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Voorwoord 

Sinds mensenheugenis ligt de productie van voedsel aan de basis van 

het welzijn en de welvaart van mens en maatschappij.  Vandaag vindt 

het SALV-event plaats op een bijzondere historische site, die ooit voor vele 

generaties het hart vormde van de lokale voedselproductie en -

voorziening. De Abdij van Park was eeuwenlang een landbouweconomisch 

en politiek centrum, waar beleidsmakers, landbouwers en andere actoren 

elkaar ontmoetten. Dit maakt van deze plaats een geschikte locatie om de 

SALV en zijn netwerk te ontvangen voor zijn jaarlijks event voor beleids-

makers en belanghebbenden uit de landbouw en visserij.  

Voedselproductie, hoe belangrijk ook, staat in Vlaanderen onder 

druk. Sinds 2017 wijst de SALV op de vijf brede uitdagingen voor een 

duurzame toekomst van de Vlaamse landbouw. De adviesraad stelt vast 

dat er voor die uiteenlopende uitdagingen onvoldoende vooruitgang is 

geboekt, wel integendeel. Diverse dossiers blijven voor grote onrust zor-

gen, zoals de Programmatische Aanpak Stikstof. De landbouwinkomens-

vorming blijft een knelpunt in verschillende subsectoren. De uitdagingen 

ontzeggen jonge landbouwers en andere starters het nodige perspectief, 

en zetten zo de continuïteit van de voedselproductie in onze regio op de 

helling. 

De SALV besloot in 2021 daarom tot de opstart van een toekomst-

werking, gericht op het identificeren van kansen voor onze land- en 

tuinbouwers. De SALV doet dit niet alleen. Die zin voor samenwerking 

komt onder meer tot uiting in de toekomstdialogen van de SALV, waarbij 

de adviesraad, vertegenwoordigers van externe organisaties en het pu-

bliek samen uitvalswegen voor de vijf SALV-uitdagingen nader ontleden en 

oplossingsrichtingen verkennen. In 2021 organiseerde de SALV een eerste 

https://www.salv.be/salv/duurzametoekomst
https://www.salv.be/salv/duurzametoekomst
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toekomstdialoog rond oneerlijke handelspraktijken, in samenwerking met 

de BVLE. Eerder dit jaar bracht de adviesraad op gelijkaardige evenemen-

ten externe experten samen rond de problematiek van toegang tot grond 

en crisisbeheer. De SALV zal zijn toekomstwerking verderzetten, en reikt 

daartoe de hand aan andere partners die de voedselproductie in Vlaande-

ren terug toekomst en perspectief willen geven. 

Kansen ontwikkelen, is ten dele een zaak van onze landbouwers en vissers 

zelf. En dat doen ze ook. Getuige hiervan zijn de vier land- en tuinbouwbe-

drijven die de SALV deze morgen in en rond Leuven bezoekt. Hun lokale 

voedselverhalen onderlijnen de creativiteit en het enthousiasme van onze 

primaire producenten. Tegelijk wijzen deze land- en tuinbouwers ons ook 

op belemmeringen om hun lokale verdienmodellen uit te bouwen.  

Uit zijn bekommernis voor de landbouwsector en de visserij heeft de SALV 

steevast oog voor dergelijke hindernissen, en in het bijzonder voor die 

barrières waarop de overheid kan ingrijpen. In 2021 bracht de SALV 21 

beleidsadviezen uit, met aanbevelingen die de gezamenlijke stem 

vertolken van alle betrokken actoren van het agrovoedingssysteem. 

Dit omvat de volledige agrovoedingsketen, met inbegrip van de toeleve-

ring, de primaire productie, over de verwerking tot en met de consument 

en de ngo’s. Op het einde van deze brochure vindt u een QR-code, die u 

doorverwijst naar het Jaarverslag 2021 van de SALV. 

In zijn Mercosur-advies wees de adviesraad op het belang van een eerlijk 

handelssysteem, dat de verduurzaming van de eigen land- en tuinbouw-

productie niet tegengaat. Wat later beklemtoonde de SALV in een advies 

de SALV de zwakke onderhandelingspositie van de primaire producent in 

de agrovoedingsketen, en het belang van een gedegen uitbanning van 

oneerlijke handelsprakijken in de land- en tuinbouw, de visserij en de 

aquacultuur. Ook in het kader van de aanscherping van de klimaatdoel-

stellingen gaf de SALV een reeks strategische aanbevelingen mee, opdat 

de Vlaamse landbouwsector met klimaatexcellente producten en diensten 

https://www.salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20210226_BRADV_2021-02_Mercosur.pdf
https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-oneerlijke-handelspraktijken-aanpakken-betere-werking-markten-primaire-producenten-land-en
https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-vlaamse-landbouw-fit-55-inzichten-en-aanbevelingen
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kan bijdragen aan het voedselsysteem van de klimaatneutrale samenle-

ving in 2050. Adaptatie vormt daarbij naast mitigatie en wezenlijk onder-

deel van de oplossing. De adviesraad bracht op eigen initiatief een advies 

uit met raadgevingen en inzichten om de plantengezondheid adequater te 

beschermen tegen de effecten van de klimaatverandering. 

Ook voor de visserijsector bleef de SALV zich in 2021 inzetten via de 

Technische Werkcommissie Visserij. De SALV formuleerde op eigen 

initiatief diverse aanbevelingen om de ruime geografische spreiding van 

onze visserijactiviteiten als strategische sterkte van de Vlaamse visserijsec-

tor te verzekeren. Nadien hamerde de SALV op de noodzaak van een ba-

lans tussen natuurherstel en het behoud van een duurzame Belgische 

kustvisserij, in het kader van de afbakening van gebieden in het Belgisch 

deel van de Noordzee tot bescherming van de bodemintegriteit.  

In 2020 onderschreef de SALV de ontwikkeling van een nieuw Vlaams 

voedselbeleid om de uitdagingen voor landbouw en visserij tegemoet te 

treden. Vandaag verkent de SALV samen met u hoe ook op lokaal beleids-

niveau met voedselbeleid aan kansen voor de sector kan worden getim-

merd, en hoe de verschillende beleidsniveaus elkaar kunnen versterken. 

De adviesraad zal de opgedane inzichten meenemen in zijn werking naar 

aanloop van de Vlaamse Voedseltop, die de Vlaamse landbouwadministra-

tie voor dit najaar heeft aangekondigd. Want kansen ontwikkelen en uit-

dagingen wegwerken voor onze voedselproductie, daar kan en moet elke 

overheid vanuit elk beleidsdomein aan bijdragen. Ons voedsel is een 

zaak van iedereen.   

https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-plantengezondheid-context-klimaatverandering-best-breed-strategie
https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-ruimte-te-vissen
https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-balans-tussen-natuurherstel-en-duurzame-kustvisserij
https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-balans-tussen-natuurherstel-en-duurzame-kustvisserij
https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-hapklare-inzichten-vlaams-voedselbeleid
https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-hapklare-inzichten-vlaams-voedselbeleid
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Programma voormiddag 

9u15  ONTHAAL 

10u  BEDRIJFSBEZOEKEN: MIJN LOKAAL VERHAAL 

  Maarten en Vincent Van Schoonbeek  

  Patrick en Jan Van der Velpen 

  Michaël Vanhulst en Ciska Geysens (Fleurderij) 

  Jen Nold en Anne Martens (CSA Witte Beek) 

13u  LUNCH 
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Programma namiddag 

13u15 ONTHAAL 

14u  INLEIDING Koen Carels, secretaris van de SALV 

14u10 VERWELKOMING EN TOELICHTING VAN HET VOEDSELBELEID VAN 

STAD LEUVEN David Dessers, schepen van landbouw 

14u25 ABDIJ VAN PARK EN DE TIENDENSCHUUR, HISTORISCHE 

BESCHOUWING OP LOKAAL VOEDSELBELEID  

Stefan Van Lani, beleidscoördinator van Abdij Van Park 

  

14u40  VOORSTELLING KORT’OM LEUVEN 

Michaël Moulaert, coördinator Kort’Om Leuven 

15u PAUZE 

15u15 VOEDSELBELEID ALS HEFBOOM VOOR KANSEN VOOR DE 

LANDBOUW- EN VOEDINGSSECTOR 

Debat o.l.v. Tessa Avermaete (KUL), met Lode Ceyssens 

(Boerenbond), Elke Rogge (ILVO),  Gert Engelen (Rikolto), 

Heleen De Smet (BBL), Nadia Lapage (Fevia Vlaanderen) en 

Jannes Maes, vertegenwoordiger van de Vlaams minister van 

landbouw 

16u30  SLOTREDE Hendrik Vandamme, voorzitter van de SALV 

16u45 RECEPTIE
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Lokaal voedselbeleid in Leuven 

In het najaar van 2017 staken onder meer stad Leuven, Boerenbond, Leu-

ven 2030, KU Leuven, Rikolto, Riso Vlaams-Brabant, en BoerEnCompagnie 

de koppen bij elkaar, met als doel: een lokale voedselstrategie voor Leu-

ven. Samen met alle belanghebbenden, zoals producenten, consumenten, 

handelaars, horeca, distributeurs en beleidsmakers tekenden ze de grote 

lijnen voor de Leuvense Voedselstrategie uit. ‘Voeding verbindt’ was gebo-

ren.  

Een schrijverscollectief van betrokken stakeholders verwoordde de visie 

van Voeding Verbindt in 2018 als volgt: 

" Leuven ademt gezonde en duurzame voeding. Een duurzame en 

gezonde voeding brengt Leuvenaars van alle slag samen. Burgers, 

bedrijven, verenigingen of instellingen engageren zich in uiteenlo-

pende initiatieven om dit waar te maken. Thuis, op school, op het 

werk en in de vrije tijd. De stad en de omgeving worden eetbaar. De 

meest verscheiden vormen van duurzame land- en tuinbouw zijn 

zichtbaar in het straatbeeld. Er is een nauwe relatie tussen de voed-

selproducenten, consumenten en prosumenten. De voedingsketen 

is transparant. Lusten en lasten zijn billijk verdeeld tussen alle spe-

lers in de keten. Er is een grote mix aan performante distributieka-

nalen voor producten uit de regio, zowel via de korte keten als via 

lokale handelaars, horeca, catering en retail. Duurzame lokale voe-

ding is herkenbaar en toegankelijk op elke hoek van de straat en is 

betaalbaar voor iedereen.  

uit Stad Leuven, 7 juni 2018, Voeding Verbindt. Een voedselstrategie voor 

Leuven, p. 8, Leuvense voedselstrategie_Voeding verbindt.pdf (leu-

ven2030.be) 

https://assets.leuven2030.be/attachments/Leuvense%20voedselstrategie_Voeding%20verbindt.pdf
https://assets.leuven2030.be/attachments/Leuvense%20voedselstrategie_Voeding%20verbindt.pdf
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Deze visie werd gekoppeld aan de doelstelling om van Leuven een kli-

maatneutrale stad te maken en de voedselstrategie werd opgedeeld in 

acht werven: 

1. Promotie van gezonde en duurzame voeding 

2. Verduurzaming van catering en grootkeukens (scholen en instellin-

gen) 

3. Ruimte voor landbouw 

4. Korte keten landbouw opschalen en ondersteunen 

5. Landbouwproductie verduurzamen 

6. Voedselverspilling tegengaan 

7. Gezonde en duurzame voeding toegankelijk voor iedereen 

8. Innovatie in duurzame landbouw ondersteunen 
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Aan de verschillende doelstellingen werd op verschillende manieren invul-

ling gegeven. 

• Er werd een korte keten distributieplatform opgericht voor en door 

boeren, waarvan de stad aandeelhouder werd. 

• Er werd een adviesraad opgericht van leden van het netwerk Voe-

ding Verbindt. Deze Voedsel- en landbouwadviesraad (VLAR) komt 4 

maal per jaar samen en houdt de stad op het juiste pad. Ze kan ook 

het bredere netwerk activeren. 

• Er werd, samen met deze VLAR, 22ha pachtvrije landbouwgrond in 

en om Leuven ter beschikking gesteld voor vernieuwende en duur-

zame landbouw. 

• Er werd een actieplan opgemaakt om voedselverlies tegen te gaan. 

• Er werd een project opgestart met Leuvense scholen om gezonde 

tussendoortjes aan te bieden op basis van voedseloverschotten. 

• 50 nieuwe volkstuintjes werden ter beschikking gesteld. 
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Voedsel- en Landbouwadviesraad Leuven 

De Voedsel- en Landbouwadviesraad Leuven (VLAR) adviseert het stads-

bestuur over de strategische beleidsvisie rond voedsel en landbouw. Ze 

adviseert het stadsbestuur over de uitvoering van het landbouw- en voed-

selbeleid en treedt op als een klankbord voor projecten rond voedsel en 

landbouw. De VLAR ondersteunt de stad bij de verdere uitwerking, uitvoe-

ring en evaluatie van de voedselstrategie voor Leuven. De raad bewaakt 

ook de samenhang van die voedselstrategie met de andere beleidsdomei-

nen en ondersteunt de stad om het draagvlak te vergroten rond de voed-

selstrategie. De adviesraad kan ten slotte met schriftelijke adviezen forme-

le, niet-bindende aanbevelingen overmaken, en dat op eigen initiatief of 

op vraag van het stadsbestuur.  
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Mijn lokaal verhaal 

In het kader van het SALV-event bezoeken de deelnemers vier land- en 

tuinbouwbedrijven in en rond Leuven. Zij voorzien de lokale bevolking van 

streekeigen voedingsproducten. In deze rubriek stellen de land- en tuin-

bouwers zich voor en bespreken ze de kansen en uitdagingen die ze on-

dervinden bij de uitbouw van hun lokaal verdienmodel.  

1. Maarten en Vincent Van 
Schoonbeek 

In Bierbeek, op enkele boogscheuten van Leuven, kloppen we aan bij 

de praatvaardige broers Maarten en Vincent Van Schoonbeek. Hoe 

omschrijven jullie landbouwbedrijf?  

 

Wij zijn een gemengd landbouwbedrijf. We doen aan akkerbouw en pro-

duceren groenten voor de verwerkende industrie. Daarnaast hebben we 

ook rundvee. Het is een familiaal bedrijf, dat al zeven generaties bestaat.  

  

Wat is het lokaal verhaal van uw bedrijf?   

 

We hebben altijd een deel van onze producten via de korte keten verkocht. 

Eigenlijk zijn we begonnen met oesterzwammen, door middel van een 

automaat. Nadien beslisten we om ook hoevevlees te verkopen. Daarvoor 

ontwikkelden we een webshop, Bief Exclusief. Na bestelling wordt het 

vlees aan huis geleverd, in en rond Leuven.  

 

https://www.biefexclusief.be/
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We doen ons best om het lokaal en circulair karakter van onze productie 

te verhogen. Dat betekent dat we ook de voeders voor ons rundvee zo 

veel mogelijk zelf produceren. Voor ons is dit geen nieuwigheid: we doen 

dit al vijftien jaar. Het gaat daarbij niet alleen om ruwvoer. Ook krachtvoer 

willen we zelf produceren. En het lukt grotendeels, afgezien van een kleine 

hoeveelheid soja. Eerder deden we een grote proef met winterveldbonen. 

We willen nu starten met lokale soja, om zo uiteindelijk al het voeder zelf 

te telen. Dat rijmt met de lokale en Vlaamse beleidsintentie om lokale ei-

witproductie te stimuleren. Of dat onze dieren die voeders zullen opeten, 

is een ander verhaal. 
  
Wat bedoelen jullie? Staat jullie lokaal verhaal onder druk?  

 

Al geruime tijd pakken zich donkere wolken samen boven onze rundvee-

houderij. Een nieuwe locatie waar we oorspronkelijk al het rundvee gingen 

stallen, kreeg twee jaar na de vergunning een oranje PAS-brief. We zijn 

intussen acht jaar verder, en het nieuwe stikstofakkoord biedt ons nog 

steeds geen duidelijk toekomstperspectief. De rechtsonzekerheid wordt 

stilaan ondraaglijk. We willen weten waar we met onze onderneming aan 

toe zijn, ook op de lange termijn. Wellicht gaan we de rundveehouderij 

opdoeken en ons nog meer richten op akkerbouw en industriegroenten. 

Dat is spijtig, want met onze rundveetak zal ook de directe verbondenheid 

met de consument en de lokale oriëntering van onze productie verdwij-

nen.  

 

In 2017 probeerde de familie Van Schoonbeek al eens om een lokaal 

voedselverhaal te schrijven. Hun plannen om een biologisch vlees-

kippenbedrijf met sterk accent op de korte keten te ontwikkelen, 

kregen uiteindelijk geen groen licht van de vergunningverlener, na 

verzet uit de buurt op basis van de inpasbaarheid in het landschappe-

lijk waardevol agrarisch gebied. 
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Figuur 1 Vincent en Maarten Van Schoonbeek: "Ons lokaal rundsvlees,  

dat verhaal loopt op z'n eind." (bron: Van Schoonbeek) 
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2. Jan en Patrick Van der Velpen 

Jan en Patrick runnen samen een gedifferentieerd fruitbedrijf in Bierbeek. 

Ze vormen de tweede generatie fruittelers van de familie Van der Velpen 

in Bierbeek. Ze telen zowel biologische als niet-biologische appelen en 

peren, en produceren ook fruitsap.  

In een video bieden Jan en Patrick een kijk op de dagelijkse werking van 

het bedrijf. 

 

 
Figuur 2 Patrick en Jan Van der Velpen telen diverse appelrassen, 

waaronder Natyra (bron: SALV) 

https://youtu.be/op0MvWEUFgY
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De hoofdrassen in het teeltplan zijn Jonagold en Conférence, maar het 

rassengamma omvat naast de peren Conférence en Doyenné nog een 10-

tal appelvariëteiten. Jan en Patrick Van der Velpen zetten graag het Natyra-

appelras in de kijker. Natyra is een kruising van Elise en een schurftresis-

tente WUR-selectie. De bloeitijd ligt één tot twee dagen voor Golden Deli-

cious. Dit ras is weinig tot gering gevoelig voor vruchtboomkanker en wei-

nig gevoelig voor meeldauw. De oogstperiode van Natyra ligt rond die van 

Braeburn. De appels hebben een goede hardheid en verruwing komt wei-

nig voor. Natyra is een kwaliteitsappel met een zoete, aromatische en 

knapperige smaak en een uitstekende houdbaarheid. Natyra is een open 

ras en is dus voor elke teler vrij beschikbaar, mits het een biologische teelt 

betreft.  

Er is ook differentiatie op het vlak van afzet, onder meer via een eigen 

hoevewinkel en via Kort’Om Leuven, de webshop voor korte keten in retail, 

horeca, cateraars en andere professionelen die bij lokale producenten uit 

de regio Leuven willen aankopen. 

In een video van Kort’Om Leuven legt Jan Van der Velpen uit, samen met 

andere betrokkenen, hoe zijn natuurzuivere appels en peren via de korte 

keten terechtkomen bij winkels, horeca en scholen.  

https://fb.watch/dlKZOvVoNr/
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Figuur 3 De lokale vruchtensappen van Van der Velpen worden ook 

aangeboden in Delhaize Lovenjoel. (bron: Van der Velpen) 
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3. Michaël Vanhulst en  
Ciska Geysens (Fleurderij) 

 

Figuur 4 De Fleurderij is een CSA-bloemenpluktuin 

Als we over lokale verhalen in de land- en tuinbouw spreken, dan 

hoeft dat niet steeds over voedsel te gaan. Ook andere producten 

kunnen via korte(re) ketens hun weg vinden naar de consument. 

Voor Michaël Vanhulst uit Bierbeek bleken bloemen de uitkomst van 

een opmerkelijke zoektocht naar een beter verdienmodel. Samen 
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met zijn vrouw, Ciska Geynssens, baat hij een CSA-bloemenpluktuin 

uit. Daarnaast is hij ook varkenshouder. 

Hoe bent u bij de CSA-pluktuin terechtgekomen?  

Dat is een lang verhaal. Ik kom niet uit een landbouwersgezin, maar kreeg 

de landbouwmicrobe te pakken op de boerderij van Roger en Rachel in 

Opvelp. Daar bracht ik  van kindsbeen af elk vrij moment door. Na mijn 

hogere studies landbouw aan de hogeschool in Geel kon ik starten als 

bedrijfsleider op het varkensproefbedrijf van AVEVE in Neerhespen. Na 7 

jaar kreeg ik in 1996 de kans een varkensbedrijf over te nemen in mijn 

eigen Bierbeek. Op dit ‘gesloten bedrijf' worden alle biggen gekweekt en 

gevoed tot ze slachtrijp zijn. Het bedrijf bleek net iets te klein voor een 

volwaardig gezinsinkomen. Ik overwoog een uitbreiding, maar risicosprei-

ding leek een beter idee. Daarom begon ik in 2000 met de bessenteelt. 

Het perceel naast de stallen werd aangekocht voor de bessenteelt. In een 

plastiektunnel van  500 m² kweek ik rode bessen van het vroege ras Juni-

fer.  Via bijverwarming en belichting (forcerie) in de tunnel leverde ik jaren 

de eerste bessen van het seizoen vanaf begin mei. Deze methode is rede-

lijk duur en zeer arbeidsintensief maar wel nog steeds zeer rendabel. Na-

dien kweekte ik daarnaast op 25 are het late ras Rovada. Aanvankelijk was 

het rendement van de late bessen redelijk, maar na enkele jaren was de 

prijs op de veiling zo teleurstellend en vaak onvoldoende om de kost te 

dekken. De laatste 2 jaar liet ik zelfs de volledige oogst aan de struiken 

hangen omdat het loon van de plukkers hoger was dan de opbrengst van 

de bessen.  

De bessen brachten dus niet langer het verhoopte rendement. 

Inderdaad. Ik moest opnieuw mijn bedrijfsmodel herdenken. Ciska, mijn 

vrouw, heeft me daarbij geïnspireerd. Ze is landschapsarchitect en heeft 

een passie voor bloemen. In de winter van 2019 werden de Rovada bes-

sen gerooid en het veld plantklaar gemaakt. In april kreeg het bloemen-
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veld vorm en in het voorjaar 2020 startte het eerste bloemenseizoen van 

de Fleurderij! We zijn nu 3 jaar verder en ondertussen zijn de bessen in de 

plastiektunnel gerooid. We maken de tunnel nu klaar om er bloemen te 

telen die het op open veld niet zo goed doen. Je zal vanaf deze lente dus 

ook ranonkels, annemoontjes en lelies kunnen plukken. 

Hoe zit het plukabonnement praktisch in elkaar?  

Een deelnemer plukt wekelijks gedurende het hele bloemenseizoen (af-

hankelijk van het weer ergens tussen maart en november). Een boeket 

bevat 20 bloemstelen inclusief groen. Tijdens een infomoment krijgt de 

deelnemer meer uitleg over de bloemen en hoe ze te plukken. Vanaf dan 

kan hij of zij eenmaal per week een eigen boeket plukken. Het veld is per-

manent open. De deelnemer kiest dus zelf zijn of haar plukmoment. Men 

kan ook een abonnement delen met meerdere, vooraf aangegeven perso-

nen. 

Welke uitdagingen zien jullie in de toekomst voor jullie landbouwbe-

drijf?  
We kijken met enige verontrusting naar de afwikkeling van de Definitieve 

Programmatische Aanpak Stikstof. Wij hebben geen recente stal. De inves-

teringen die nodig zijn om een emissiearme stal te plaatsen, kan ik tegen 

mijn pensioen niet terugverdienen. En om de investeringen economisch 

gezien de moeite waard te maken, zou een grotere schaal aangewezen 

zijn. Over de varkenstak van ons bedrijf rust dus een groot vraagteken. 

Wat de CSA-bloemenpluktuin betreft, zien we uitdagingen van een andere 

soort: de klimaatverandering. Lange periodes van droogte komen steeds 

vaker voor. Dat kan grote problemen veroorzaken voor onze bloemen. 

Om daaraan tegemoet te komen, bouwde ik dit voorjaar een waterreser-

voir van maar liefst 185.000 liter water. Daarmee kan ik het veld anderhal-

ve maand van voldoende water voorzien, wanneer het weer het qua neer-
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slag laat afweten. Het water is afkomstig van het dak van het gebouw 

naast het veld. 

 

Figuur 5  De deelnemers van de Fleurderij plukken wekelijks een boeket 

bij elkaar. Het veld is permanent open. 



22 

 

4. Jen Nold en Anne Martens  
(CSA De Witte Beek) 

Ook CSA De Witte Beek ligt in Bierbeek. De boerderij is gelegen op 1km 

van de dorpskern, naast een belangrijke verbindingsweg richting Leuven 

en het Research Park te Haasrode. Uitbaters zijn Jen Nold en Anne Mar-

tens.  Jen Nold startte met het zelfoogstveld eind 2010 en bouwde eerste 

jaren cliënteel, teelten en veel ervaring op. Anne Martens werkt mee sinds 

2018. In 2021 is Maatschap CSA De Witte Beek opgericht. Beide boerinnen 

maakten een carrièreswitch en volgden de opleiding ‘Biologische land-

bouw’ bij Landwijzer. 

Jullie bedrijf is dus een CSA-bedrijf. Wat houdt dit in jullie geval in? 

CSA staat voor community supported agriculture. CSA wordt ook wel deel-

landbouw genoemd. Onze deelnemers engageren zich in het begin van 

het seizoen: ze kopen een aandeel in de oogst van de boerderij. Wij, de 

boerinnen, zaaien, planten, onderhouden, communiceren, …. De oogst 

wordt gedeeld, alsook de overvloed en het risico. Zo staat de boer niet 

alleen op het einde van de keten, maar wordt het bedrijf gedragen door 

een ‘community’. CSA De Witte Beek is een ‘zelfoogst’-type CSA: de oog-

sters komen zelf naar het veld om hun groenten te oogsten.  

Verbondenheid met de consument is een evident kenmerk van jullie 

lokaal voedselverhaal.  

Dat klopt. Onze consumenten zijn zeer lokaal. De meeste oogsters wonen 

in het Bierbeekse of omliggende gemeenten. Anderen komen van iets 

verder af en komen oogsten tijdens de rit naar huis na het werk. Of ze 

combineren een oogstmoment met het brengen van de kinderen naar de 

bib of het sportcentrum op zaterdag. Eigenlijk is een CSA-zelfoogstveld de 
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keten op zijn kortst: we zien dagelijks de mensen waarvoor we telen. En 

onze deelnemers kennen hun boerinnen en de plek waar hun smaakvolle, 

gezonde groenten vandaan komen. De deelnemers ontmoeten ook elkaar 

op het veld, en maken een praatje tijdens de oogst. 

Het bedrijf is in feite ook een ontmoetingsplaats.  

Je zou kunnen zeggen dat op onze boerderij niet alleen groenten groeien, 

maar ook sociale banden. Met de ‘community’, de oogstersgroep van CSA 

De Witte Beek organiseren we meewerkdagen op het veld, ontmoetings-

momenten zoals veldapéro’s op vrijdag, feestjes en workshops over een 

bepaalde groente. Voor mensen van buitenaf organiseren we 2 à 3 maal 

per jaar opendeurdagen met rondleidingen, infosessies rond bepaald 

thema in het kader van Week van de Korte Keten, Dag van de Land-

bouw, … We betrekken ook graag andere lokale ondernemers om zo sa-

men het draagvlak voor korte keten te vergroten. 

Jaarlijks vinden ook meerdere schoolklassen ons veld voor een rondlei-

ding, om mee te werken en om achteraf verse groenten mee naar de klas 

te nemen. Er wordt elke zomer ook een kamp georganiseerd door een 

externe voor kinderen tussen 6-12 jaar: meewerken, oogsten en vers ko-

ken staan dagelijks op het programma. 
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Figuur 6 CSA De Witte Beek is een zelfoogstboerderij. (bron: Julie 

Feyaerts) 

 

Wat waren de uitdagingen bij de ontwikkeling van uw “lokaal ver-

haal”? 

Bij de opstart in 2010 ervaarde Jen dat het niet vanzelfsprekend was om 

als ‘nieuwe boerin’ een plek in Bierbeek te vinden. Toegang tot grond is 

sowieso een groot probleem voor starters in Vlaanderen. Als kleinschalige, 

vrouwelijke bio-boer, die niet uit een landbouwfamilie kwam, en zelfs oor-

spronkelijk niet uit België, was het in het begin bovendien een uitdaging 

om au sérieux genomen te worden door allerlei omringende instanties, 

gaande van de ambtenaar van stedenbouw bij de gemeente tot de lokale 

tractorverdeler. Deels doordat het zelfoogstconcept in de volksmond dik-

wijls ‘plukveld’ of ‘pluktuin’ genoemd werd, en doordat men het niet ge-

woon was om een rendabel landbouwmodel op 1 hectare grond te kun-
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nen vinden, was de veronderstelling in het begin dat Jen hobbymatig bezig 

was. Deze veronderstelling hebben we met CSA De Witte Beek stap per 

stap kunnen weerleggen op verschillende manieren. Door machines te 

kopen (onder andere bij de lokale tractorverdeler). Door openvelddagen 

te organiseren waar men met eigen ogen de kwaliteit van onze productie 

kon komen ontdekken, ‘zelfs’ als bio-boer, waarbij veel onkruid verwacht 

werd. Door veel gesprekken met lokale boeren-collega’s te voeren en zo 

ingebed te geraken in het landbouw- en ondernemersleven in Bierbeek. 

Zijn alle uitdagingen nu van de baan?  

Wel, we mogen ondertussen zeggen dat we een toonaangevend bedrijf 

geworden zijn dat bewijst dat kleinschalig, professioneel en rendabel ze-

ker hand in hand kunnen gaan. Maar desondanks is ons lokaal verhaal 

ook fragiel. Veranderingen in de markt zijn onmiddellijk rechtstreeks voel-

baar. In 2020 tijdens de lockdown floreerde ons veld, want iedereen wilde 

gezond eten, buiten komen en ontspannen. In 2022 ondervinden we de 

andere kant van de medaille: mensen hebben weinig tijd, vele gezinnen 

staan voor financiële vraagstukken,… We blijven zoeken hoe we de drem-

pel zo laag mogelijk kunnen houden, zodat gezonde voeding voor ieder-

een toegankelijk is. We stellen ook vast dat veel mensen van in de buurt 

ons nog steeds niet kennen. 

In welke mate kan het (lokaal) voedselbeleid tegemoetkomen aan 

jullie uitdagingen?  

Recent is er een projectoproep van de VLAR gepubliceerd: het zet ons aan 

om nog verder na te denken hoe we gronden in Bierbeek kunnen inzetten 

voor landbouw in het korte ketenmodel, waarbij samenwerking centraal 

staat, de bodem de hoofdrol speelt voor het ontwikkelen van duurzame, 

lokale landbouw dicht bij de gemeenschap. Een campagne op provinciaal 

of Vlaams niveau zou zeker een duw in de rug kunnen betekenen voor alle 

CSA’s en andere korte keten-bedrijven. 
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Figuur 7  Jen en Anne runnen een CSA-boerderij in Bierbeek.  

"Op onze boerderij groeien ook sociale banden". (bron: Julie 

Feyaerts) 
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Abdij Van Park 

 

Figuur 8 Abdij Van Park te Leuven 

Vruchtbare landbouwgrond was gedurende het ancien régime de hoek-

steen van de welvaart van de norbertijnenabdijen, want een leven in het 

teken van religie en apostolaat had nood aan een degelijke economische 

basis. Van oudsher waren de norbertijnen eerder georiënteerd op het 

platteland dan wel op de stad. Hun domeinen waren uitgestrekt en wer-

den goed beheerd. Samen met de adel en de rijke burgerij behoorden de 

abdijen van de norbertijnen tot de grootgrondbezitters van weleer. Hun 

grondbezit voorzag de kloostergemeenschappen van de nodige levens-

middelen en had bovendien een belangrijke socio-economische rol, want 

de baten werden niet alleen geherinvesteerd in het eigen uitgebreide ge-

bouwenpatrimonium maar ook herverdeeld onder de behoeftigen. 
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In de 17de eeuw bezat de abdij van Park 3500 ha akkerland, weides en 

bossen. Grote pachthoeven, 21 in totaal, zorgden voor de uitbating. Tot de 

portefeuille behoorden eveneens  parochies met kerken en pastorieën. In 

de dorpen gingen landbouw en pastoraal voor de norbertijnen hand in 

hand. Zij leverden er de pastoor witheer, bouwden en bedienden er de 

plaatselijke kerk en inden er de tienden, een directe belasting van tien 

procent op de oogst van bepaalde percelen. In ruil organiseerden de pa-

ters in 16 parochies de eredienst. De combinatie van actieve pastoraal met 

religieus kloosterleven is typisch voor de norbertijnen en beantwoordt 

helemaal aan het ideaal van hun stichter Norbertus van Gennep (°1080 – 

1134). 

In de abdij van Park zelf, een schenking uit 1129, die haar naam dankt aan 

het jachtpark van Godfried met de Baard graaf van Leuven en hertog van 

Neder-Lotharingen, hadden de norbertijnen de bossen van de vroegere 

warande in cultuur gebracht. De huidige abdijhoeve dateert uit 1663 en 

verving een vroeger en kleiner gebouwencomplex. De hoeve was ruim en 

monumentaal, en omvatte een wagenhuis met paardenstallen en 

schaapskooi, nieuwe runderstallen en een grote tiendenschuur met daar-

op aansluitend en aangelegd op een natuurlijke helling met ommuring 

een moestuin van anderhalve hectare en een boomgaard. De gebouwen 

uit de 17de eeuw zijn er nog steeds en werden recent gerestaureerd in het 

kader van het belangrijke renovatieproject dat de stad Leuven hier samen 

met de Vlaamse Gemeenschap startte. Het abdijdomein telt nog 42 ha, 

een groene microkosmos met vijvers, tuinen, weiland en bos midden in de 

stad. Nagenoeg onafgebroken werd er in de abdij aan landbouw gedaan 

tot dat broeder Frans De Jong, die zijn boerderij had omgebouwd naar een 

naar de maatstaven van de tijd modern melkveebedrijf, in 1991 met pen-

sioen ging. In 2011 gaven de norbertijnen hun volledige bezit in erfpacht 

aan de stad Leuven en was de tijd rijp voor een nieuwe agrarische toe-

komst in de abdij van Park. De stad trok resoluut de kaart van een modern 
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stadslandbouwbedrijf: kleinschaliger, biologisch en met een sterke lokale 

oriëntering. 

Dit werd het project van BoerEncompagnie cvba, een gemengde boerderij 

met melk- en vleesproductie, akkerbouw en groententeelt van in totaal 45 

ha ook op gronden buiten de abdij. De stallen uit 1663 werden gerestau-

reerd en opnieuw in gebruik genomen. Buiten werd een nieuwe stal in de 

natuurlijke helling van de moestuin ingebouwd. De groetentuin van de abt 

wordt onderhouden en uitgebaat door de Wikke, een onderdeel van Wo-

nen en Werken vzw. Boven op de voormalige hooizolder van de koeienstal 

van abt de Pape (+ 1682) krijgen jonge bio landbouwers in opleiding les 

van de docenten van vzw Landwijzer. Een scholenwerking wordt nog ver-

der uitgebouwd. De hoevewinkel in de tiendenschuur is een graag gefre-

quenteerd verkooppunt geworden en wordt uitgebaat door de Wikke. 

Landbouw kreeg hier zo opnieuw een hedendaagse toekomst. Want de 

abdij van Park was een trendzetter in de middeleeuwen en is dat vandaag 

geheel in de lijn van traditie in vernieuwing en vernieuwing in traditie nog 

altijd. 
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Figuur 9 Hoevewinkel de Wikke in de Tiendenschuur (bron: Abdij Van 

Park)  
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Vlaamse Kost, Go4Food en de 
ontwikkeling van een Vlaams 
voedselbeleid 
Op basis van Vlaamse kost (voedselstrategie) | Departement Landbouw & 

Visserij (vlaanderen.be) 

Het regeerakkoord en de beleidsnota Landbouw en Visserij 2019-2024 

hebben het voedselthema op de agenda gezet. De Vlaamse Regering heeft 

zich als doel gesteld om een sterk en geïntegreerd Vlaams voedselbeleid 

te ontwikkelen: 

"Gezond, duurzaam, voldoende en veilig voedsel aan een correcte prijs 

voor iedere schakel van de voedingsketen staat centraal binnen een voed-

selbeleid. Het is dan ook van belang dat het huidige landbouwbeleid bij-

draagt aan een sterk voedselbeleid waarin de voedselketen integraal en 

circulair bekeken wordt. De Vlaamse Regering zal in samenwerking met de 

vraag- (consumenten) en aanbodzijde (agrovoedingsketen) van de markt 

een Vlaamse voedseltop organiseren." 

De minister van Landbouw en Voeding coördineert de weg naar een voed-

selbeleid in Vlaanderen en staat ook in voor de organisatie van een 

Vlaamse voedseltop. Het Departement Landbouw en Visserij krijgt daarbij 

een leidende rol om de samenwerking met alle relevante beleidsdomei-

nen, -niveaus en stakeholders aan te gaan. 

Daarnaast past het Vlaams voedselbeleid in het Europese kader. De Euro-

pese Commissie lanceerde in mei 2020 haar ‘Farm to Fork’- of ‘Van boer 

https://lv.vlaanderen.be/nl/beleid/vlaamse-kost-voedselstrategie
https://lv.vlaanderen.be/nl/beleid/vlaamse-kost-voedselstrategie
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tot bord’-strategie. Daarin wordt een ambitieus en alomvattend voedsel-

beleid vooropgesteld. Ten slotte willen ook de Verenigde Naties (VN) de 

internationale gemeenschap sensibiliseren en aanzetten tot acties om de 

mondiale voedselsystemen op een duurzame manier te transformeren. 

De internationale best practices en uitkomsten van de VN-top dienen ter 

inspiratie van de Vlaamse voedselstrategie in wording.  

In het najaar van 2020 werd iedereen opgeroepen om mee te bouwen aan 

een Vlaamse voedselstrategie. Deze strategie kreeg de naam “Vlaamse 

Kost” en wordt opgehangen aan vier strategische doelstellingen: 

9. Voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie 

10. Voedsel verbindt boer en burger 

11. Circulair en duurzaam ondernemen voor de toekomst 

12. Gezonde en duurzame voeding voor iedereen 

De realisatie van deze doelstellingen zal uitmonden in een Voedseltop in 

2022. Die Voedseltop geeft de verschillende partners in het voedselverhaal 

een doel en timing.  

Om een voedselverhaal te maken dat langetermijneffecten kan hebben, is 

samenwerking met partners cruciaal. Daarom werd een voedselcoalitie 

samengesteld. Deze groep van een twintigtal partners krijgt een plaats in 

de cockpit van het traject. Dat gaat onder meer over organisaties uit de 

sector, visiedenkers en de culinaire wereld. Het doel is een brede coalitie 

met private en beleidspartners. Daarom worden alle relevante maat-

schappelijke invalshoeken rond voedsel een plaats aan tafel gegeven, en 

wordt de nodige wetenschappelijke expertise aan boord gebracht. 

Geëngageerde voedselveranderaars gaan mee op pad. Een voedselver-

anderaar is iemand die de handen uit de mouwen wil steken om een 

voedseluitdaging aan te pakken. Zij komen uit verschillende hoek: ver-
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nieuwers, ondernemers, onderzoekers, studenten, vertegenwoordigers 

van middenveldorganisaties, geëngageerde burgers … Beloftevolle voor-

stellen worden door voedselveranderaars uitgewerkt tot vlaggenschepen 

voor de Vlaamse voedseltop 2022. Naar aanleiding van de Go4Food-

oproep in 2021 stroomden een pak ideeën binnen. Zij werden beoordeeld 

door de voedselcoalitie. De 12 meest beloftevolle ideeën worden door 

samenwerking in voedseltafels verder uitgewerkt worden tot concrete 

projecten. Hierbij krijgen ze steun van de experten uit de voedselcoalitie 

en een begeleider. Deze projecten worden zo de vlaggenschepen van de 

voedselstrategie. Wie de voedselveranderaars zijn en welke ideeën verder 

worden uitgewerkt vindt u op Voedselveranderaars. 

Doel is om ook aan de toekomst te werken met een uitgekiende voedsel-

strategie. Terwijl de voedselveranderaars aan de slag zijn in de projecten, 

schrijft de voedselcoalitie de voedselstrategie uit. Een visie en acties wor-

den samengebracht. Binnen de Vlaamse overheid wordt afgestemd via het 

Netwerk Voedselbeleid. 

 

  

https://lv.vlaanderen.be/nl/beleid/vlaamse-kost/voedselveranderaars
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SALV-Aanbevelingen voor een 
Vlaams voedselbeleid 

Op 26 juni 2020 keurde SALV zijn advies “Hapklare inzichten voor een 

Vlaams voedselbeleid” goed. In dat advies gaf de raad aanbevelingen voor 

een door alle stakeholders gesmaakt Vlaams voedselbeleid:  

• Het voedselbeleid kan als nieuw en systeembreed kader op haalba-

re en innovatieve wijze tegemoetkomen aan verschillende uitdagin-

gen in ons voedselsysteem in het algemeen en voor de Vlaamse 

landbouw- en visserijsector in het bijzonder. De kansen van een 

voedselbeleid liggen in de integrerende benadering, waarbij met 

verbeterde of nieuwe instrumenten op diverse componenten van 

het voedselsysteem tegelijk wordt ingewerkt om brede doelstellin-

gen samen te bereiken. 

• De adviesraad vindt het positief dat Vlaanderen de ambitie heeft om 

een voedingsbeleid uit te bouwen. Een correcte oriëntering en een 

goed ontwerp zijn daartoe essentieel. Het voedselbeleid moet vorm 

geven aan een adequaat, vooruitziend traject van duurzame ontwik-

keling. 

• De SALV meent verder dat het voedselbeleid aan een systeem moet 

bouwen dat voldoende robuust is om de voedselzekerheid te waar-

borgen. Een duurzame, performante Vlaamse landbouw- en visserij-

sector maakt daar onontbeerlijk deel van uit. 

• Die robuustheid wordt gewaarborgd door een open en divers voed-

selsysteem dat rechtvaardig is en zich voortdurend ontwikkelt naar 
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een hogere graad van integrale duurzaamheid, en dat tegemoet-

komt aan de SALV-uitdagingen voor een duurzame landbouw in 

Vlaanderen en de SALV-toekomstvisie voor de Vlaamse visserij in 

2030. 

• Een performant voedselbeleid hanteert de volgende generieke prin-

cipes van goed bestuur: onderbouwing, gedragenheid, haalbaarheid 

en effectiviteit. 

• De SALV ziet kansen om op diverse sporen te werken aan de realisa-

tie van een duurzamer voedselsysteem: als katalysator van innova-

tie, als hefboom voor beleidscoherentie, door middel van een sys-

teembrede aanpak van de verschillende uitdagingen op het vlak van 

verduurzaming en door het versterken van transparantie. Het voed-

selbeleid moet de langetermijnvisie schetsen met doelstellingen 

waaraan de betrokken beleidskaders coherent bijdragen, zonder die 

afzonderlijke beleidskaders te vervangen. 

 

Het volledige advies leest u op de website van de SALV.  

https://www.salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20200626_ADV_2020-08_Voedselbeleid_HapklareInzichten_wv6_DEF.pdf
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SALV-event. 
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Jaarverslag 2021 

 

Het jaarverslag 2021 illustreert de rol en impact van de SALV als adviesor-

gaan voor landbouw en visserij, waarin de ganse agrovoedingsketen, de 

consument en de ngo’s vertegenwoordigd zijn. In 2021 schreef de SALV 21 

adviezen rond een breed scala aan thema's die de land- en tuinbouw en 

de visserijsector hard bezighouden. Naast een thematisch overzicht van 

de afgeleverde adviezen van de adviesraad, biedt het jaarverslag ook een 

inzicht in de impact die de SALV heeft uitgeoefend in de concrete advies-

dossiers en via zijn communicatie. Nieuw dit jaar was de inrichting van 

(hybride) dialoogmomenten, in het kader van een advies inzake klimaat-

adaptatie en in het kader van de toekomstwerking van de SALV. 

Die toekomstwerking is gericht op het formuleren en verdiepen van per-

spectief en kansen ten overstaan van de SALV-uitdagingen, die de advies-

raad in 2017 heeft geformuleerd, en wordt dit jaar verdergezet.   

Tik op de foto om het jaarverslag te lezen 

https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-plantengezondheid-context-klimaatverandering-best-breed-strategie
https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-plantengezondheid-context-klimaatverandering-best-breed-strategie
https://www.salv.be/salv/duurzametoekomst
https://www.salv.be/jaarverslag/salv-2021/
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