Ignace Deroo Bio-consulent boerenbond Boerenbond 24/11/2017 ja ja
DI29 Hanna en Joke Daan Desmet Producent: bio-groenten 04/05/2018 ja
DI30 Hanna Luc Peeters Relatiebeheer - veiling Belorta 30/11/2017 ja nee
DI31 Catharina Saskia De Beblock Projectmanager sustainable sourcing Colruytgroup Colruyt 09/11/2017 ja ja
DI32 Catharina Yves Hendrickx Verantwoordelijke proefcentrum Pamel proefcentrum Pamel 02/03/2018 ja ja
DI33 Catharina Johan Bellen Transistiemanager proefcentrum Pamel Provincie VL-Brabant 02/03/2018 ja ja
DI34 Catharina & Mele Stefanie Friedel Medewerkster Steunpunt Hoeveproducten en KVLV hubs KVLV 27/12/2018 ja nee
DI35 Eli en Frank Linda Plessers en Peter Vandaele Producent: vruchtensappen Pajottenlander 06/11/2017 ja ja
DI36 Eli en Pauline Jos Huwaert Coördinatie Leadergroep, projecten ondersteunen van P+ Pajottenland+ (coördinator) 07/11/2017 ja ja
DI37 Eli, Pauline en Frank Yo de Beule Producent aangesloten bij 'Lekkers uit het Pajottenland' Duizendblad 14/11/2017 ja ja
DI38 Eli Johnny Sterck en Ursula Moons Uitbaters streekproductencentrum Streekproductencentrum Halle 07/12/2017 ja ja
DI39 Eli  Manu Decorte Producent aangesloten bij 'Lekkers uit het Pajottenland' Gin Ground Control 19/02/2018 ja ja
DI40 Eli Eddy Matthys-De Zutter Consulent Landelijke Gilden Consulent Landelijke Gilden 17/04/2018 ja ja
DI41 Mele Hannes Van Den Eeckhout Coördinator Vlaanderen & Nederland boeren en buren 17/11/2017 ja nee
DI42 Mele en Frank Michael Moulaert VVSG-stafmedewerker - Aanspreekpunt Lokale Voedselstrategie VVSG 14/11/2017 ja nee
DI43 Mele Leen Van De Weghe Medewerker regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei Ik-I-Gai 13/11/2017 ja ja
DI44 Pauline Eddy Matthys-De Zutter Consulent Landelijke Gilden Consulent Landelijke Gilden 26/02/2018 ja ja
DI45 Pauline Jan Wauters Verantwoordelijke boerenmarkt in het Pajottenland boerenmarkt Gaasbeek 10/02/2018 ja ja
DI46 Laetitia Rob Renaerts Faciliteert contactmomenten tussen korte keten actoren in Brussel Rabad 23/11/2017 ja ja
DI47 Joke Bart Van Wynsberghe Oprichter coöperatieve lokale/bio winkel Beescoop 18/04/2018 Nee Ja
DI48 Joke Alwin Loeckx Directeur Regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei23/04/2018 Nee Ja
DI49 Joke Bengt Hendrickx Producent: bio-groenten Atelier Groot Eiland 02/05/2018 Nee Ja
DI50 Joke Hilde De Boeck Producent: bio-groenten Het neerhof 25/04/2018 Nee Ja
DI51 Joke Johan Laenders Landbouweconoom Vlaamse Landmaatschappij VLM 24/04/2018 Nee Ja
DI52 Joke Joris Aertsens Program Advisor sustainable chain development Rikolto Rikolto 03/05/2018 Nee Ja
DI53 Joke Koen Van Haesendonck Producent: witloof FV Van Haesendonck 23/04/2018 Nee Ja
DI54 Joke Robin D'hooghe Medewerker communicatie Maison verte et bleue Maison verte et bleue 02/05/2018 Nee Ja
DI55 Joke Steyn Van Assche Medewerker stedenbouw Bral Bral 23/04/2018 Nee Ja
DI56 Joke Tijs Boelens Producent: bio-groenten De groentelaar (bioproducent) 24/04/2018 Nee Ja
DI57 Joke Yannick schandené Oprichter winkel van verwerkte producten Fermenthings 30/04/2018 Nee Ja
DI58 Joke Aurelién Amaz Oprichter coöperatieve lokale/bio winkel Roots store 08/05/2018 Nee Ja
DI59 Joke Cathérine Fierens Medewerker Leefmilieu Brussel en Coördinator Boeren Bruxsel PaysansLeefmilieu Brussel En Boeren Bruxsel Paysans17/11/2017 Ja Nee
DI60 Joke Charlotte Prové Onderzoeker stadslandbouw ILVO ILVO 13/11/2017 Ja Nee

DI61 Joke Eva Van Eeckhout Junior Event Manager biologische traiteur Biorganic Factory 26/04/2018 Nee Ja

DI62 Joke Ann Detelder Consulent/Ondersteuner Steunpunt Korte Keten Steunpunt hoeveproducten 01/05/2018 Nee Ja
DI63 Hanna&Catharina Hubert Neuckermans Producent: bio-groenten Ecodal(bio) 15/05/2018 ja nee
DI64 Joke Marijke Van Ranst Adviseur Verkooppunten & Foodservices BioForum bio forum 26/04/2018 nee ja


