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INLEIDING

Onze leefomgeving heeft een grote invloed op wat en hoeveel we eten. Internationaal wordt door 
academici en gezondheidsinstanties (zoals de WHO en de European Commission met de ‘Farm to Fork 
Strategy’) erkend dat onze voedselomgevingen, die de afgelopen decennia sterk veranderd zijn, één 
van de belangrijkste oorzaken zijn van de huidige globale obesitasproblematiek. Naast genetische 
en biologische factoren, bepalen ook diverse omgevingsfactoren het voedingsgedrag van mensen. 
Voedselomgevingen bepalen mee de mogelijkheden en keuzes om een bepaald voedingspatroon 
en consumptiepatroon te volgen. We leven momenteel in omgevingen waar bijna overal smaakvol 
en goedkoop voedsel aanwezig is, waardoor we continu verleid worden tot het consumeren van 
(vaak calorierijk) eten en drinken. Het is dan ook veel eenvoudiger om ongezonde dan gezonde 
voedingskeuzes te maken. Omgevingen waar een groot aanbod aan calorierijk voedsel zoals fastfood 
en junkfood aanwezig is, wat de kans op obesitas vergroot bij bewoners en bezoekers, worden in de 
literatuur ook de ‘obesogene’ buurten of de ‘voedselmoerassen’ (food swamps) genoemd (Vanoutrive & 
Cant, 2020). De voorbije jaren groeide het besef dat onze voedingskeuzes niet enkel een impact hebben 
op onze eigen gezondheid, maar ook op die van de planeet. Onderzoek toont aan dat een gezond en 
milieuverantwoord voedingspatroon over het algemeen ook een lagere milieu-impact heeft en vice 
versa. Naast de talrijke raakvlakken moet er eveneens aandacht zijn voor mogelijke trade-offs.

Werken aan voedselomgevingen die de keuze voor een gezond én milieuverantwoord voedingspatroon 
bevorderen, maakt dan ook een essentieel onderdeel uit van een coherent voedingsbeleid. Het 
is daarom belangrijk inzicht te krijgen in wat de voedselomgeving is (hoe ziet die eruit), hoe de 
voedselomgeving het consumptiegedrag van mensen beïnvloedt en hoe het beleid hier kan op 
inspelen. Om impact te hebben op gezonde én milieuverantwoorde voedingspatronen is het belangrijk 
om in te zetten en te werken op voedselomgevingen. Impact op het milieu staat namelijk nog verder af 
van de consument dan impact op de eigen gezondheid, waardoor een bewuste keuze en afweging t.o.v. 
andere criteria zoals prijs, smaak en convenience nog minder vanzelfsprekend wordt. 

RUIMTELIJKE ONDERZOEKSSCOPE

Het thema ‘voedselomgevingen’ heeft raakvlakken met zeer uiteenlopende onderzoeksdomeinen 
en disciplines en kan op verschillende manieren benaderd worden. Door deze grote verscheidenheid 
is het noodzakelijk om van bij de start de onderzoeksfocus af te bakenen: het concept van een 
voedselomgeving wordt benadert vanuit een stedenbouwkundige bril. De voedselomgeving wordt 
onderzocht op basis van haar ruimtelijke kenmerken. Aan de hand van verschillende ruimtelijke 
indicatoren wordt onderzocht hoe een voedselomgeving zich kan manifesteren in de ruimte oftewel 
welke impact voedselomgevingen hebben op de ruimtelijke context. De inzichten die hieruit 
voortvloeien, moeten ons toelaten om ruimtelijke strategieën te ontwikkelen die inspelen op de 
voedselomgeving an sich en de impact die de voedselomgeving heeft op het gedrag.

Het doel is om aan de hand van ruimtelijke gezondheids- en milieuindicatoren (i.h.b. milieu-
verantwoord/milieu-impactindicatoren) te komen tot concrete ruimtelijke interventies en 
aanbevelingen om zo gezonde en milieuverantwoorde voedselomgevingen mee vorm te geven. 
Hierbij willen we benadrukken dat dit onderzoek een pionier is in zijn soort, omdat enerzijds het 
voedingsaspect slechts beperkt aandacht krijgt in de ruimtelijke planning, en anderzijds de literatuur op 
heden voornamelijk focust op gezondheid en slechts beperkt aandacht heeft voor de milieudimensie. 
Daarnaast plaatst het omgevingsbeleid voeding niet centraal in het open ruimtebeleid en het 
kleinhandelsbeleid. 
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Naast het onderzoek naar de link tussen de voedselomgeving en het consumptiegedrag, wordt in 
samenspraak met de betrokken lokale overheden onderzocht op welke manier deze ruimtelijke 
interventies concreet uitvoering kunnen krijgen. Hoe kunnen de aan bod gekomen ruimtelijke 
interventies concrete én haalbare antwoorden bieden op de hiaten en barrières in de regelgeving? In 
deze fase gaan we in beeld brengen hoever de bevoegdheid van de gemeente kan reiken in de transitie 
naar een gezonde én milieuverantwoorde voedselomgeving en welke tools (regelgeving, stimulerende 
maatregelen, …) kunnen worden ingezet om gezonde en milieuverantwoorde voedselomgevingen mee 
vorm te geven.

VOEDSELONGELIJKHEID:  FOCUS OP KWETSBARE GROEPEN

Parallel aan dit onderzoek loopt een project dat gezonde en duurzame voedselomgevingen voor 
Vlaanderen in kaart brengt. Voorliggend onderzoek is complementair en heeft net de focus om 
vertrekkend vanuit het gemeentelijk schaalniveau onderzoek af te dalen naar onderzoek op 
buurt- en wijkniveau. Per gemeente worden er concrete cases gekozen met een focus op (sociaal-
economische) kwetsbare bewoners zoals kinderen, jongeren en ouderen. Bij toegang tot gezonde 
en milieuverantwoorde voeding is er een verhoogde aandacht nodig voor sociaal-economische 
kwetsbare groepen, omdat deze vaak in wijken wonen waar meer fastfoodrestaurants aanwezig zijn, 
en buurtwinkels met een beperkte keuze. Mensen met meer financiële mogelijkheden wonen vaker in 
buurten met meer variatie aan supermarkten en voedingsmiddelen (Badland et al., 2015) of kunnen 
zich verplaatsen met de wagen naar een nabijgelegen supermarkt met een gezonder, betaalbaarder en 
gevarieerder aanbod. 

Doorheen het onderzoek dient wel de betekenis van kwetsbaarheid verder verfijnd te worden, zodat 
de verschillende cases een representatieve diversiteit aantonen. Kwetsbaarheid op vlak van voeding 
is namelijk heel verschillend voor deze groepen: kinderen en jongeren zijn gevoeliger voor ongezonde 
voedingsreclame in de publieke ruimte, ouderen en economisch zwakkeren ervaren in de randstedelijke 
wijken een krimpende voedselbereikbaarheid, en in sociale wijken en buurten is er meer overgewicht. 
Ook de link met ‘walkability’ van buurten kan hier gemaakt worden. Burgers hebben meer kans op 
overgewicht en obesitas wanneer deze in een buurt wonen waar wandelen minder voor de hand ligt. 

De toegang tot gezonde en milieuverantwoorde voeding wordt bepaald door de positie op de 
maatschappelijke ladder, waardoor kwetsbare doelgroepen te maken hebben met voedsel- en 
gezondheidsongelijkheid. Nochtans, moet betaalbare, gezonde en milieuverantwoorde voeding 
toegankelijk zijn voor iedereen. Op dit moment ondervinden personen in een kwetsbare omgeving 
meer drempels om tot een goede gezondheid te komen. Door lokale en sociale beleidsinterventies 
te organiseren in de publieke ruimte, kunnen kwetsbare doelgroepen ondersteund worden in hun 
voedingskeuzes, waardoor ook andere doelgroepen bereikt worden om diezelfde gezonde en 
milieuverantwoorde voedingskeuzes te maken. In de literatuur wordt er verwezen naar het principe 
‘proportioneel universalisme’ (PU)1 met als ambitie om gezondheidsongelijkheid te verkleinen. 
Proportioneel universalisme organiseert acties en beleidsinterventies voor alle burgers, maar met een 
verschillende intensiteit voor bepaalde doelgroepen. Bij kwetsbare doelgroepen is er een intensievere 
aanpak nodig, omdat er meer obstakels moeten overwonnen worden (proportioneel). Wel blijft het 
belangrijk om in te zetten op alle doelgroepen tegelijkertijd om gezondheidsongelijkheid fundamenteel 
aan te pakken (Gezond Leven, 2021). Via de specifieke aandacht voor (sociaal-economisch) kwetsbare 
groepen willen we met dit onderzoek dus werken aan de voedsel- en gezondheidsongelijkheid in de 
publieke ruimte.

1 Afkomstig van Michael Marmot uit ‘Fair society, healthy lives’ (2010)
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ONDERZOEKSTRAJECT 

Het kortlopend onderzoek omvat een termijn van 6 maanden en brengt de voedselomgevingen 
van twee lokale overheden, Gent en Sint-Truiden, in kaart en beeld. Zoals eerder aangehaald ligt de 
onderzoeksfocus op gezonde én milieuverantwoorde voedingspatronen. Voor beide steden wordt 
de link tussen de voedselomgeving en het consumptiegedrag onderzocht. Het doel is om te komen 
tot een aantal beleidsinterventies die ingrijpen op de voedselomgeving. Parallel aan dit onderzoek 
loopt een ruimer project over een termijn van drie jaar dat de gezonde en milieuverantwoorde 
voedselomgevingen in gans Vlaanderen in kaart brengt (‘Vlaanderen in kaart’).2 Beide onderzoeken 
worden op elkaar afgestemd door relevante data, informatie en resultaten met elkaar uit te wisselen. 

Concreet omvat het onderzoekstraject drie fasen. In een eerste fase (Inventarisatie) wordt de 
onderzoeksvraag scherp gesteld en brengen we de objectieve voedselomgeving  in kaart. De 
objectieve voedselomgeving is meetbaar via gerichte data-analyse en brengt onder meer de 
beschikbaarheid (het aanbod aan voeding: aantal en type winkels, ...) en de bereikbaarheid in kaart. 
Het resultaat van deze data-analyse levert een samenvattende objectieve kaart dat type-omgevingen 
afbakent. Dit laat toe om een diversiteit aan verder te onderzoeken casegebieden voor Gent en Sint-
Truiden te selecteren. 

Een volgende fase (Analyse) brengt vervolgens de subjectieve voedselomgeving van de geselecteerde 
cases in beeld. De subjectieve voedselomgeving wordt waargenomen door individuen als gebruikers van 
de voedselomgevingen. Het is via deze perceptie van de voedselomgeving dat het voedingspatroon 
al dan niet bewust of onbewust wordt beïnvloed. Parallel gebeurt terreinonderzoek.  Dit laat niet 
alleen toe om de kaarten uit de data-analyse af te toetsen met de werkelijke voedselomgeving, maar 
legt ook nog ongekende dynamieken binnen de wijk bloot. Op basis daarvan worden de eerste linken 
geïdentificeerd tussen de voedselomgeving en het voedingsgedrag. Parallel aan de basismapping 
krijgen we inzicht in het voedingsgedrag van de bewoners en/of bezoekers van de casegebieden. Dit 
gebeurt via een diepgaande individuele bevraging van enkele sleutelfiguren en bewoners, gevolgd 
door enkele gezamenlijke co-creatieve werksessies gericht naar sleutelfiguren uit de wijk en lokale 
actoren. Bij deze bevraging wordt de focus vernauwd tot (sociaal-economische) kwetsbare groepen (zie 
'Voedselongelijkheid'). 

Tot slot worden de resultaten van de objectieve en de subjectieve voedselomgeving naast elkaar gelegd 
om gelijkenissen en verschillen te identificeren. Op die manier kunnen in een laatste fase gerichte 
acties in de fysieke omgeving en aanbevelingen voorgesteld worden, afgestemd op de perceptie 
van de gebruikers van de voedselomgeving. Het doel daarbij is het eetgedrag van de gebruikers 
positief te beïnvloeden naar een gezonder en meer milieuverantwoord eetpatroon. Samen met de 
betrokken (lokale) actoren en experten wordt onderzocht hoever de lokale bevoegdheid reikt in deze 
voedseltransitie. 

2 ‘Vlaanderen in kaart’ wordt uitgevoerd door Sciensano, in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid
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1. GEZONDE ÉN MILIEUVERANTWOORDE 
VOEDSELOMGEVINGEN 

Gezondheid en duurzaamheid worden regelmatig 
als twee verschillende doelstellingen opgevat in het 
beleid en in academisch onderzoek hoewel duurzame 
voeding ook omgeschreven kan worden als gezonde 
voeding. Duurzaamheid is echter een containerbegrip 
dat vele uitdagingen en ambities kent en ontleed 
kan worden in drie dimensies: het milieu, de sociale 
dimensie en de economische dimensie.  
 
In voorliggend onderzoek is het milieu-aspect van 
voeding het belangrijkste aandachtspunt. Dit neemt 
niet weg dat andere dimensies van duurzaamheid 
doorheen het onderzoekstraject aan bod komen. 
Concreet worden in dit onderzoek gezondheid en 
duurzaamheid geïntegreerd benaderd omdat ze 
nauw met elkaar verbonden zijn. Door gezonde 
én milieuverantwoorde voedselomgevingen als 
één geheel te behandelen, kan op zoek gegaan 
worden naar haalbare win-win situaties. We kijken 
hiervoor naar twee definities die naast gezondheid 
ook de milieu-impact belichten. De definities zijn 
geformuleerd door Vermeir et al. (2020) en het Vlaams 
Instituut Gezond Leven (2021).

MILIEUVRIENDELIJKE VOEDSELCONSUMPTIE

Vermeir et al. (2020) hanteren het begrip 
‘Environmentally Sustainable Food Consumption’ 
(ESFC) en formuleren het als volgt: 

Environmentally Sustainable Food Consumption 
(ESFC) can be defined as the use of food products “that 
respond to basic needs and bring a better quality of life, 
while minimizing the use of natural resources, toxic 
materials and emissions of waste and pollutants over 
the life cycle, so as not to jeopardize the needs of future 
generations”. Major examples of ESFC include increasing 
consumption of plant-based or insect-based foods, while 
decreasing meat consumption, and opting for seasonal 
products. In some but not all instances, buying locally 
produced and/or organically produced food may also be 
more environmentally sustainable.

In hun studie ‘Environmentally Sustainable Food 
Consumption: A Review and Research Agenda From 
a Goal-Directed Perspective’ stellen Vermeir et 
al. (2020) vast dat voedselvoorkeuren, -keuzes en 

eetgewoonten moeilijk te veranderen zijn, aangezien 
ze integraal onderdeel uitmaken van de levensstijl 
van mensen en hun sociaal-culturele omgeving. 
Daarnaast zijn voedselkeuzes/voedingsnormen 
ook onderhevig aan de marketingstrategieën van 
voedingsbedrijven. Uitgaande van deze vaststelling 
is het niet verwonderlijk dat veel consumenten niet 
handelen naar hun bezorgdheid tegenover het milieu. 
De houding van de consument ten aanzien van de 
milieu-impact van voeding is hoofdzakelijk positief, 
maar daarbij is er een opmerkelijke kloof tussen een 
gunstige houding en de daadwerkelijke aankoop van 
gezonde én milieuverantwoorde voedselproducten. 
Het onderzoek geeft antwoorden op enerzijds welke 
factoren ESFC kunnen voorkomen en bevorderen, en 
anderzijds wat de meest effectieve strategieën zijn om 
ESFC te promoten.

GEZONDE EN MILIEUVERANTWOORDE 
VOEDING IN DE VOEDINGSDRIEHOEK

Parallel met dit onderzoek heeft het Vlaams Instituut 
Gezond Leven in samenwerking met het Departement 
Omgeving en het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid een vernieuwende blik geworpen op de 
voedingsdriehoek vanuit een milieu-onderbouwing. 
Daarbij worden beide aspecten gezondheid én milieu-
impact geïntegreerd benaderd. Het model hanteert 
de volgende definitie voor een milieuverantwoord 
voedingspatroon: een milieuverantwoord 
voedingspatroon blijft binnen de draagkracht van het 
ecosysteem en houdt minstens de biodiversiteit ervan 
in stand. Dit voedingspatroon heeft een aanvaardbare 
milieu-impact door rekening te houden met de planetaire 
grenzen. Overconsumptie en voedselverliezen worden 
hierbij zo veel mogelijk vermeden en er wordt een 
efficiënt gebruik van (natuurlijke) grondstoffen en 
hulpbronnen vooropgesteld waarbij vervuilende emissies 
en afvalstromen worden geminimaliseerd (Rubens et al., 
2021).

De voedingsdriehoek schuift drie uitgangspunten 
voor gezonde en milieuverantwoorde voeding naar 
voor: 1) Eet in verhouding meer plantaardige dan 
dierlijke voeding, 2) Eet en drink zo weinig mogelijk 
lege calorieën, 3) Vermijd voedselverlies en matig je 
consumptie. Deze worden verder geconcretiseerd in 
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Figuur 2: De zeven tips van de voedingsdriehoek (Vlaams Instituut Gezond Leven, 2021)

7 tips voor gezonde én milieuverantwoorde voeding 
die relevant zijn voor het onderzoek en terug te vinden 
zijn in nevenstaand schema (Vlaams Instituut Gezond 
Leven, 2021).

DUURZAAMHEID EN GEZONDHEID GAAN 
HAND IN HAND

Onderzoek naar voedselomgevingen is tot nu 
toe vooral gefocust op gezondheid. Zoals de 
onderbouwing van de voedingsdriehoek voor 
milieu-aspecten laat zien, gaan een gezond en 
milieuverantwoord voedingspatroon grotendeels hand 
in hand. 

Dit onderzoek werpt een geïntegreerde blik en 
verenigt de begrippen duurzaamheid en gezondheid.  
Hiermee nemen we afstand van een tweeledige 
benadering. Gezonde en milieuverantwoorde voeding 
zijn één geheel, omdat ze nauw met elkaar verbonden 
zijn. Het benutten van gezonde voeding (plantaardige 
voeding, plantaardige eiwitbronnen, ...) heeft een veel 
kleinere impact op milieu en klimaat, maar ook vice 
versa. 
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2. NAAR EEN OPERATIONEEL DENKKADER

HET CONCEPTUEEL MODEL VAN VANOUTRIVE 
EN CANT ALS BASIS

Deze onderzoeksopdracht vertrekt vanuit het 
conceptueel denkkader dat werd uitgewerkt 
in het rapport ‘Naar gezonde en duurzame 
voedselomgevingen’ (Vanoutrive & Cant, 2020). 
Het model legt de nadruk op voedselomgevingen 
waar het beleid een invloed kan op uitoefenen 
via bewuste, gerichte maatregelen om te komen 
gezondere, milieuverantwoorde voedselomgevingen. 
In het model wordt de voedselomgeving geplaatst in 
een voedselsysteem. Voedselomgevingen zijn namelijk 
een onderdeel van het ruimere voedselsysteem, wat 
kan onderverdeeld worden in drie stappen, namelijk:

• de productie en beschikbaarheid van voeding, 

• de toegang tot en bereikbaarheid van de 
beschikbare voeding, en 

• het gebruik van deze voeding. 

De eerste stap of de beschikbaarheid omvat de 
bevoorradingsketens (productie, verwerking, 
opslag, distributie). De tweede stap of de toegang 
tot en bereikbaarheid van voeding betreft de 
voedselomgeving. De laatste stap of het gebruik 
van de voeding gaat over consumptiepatronen, 
voedingspatronen en gezondheidseffecten (HLPE, 
2017). In het conceptueel model van Vanoutrive en 

Cant wordt het beleid voorgesteld als een homogene, 
externe factor.  

De ‘voedselomgeving’ slaat niet enkel op de fysieke 
plaatsen waar je voeding kan kopen of eten, maar 
ook op de prijs van en informatie die er gegeven 
wordt over voedingsmiddelen, op de organisatie en 
toegankelijkheid van een voedingsaanbod, enzovoort. 
Het omvat de voedingswaarde, voedselveiligheid, 
prijs, informatie en promotie van voeding in de 
omgeving waar het dagelijks leven van mensen zich 
afspeelt. Samengevat komt het erop neer dat een 
voedselomgeving de niet-individuele factoren bevat 
die de mogelijkheden en keuzes van mensen voor een 
bepaald voedingspatroon beïnvloeden. 

Om te komen tot gezonde voedingspatronen/
voedselomgevingen zijn een aantal basiskenmerken 
van belang, namelijk 1) een goede bereikbaarheid, 
2) beschikbaarheid, 3) betaalbaarheid, 4) 
aanvaardbaarheid, en 5) aangepastheid van gezonde 
voeding. Vanuit beleidsoogpunt dienen ongezonde 
voedingspatronen te worden gestimuleerd door 
bijvoorbeeld het ontmoedigen van ongezonde 
voeding (Vanoutrive & Cant, 2020). Gezien de grote 
culturele en sociale betekenis van voeding, zijn 
voedselomgevingen iets dat van bovenaf (top-down) 
kan worden opgelegd via beleidsinstrumenten, maar 
ook iets dat van onderuit kan ontstaan als het resultaat 
van participatieve processen (bottom-up).

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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gezondheidsrichtlijnen, en dat voedselomgevingen daarin een rol spelen omdat de meest makkelijke 
optie veelal niet de meest gezonde is. De link met milieu wordt pas daarna gelegd door te stellen 
dat mochten voedingspatronen in lijn liggen met de geldende gezondheidsrichtlijnen, de milieu-
impact ook lager zou liggen (EC, 2020). Aangezien zowel beleidsdocumenten als wetenschappelijke 
bronnen het concept voedselomgevingen in de eerste plaats gebruiken in de context van 
gezondheid, komt duurzaamheid amper aan bod in dit en het volgende deel. Wanneer het verderop 
in voorliggend document gaat over beleid en lokale voedselstrategieën eist het thema 
duurzaamheid echter weer meer plaats op. 
 

3.1 VOEDSELSYSTEEM 

 
Voedselomgevingen kunnen gezien worden als een onderdeel van het ruimere voedselsysteem8. Dit 
laatste kan worden opgedeeld in drie stappen: (1) de productie en beschikbaarheid van voeding, 
(2) de toegang tot en bereikbaarheid van de beschikbare voeding, en (3) het gebruik van deze 
voeding. De eerste stap, de beschikbaarheid, wordt bepaald door de bevoorradingsketens 
(productie, verwerking, opslag en distributie). De derde stap, het gebruik, heeft betrekking op 
consumptiepatronen, voedingspatronen en gezondheidseffecten. De voedselomgeving zit daar 
tussen en gaat over de toegang tot en de bereikbaarheid van voeding (HLPE, 2017). Figuur 3.1 geeft 
dit schematisch weer. 
 

Figuur 3.1: De voedselomgeving gesitueerd in het bredere voedselsysteem  
(gebaseerd op HLPE, 2017, p.26) 

 

 
 
In voorliggend rapport ligt de nadruk op de voedselomgeving. Het is echter wel zo dat sommige 
beleidsstrategieën en interventies inzetten op het doorbreken van de in Figuur 3.1 geschetste 
structuur. Het promoten van een moestuin maakt dat iemand voor bepaalde producten immers 
zowel instaat voor de productie, verwerking, bereiding, toegang als consumptie. In het Vlaamse 
gewest en vergelijkbare regio’s is het echter zo dat het onderscheid tussen productie, verwerking, 
distributie en consumptie meestal duidelijk is. 
 

  

                                                           
8 Net als er verschillende voedselomgevingen zijn, kunnen we ook best spreken over voedselsystemen. 

Figuur 3: De voedselomgeving gesitueerd in het bredere voedselsysteem (gebaseerd op HLPE, 2017, p.26), uit Vanoutrive T., Cant, J. (2020). Naar 
gezonde en duurzame voedselomgevingen. Studie in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Omgeving. Brussel.
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Figuur 3.4: Aangepast conceptueel model van de voedselomgevingen waar beleid op inwerkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Samengevat wijst het concept voedselomgeving op de voedingswaarde, voedselveiligheid, prijs, 
informatie en promotie van voeding in de omgeving waar het dagelijks leven van mensen zich 
afspeelt. Deze omgeving bepaalt mee de mogelijkheden en keuzes van mensen voor een bepaald 
voedingspatroon (Downs et al., 2020; FAO, 2016). Vanuit beleidsoogpunt wenst men in te zetten op 
duurzame en gezonde voedingspatronen, en dus op duurzame en gezonde voedselomgevingen. De 
basiskenmerken van duurzame en gezonde voedselomgevingen zijn een goede bereikbaarheid, 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en zichtbaarheid van gezonde en duurzame voeding, terwijl niet-
duurzame en ongezonde voeding niet wordt gepromoot of zelfs wordt ontmoedigd. Gegeven de 
grote culturele en sociale betekenis van voeding, zijn duurzame en gezonde voedselomgevingen niet 
iets dat van bovenaf kan worden opgelegd, maar het resultaat van participatieve processen. De vele 
relevante factoren en de interacties daartussen geven aan dat een concept als voedselomgeving 
moeilijk te vatten is in één indicator. Het is misschien eerder te beschouwen een soort bril op de 
werkelijkheid, als een manier om het thema gezonde en duurzame voeding te benaderen. 
 

Figuur 4: Het conceptueel model van de voedselomgevingen waar beleid op inwerkt, uit Vanoutrive T., Cant, J. (2020). Naar gezonde en duurzame 
voedselomgevingen. Studie in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Omgeving. Brussel
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Figuur 5: Het Gedragswiel (Vlaams Instituut Gezond Leven)
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Hoe we inkopen doen, eten bereiden of bestellen, 
maaltijden plannen en verorberen – kortom: ons 
eetgedrag – wordt bepaald door allerlei factoren. 
Het Gedragswiel1 belicht enerzijds individuele 
determinanten van gedrag. Dat zijn de competenties 
(kennis en vaardigheden) die nodig zijn om gezond 
en milieuverantwoord te eten, en de drijfveren (bv. 
attitudes en gewoontes) om dat ook effectief te gaan 
doen (of net niet). Anderzijds vind je de invloeden van 
buiten het individu bovenaan terug in het Gedragswiel 
onder de noemer context. Dit verwijst naar de 
verschillende aspecten van de (voedsel)omgeving die 
ook het eetgedrag mee gaan bepalen.

DE VOEDSELOMGEVING

Mensen bepalen hun gedrag niet alleen. Ook de 
context of de omgeving waarin we leven heeft een 
grote impact op de keuzes die we maken. Individueel 
kiezen om gezond en milieuverantwoord te eten, is 
alleen mogelijk in een ondersteunende omgeving 
die de juiste keuzes stimuleert en evident maakt. 
Volgens het Gedragswiel (figuur 5) zijn er vier soorten 
omgevingsfactoren die gedrag kunnen beïnvloeden: 
1) fysieke, 2) sociaal-culturele, 3) economische en 4) 
politieke factoren.

Toegepast op eetgedrag wordt de term 
‘voedselomgevingen’ gebruikt, die verwijst naar 
de voedingswaarde, prijs, informatie en promotie 
van voeding in de omgeving waar het dagelijks 
leven van mensen zich afspeelt. Gezonde en 
milieuverantwoorde voedselomgevingen worden 
gekenmerkt door een goede bereikbaarheid, 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en zichtbaarheid 
van gezonde en milieuverantwoorde voeding, terwijl 
de keuze voor ongezonde voeding en voeding met 
een hoge milieu-impact minder evident is. Ook 
sociale en culturele aspecten hebben een belangrijke 
invloed op eetgedrag. Samengevat bestaat de 
voedselomgeving uit de niet-individuele factoren, die 
de mogelijkheden en keuzes van mensen voor een 
bepaald voedingspatroon beïnvloeden.

1 Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft op basis van het Behaviour Change Wheel (Susan Michie, Univ college London) een eigen 
sociaalecologisch model ontwikkeld dat individuele en omgevingsdeterminanten combineert: het Gedragswiel. De toepassing op voeding en 
de voedselomgeving staat beschreven in volgend document: https://www.gezondleven.be/files/Gedragswiel/Wat-bepaalt-ons-eetgedrag-
volgens-het-gedragswiel_PDF_DEF.pdf )

2 Rapport gebruikersbevraging in kader van het project ‘Lokale voedselomgeving in kaart en beeld’. De ‘gepercipieerde’ voedselomgeving in 
casegebieden te Gent en Sint-Truiden, Vlaams Instituut Gezond Leven. 

FYSIEKE FACTOREN VAN DE 
VOEDSELOMGEVING 
In dit onderzoek wordt de focus gelegd op de 
fysieke factoren. De fysieke omgeving gaat over de 
beschikbaarheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid 
van voeding, dewelke een invloed hebben op het 
eetgedrag.

Beschikbaarheid aanbod 
Dagdagelijks worden mensen in verschillende 
contexten (thuis, buurt, school, werk, sportclub, 
onderweg, …) geconfronteerd met een 
voedingsaanbod. In dit onderzoek ligt het zwaartepunt 
op het voedingsaanbod dat in de publieke ruimte van 
een buurt aanwezig is. Onderzoek toont aan dat er  
mogelijks een verband is tussen de manier waarop 
het voedselaanbod binnen een buurt georganiseerd 
is (bv. verhouding tussen fastfoodketens en gezonder 
voedingsverkooppunten) en het ontwikkelen van 
voeding gerelateerde aandoeningen zoals obesitas. 
De afwezigheid van gezonde voeding in combinatie 
met een overaanbod aan fastfood in een buurt, en nog 
meer in kwetsbare buurten met een lager inkomen, 
leidt tot een verhoogde aanwezigheid van ongezonde 
eetgewoonten en de mogelijke gevolgen daarvan. 
De beschikbaarheid en toegankelijkheid van gezonde 
voeding bepaalt bijgevolg de algemene gezondheid.

Bereikbaarheid aanbod 
De mate waarin en de mogelijkheden om een 
bepaald voedingsaanbod te bereiken, bepalen mee 
voedingskeuzes. Kwetsbare groepen (kinderen, 
jongeren, ouderen, minder mobiele mensen, …) zijn 
omwille van beperktere verplaatsingsmogelijkheden 
(vervoersarmoede) meer aangewezen op de 
voedselomgeving in hun eigen buurt. 

Zichtbaarheid aanbod 
De zichtbaarheid en de manier waarop een 
voedingsaanbod in de publieke ruimte voorgesteld 
wordt, sturen het eetgedrag. Dit gaat bijvoorbeeld 
over de beschikbaarheid van voeding op diverse 
plaatsen, de plek waar voeding uitgestald wordt, 
keuze, versheid, kwaliteit, gebruiksgemak, …2. 
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HET OPERATIONEEL DENKKADER 
 
Aangezien de beschikbare modellen in de 
(internationale) literatuur hoofdzakelijk ontwikkeld 
zijn vanuit het gezondheidsaspect en slechts 
beperkt aandacht heeft voor het milieuluik, vormt 
dit onderzoek een pionier in zijn soort. Zoals eerder 
aangehaald, vertrekken we voor de opmaak van het 
operationeel denkkader vanuit het conceptueel model 
van Vanoutrive en Cant (2020). Voor het denkkader 
maken we een onderscheid tussen individuele en 
omgevingsfactoren. Beide factoren hebben niet 
alleen een invloed op elkaar, maar uiteindelijk ook 
op de gezondheid en op de milieu-impact van de 
consumptiepatronen. Ook al ligt de onderzoeksfocus 
bij de ruimtelijke ordening, kan de omgeving niet los 
gezien worden van het individu. Zo blijkt uit onderzoek 
dat de sociaaleconomische status van een individu 
nauw verbonden is met het voedingsgedrag. Zo 
zouden mensen met een hoge sociaaleconomische 
status gezondere voedingskeuzes maken in een 
ongezonde voedselomgeving dan mensen met een 
lage sociaaleconomische status. Sociaaleconomische 
factoren zoals opleidingsniveau, inkomen en positie 
op de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol in de 
verklaring voor deze verschillen. Bovendien blijkt 
dat mensen met een lage sociaaleconomische 
status diverse individuele barrières en barrières in de 
omgeving ervaren om voedingskeuzes te maken (van 
der Klaauw, 2017).  

De keuze om case-specifiek te werk te gaan met 
een focus op (sociaal-economische) kwetsbare 
groepen zoals kinderen, jongeren en ouderen is 
tweeledig. Enerzijds laat het schaalniveau ons toe 
om gedetailleerd de werkelijke voedselomgeving 
in kaart te brengen. Niet alle eigenschappen van 
een voedselomgeving zijn namelijk zichtbaar 
op grootschalige GIS-data. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn tappunten voor drinkwater, korte keten 
verkooppunten zoals een fruitautomaat, volkstuintjes, 
een voedselbank of een sociale kruidenier. Anderzijds 
kunnen we door te werken met casegebieden gericht 
op kwetsbare doelgroepen, zeer selectief actoren 
samenbrengen binnen het participatief traject 
dat deze opdracht is. We merken op dat in deze 
casegebieden met een lagere sociaaleconomische 

status niet alleen de nood aan een gezonde en 
milieuverantwoorde voedingsomgeving hoger is, maar 
dat in deze gebieden ook een grotere gezondheids- 
en milieuwinst te boeken is. Kortom, als we lagere 
sociaaleconomische klassen bereiken, dan bereiken we 
ook andere doelgroepen m.u.v. de sociale kruidenier 
waar de meer gegoede burger niet kan winkelen (zie 
Voedselongelijkheid).

Voor dit onderzoek focussen we ons op de 
beïnvloedende omgevingsfactoren in de 
publieke ruimte waarbij ingegrepen kan worden 
op de voedselomgeving. We vereenvoudigen het 
begrip ‘voedselomgevingen’ door de aandacht te 
verschuiven naar de fysieke voedselomgeving en 
de beleidsomgeving die daarbij gepaard gaat. De 
onderzoeksfocus legt daarbij minder de aandacht op 
de sociaal-culturele en economische omgeving. 

Zowel de individuele factoren als de beïnvloedende 
omgevingsfactoren in de publieke ruimte hebben 
een invloed op het voedingsgedrag. Ook het 
voedingsgedrag heeft een invloed op de individuele 
factoren. Het voedingsgedrag wordt opgedeeld in 
het voedingspatroon en het consumptiepatroon. Het 
voedingspatroon bestaat uit wat en hoeveel (on)
gezonde en (niet)milieuverantwoorde, biologische en 
niet-biologische en zelf bereide of afgehaalde voeding 
we eten. Het voedingspatroon kan samengevat 
worden als de ‘Wat-vraag’. Het consumptiepatroon 
bestaat enerzijds uit het impulsieve consumptiegedrag 
(consumptie ter plaatse) en het reflectieve 
consumptiegedrag (uitgestelde consumptie), 
en anderzijds uit de transportmodi die gebruikt 
worden om voeding aan te kopen en te consumeren. 
Het consumptiegedrag kan samengevat worden 
met de ‘Hoe-vraag’. Het voedingsgedrag heeft 
een grote impact op gezondheid en milieu. De 
milieudimensie krijgt een bijzondere aandacht in 
ons onderzoek aangezien hier tot op heden weinig 
aandacht voor geweest is in de literatuur. Gezonde en 
milieuverantwoorde voedingspatronen bieden niet 
alleen een antwoord op de toenemende problematiek 
van overgewicht en obesitas, maar ook op de impact 
op het milieu van het voedselsysteem (Vanoutrive & 
Cant, 2020).





VOEDSELOMGEVINGEN IN KAART
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1. NAAR EEN CARTOGRAFIE VAN VOEDSELOMGEVINGEN
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TOEGANG TOT VOEDSEL KARTEREN OM TYPE 
VOEDSELOMGEVINGEN TE IDENTIFICEREN

Voedselomgevingen kunnen onderling sterk van 
elkaar verschillen, zelfs binnen het grondgebied van 
een lokale overheid (stad, gemeente), en hebben dus 
ook een verschillende invloed op het gedrag en het 
voedingspatroon van zij die er wonen, werken, zich 
verplaatsen, ... .

In deze verkennende fase voeren we een 
cartografische analyse uit om de verschillende 
kenmerken van de voedselomgevingen van Gent 
en Sint-Truiden in kaart te brengen en hierop 
volgend verschillende type voedselomgevingen te 
gaan definiëren voor beide gemeenten. De focus 
ligt hierbij op de kenmerken van de buurt of de 
“community nutrition environment”. De cartografische 
analyse brengt hiervoor toegang tot voedsel in 
kaart vanuit de dimensies beschikbaarheid en 
bereikbaarheid. In nauw overleg met experten 
werden hiervoor ruimtelijke indicatoren geselecteerd, 
zoals aangegeven in nevenstaand schema. Tot slot 
leggen we de verschillende indicatoren 'op elkaar' 
om op zoek te gaan naar ruimtelijke verschillen 
en overeenkomsten tussen de buurten. Dit moet 
uiteindelijk leiden tot het definiëren van de diverse 
type voedselomgevingen.

BIJKOMENDE PARAMETERS

De toegang tot voedsel in de buurt is één aspect 
die invloed heeft op het gedrag en de keuze voor 
al dan niet gezonde en duurzame voeding, en dus 
uiteindelijk ook op de eigen gezondheid en het milieu. 
Het is namelijk zo dat ook andere buurtkenmerken 
een invloed hebben op het bovenstaande. De 
socio-demografische kenmerken van de inwoners 
in een buurt hebben een invloed op hoe de 
voedselomgevingen gebruikt en gepercipieerd worden 
en zo ook op voedingskeuzes. We brengen daarom 
ook het socio-demografisch profiel in beeld van de 
verschillende buurten in de gemeenten. Bepaalde 
kenmerken van de voedselomgeving zullen namelijk 
een andere impact hebben op mensen naargelang hun 
socio-demografische achtergrond (bijvoorbeeld voor 

kwetsbare groepen zoals kansarmen, groepen met 
een beperkte mobiliteit, ouderen en kinderen).

Ook niet-voedingsgerelateerde factoren van de buurt 
hebben een impact op de gezondheidstoestand 
van de bewoners en het milieu. De inrichting van 
de omgeving beïnvloedt namelijk hoe we ons 
verplaatsen. Zo zijn er buurten die actief transport 
(wandelen en fietsen) stimuleren. Deze buurten zijn 
bewandelbaarder dan buurten die zeer autogericht 
zijn en bijgevolg de keuze voor actief transport 
ontmoedigen. Bewandelbaarheid (walkability), 
afhankelijk van de ruimtelijke context van de buurt, 
kan dus samen met de toegang tot voedsel ook 
geassocieerd worden met enerzijds de gezondheid 
van mensen (overgewicht als gevolg van een 
sedentaire levensstijl) en anderzijds de impact op het 
milieu (als gevolg van de keuze voor niet-duurzame 
transportmodi).

Aspecten rond het socio-demografisch profel en de 
ruimtelijke context werden ook op buurtniveau voor 
elke gemeente in kaart gebracht. Deze kaarten kunnen 
worden teruggevonden in de bijlage. Deze indicatoren 
hebben geen rechtstreekse impact op het definiëren 
van de type voedselomgevingen, maar worden belicht 
tijdens de tweede fase van het onderzoek dat dieper 
ingaat op de subjectieve voedselomgeving. Wanneer 
we een specifiek type voedselomgeving diepgaand 
onderzoeken is het namelijk belangrijk zicht te 
hebben op zowel het socio-demografisch profiel als 
de ruimtelijke context. Op basis van deze aspecten 
kunnen twee dezelfde type voedselomgevingen 
onderling nog sterk van elkaar verschillen.

Nevenstaand schema toont per thema welke 
indicatoren werden onderzocht. Deze worden hierna 
verder toegelicht.
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2. TOEGANG TOT VOEDSEL

De toegang tot voedsel wordt hoofdzakelijk bepaald 
door twee ruimtelijke factoren: beschikbaarheid en 
bereikbaarheid. De beschikbaarheid verwijst naar het 
voorkomen van verschillende bronnen van voeding in 
de omgeving (winkels, restaurants, …). Bereikbaarheid 
heeft betrekking op de locatie en dus de reis(tijd) 
naar de verschillende bronnen. We brengen de 
beschikbaarheid van voeding in beeld aan de hand van 
vijf indicatoren en de bereikbaarheid aan de hand van 
één indicator.

BESCHIKBAARHEID

Een goede beschikbaarheid van gezonde 
en milieuverantwoorde voeding is één van 
de basisvoorwaarden voor een gezonde 
voedselomgeving. Bovendien worden in gezonde 
voedselomgevingen betere voedingskeuzes 
gestimuleerd, doordat ongezonde voeding en niet-
milieuverantwoorde voeding minder beschikbaar is 
(of wordt afgeraden). De indicator beschikbaarheid 
verwijst in de context van voedselomgevingen naar 
het voorkomen van winkels, restaurants, markten 
en andere bronnen van voeding in de omgeving 
(Vanoutrive & Cant, 2020). Bij het onderzoeken van 
de beschikbaarheid worden vaak twee parameters 
gebruikt, namelijk de hoeveelheid (of densiteit) van 
bronnen van voeding en de variëteit van type bronnen 
(soorten winkels (supermarkt, bakker, slager, ...), 
restaurants, lunchrooms, enzovoort).

In dit onderdeel onderscheiden we vier grote 
type bronnen van voeding namelijk het regulier 
winkelaanbod, het aanbod waar hoofdzakelijk 
ongezonde voeding verkocht wordt, de sociale 
voedselvoorzieningen en de alternatieve 
voedselvoorzieningen. Andere bronnen van voeding, 
bijvoorbeeld restaurants, lunchrooms, cafés, ... zullen 
op case-niveau onderzocht worden. Binnen deze 
categorieën is er namelijk een te grote diversiteit 
van bronnen. Zo zijn er lunchrooms die hoofdzakelijk 
ongezonde voeding aanbieden en andere die 
hoofdzakelijk gezonde (bijvoorbeeld lunchrooms 

1 Winkel die met name oosterse levensmiddelen verkoopt.
2 Biologisch-dynamische, ecologisch en macrobiotisch geteelde producten aangevuld met voedingssuplementen, homeopatische artikelen en 

kruiden.

met een uitsluitend vegetarisch aanbod) voeding 
aanbieden. 

Indicator 1.1.- Densiteit regulier winkelaanbod

In deze oefening wordt aan de hand van zogenaamde 
‘heatmaps’ de dichtheid bepaald van het regulier 
winkelaanbod. We willen hier bronnen van voeding 
in kaart brengen waar mogelijks ook gezonde en 
milieuverantwoorde voeding kan gekocht worden. 
Bepalen of een bron (verkooppunt) van voedsel 
gezonde of ongezonde voeding verkoopt is een 
moeilijke opgave, zeker wanneer deze indeling 
algemeen dient te gebeuren op basis van datasets en 
dus zonder veldwerk. 

Op basis van de Locatus-databank werd een selectie 
gemaakt door het onderzoeksteam van bronnen 
waar mogelijks ook gezonde en milieuverantwoorde 
voeding verkocht wordt. In deze winkels kunnen we er 
algemeen van uitgaan dat gezonde voeding verkocht 
wordt (naast minder gezonde voeding). Door met 
heatmaps te werken kan snel geconcludeerd worden 
waar in de gemeente de grootste concentraties aan 
winkels aanwezig zijn. Volgende branches uit de 
Locatus-lijst werden voor de analyse de volgende 
geselecteerd:

• Basiscategorieën detailhandel:
 - Supermarkt
 - Groente/fruit
 - Bakker
 - Minisuper
 - Slagerij 

• Specifieke aanvullende categorieën:
 - Toko1

 - Delicatessen
 - Kaas
 - Noten
 - Poelier
 - Reform2 
 - Vis
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 - Levensmiddelen overige
 - Buitenlands overige  

De densiteit van de voedingsbronnen wordt berekend 
volgens een interpolatie-algoritme in GIS, namelijk de 
‘Kernel Density Estimation’. Met dit algoritme wordt 
de densiteit berekend op basis van het aantal punten 
binnen een gegeven straal (hier 500 m). Locaties met 
een hoger aantal aan geclusterde punten zullen een 
hogere densiteitwaarde hebben. 

Indicator 1.2.- Densiteit van bronnen met 
ongezonde voeding

De aanwezigheid van een groot aanbod aan calorierijk 
voedsel (fastfood en junkfood) is een kenmerk 
van buurten die in de literatuur ‘obesogenitische’ 
of ‘obesogene’ buurten worden genoemd. In 
sommige bronnen worden dit soort omgevingen 
ook voedselmoerassen (food swamps) genoemd 
(Vanoutrive & Cant, 2020). Dit type buurten 
vergroot de kans op obesitas bij bewoners en 
bezoekers. Uit onderzoek is bovendien gebleken 
dat voedselmoerassen beter de aanwezigheid 
van ongezonde diëten en obesitas verklaren dan 
voedselwoestijnen (de afwezigheid van gezonde 
voeding).

Voor deze indicator worden die bronnen geselecteerd 
waar hoofdzakelijk ongezonde voeding verkocht 
wordt. Naar analogie met bovenstaande methodiek 
wordt ook voor deze indicator de densiteit berekend 
voor de locaties van bronnen van ongezonde voeding.

In deze cartografische oefening zijn we aangewezen 
op de data en categorisering van Locatus. Voor het 
indelen van bronnen van voedsel onder de categorie 
‘ongezond’ baseren we ons op het onderzoek ‘Is 
Rotterdam een fastfoodparadijs? De voedselomgeving 
van 2004 tot 2018’ van Cephir (2019). In dit onderzoek 
worden alle door Locatus geregistreerde branches 
van detailhandel onderverdeeld in categorieën. Eén 
van de categorieën is ‘Fastfood Locaties’ en bestaat 
uit de branches Fastfood, Grillroom/Shoarma, Bezorg/

3 We beperken ons hier tot de vier belangrijkste categorieën van het reguliere winkelaabod namelijk supermarkten, minisupers, bakkers, slagers 
en groente- en fruitwinkels. 

Afhalen en Ijssalons. De laatste categorie Ijssalons zijn 
verwaarloosbaar in aantal en zullen in deze cartografie 
niet worden opgenomen.

Van bovenstaande categorieën kan met grote 
zekerheid gezegd worden dat de verkooppunten 
hoofdzakelijk ongezonde voeding aanbieden. Er 
zijn echter nog andere categorieën van bronnen 
van voeding die een groot aandeel uitmaken van 
het voedselaanbod in de stad zoals de lunchrooms, 
restaurants en café-restaurants. De diversiteit 
van voeding binnen deze categorieën is echter te 
uiteenlopend om te kunnen stellen dat binnen deze 
categorieën ook hoofdzakelijk ongezonde voeding 
verkocht wordt. We beperken ons voor deze oefening 
dus tot de categorieën waarvan met zekerheid kan 
gezegd worden dat ze hoofdzakelijk ongezonde 
voeding verkopen.  

Indicator 1.3. - Verhouding regulier aanbod en 
hoofdzakelijk ongezond aanbod

Onderzoek heeft aangetoond dat de invloed die een 
voedselomgeving heeft op het voedingspatroon niet 
enkel afhangt van het absoluut aantal winkels. Het 
voedingspatroon wordt met andere woorden niet 
enkel beïnvloed door de absolute aanwezigheid van 
winkels die ongezonde en/of niet-duurzame voeding 
aanbieden of de grote afwezigheid van winkels die 
gezonde en/of duurzame voeding aanbieden. Ook de 
verhouding tussen winkels die respectievelijk vooral 
gezonde en/of duurzame en ongezonde en/of niet-
duurzame voeding aanbieden, hebben een invloed op 
het eetgedrag (Vanoutrive & Cant, 2020).

In deze oefening wordt de verhouding onderzocht 
van het aantal bronnen binnen het regulier aanbod3 
versus het aantal bronnen waar hoofdzakelijk 
ongezonde voeding verkocht wordt. De verhouding 
wordt berekend volgens een gewogen dichtheid-
interpolatie in GIS. De interpolatie gebeurt doormiddel 
van het ‘Kernel Density Estimation Logaritme' 
(KDE). De densiteit wordt berekend op basis van het 
aantal punten aanwezig binnen een straal van 500m. 
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Voor deze oefening krijgen de punten (bronnen van 
voeding) een gewicht. Bronnen van het regulier 
winkelaanbod krijgen het gewicht “1” en bronnen 
waar hoofdzakelijk ongezonde voeding verkocht 
wordt, krijgen het gewicht “-1”. Dit betekent dat 
na de berekening locaties met een hoog aantal aan 
geclusterde bronnen van het regulier aanbod een hoge 
positieve densiteitswaarde zullen hebben (blauw) 
en locaties met een hoog aantal aan geclusterde 
bronnen van ongezonde voeding een hoge negatieve 
densiteitswaarde (rood). Gebieden waar evenveel 
gezonde als ongezonde bronnen aanwezig zijn hebben 
waarde 0 en worden in geel aangeduid op de kaart.

Indicator 1.4. - Beschikbaarheid van sociale 
voedselvoorzieningen

Kwetsbare doelgroepen hebben te maken met 
voedsel- en gezondheidsongelijkheid. De toegang tot 
gezonde en duurzame voeding wordt bepaald door de 
positie op de maatschappelijke ladder. Uit onderzoek 
blijkt dat obesitas en ongezondere diëten meer 
voorkomen in armere buurten en in gemarginaliseerde 
groepen. De persoonlijke voedselomgeving wordt 
dus bepaald door onder meer beschikbare financiële 
middelen of de betaalbaarheid/prijs van voeding. 
Voor kwetsbare groepen is het cruciaal om niet enkel 
voldoende aanbod aan voeding te hebben, maar 
ook voldoende betaalbare gezonde en duurzame 
voeding (Vanoutrive & Cant, 2020). Voor deze indicator 
wordt er gekeken naar verschillende types van 
voedselondersteuning die goedkope, maar gezonde 
en duurzame maaltijden en voeding aanbieden 
zoals bijvoorbeeld sociale restaurants, sociale 
kruideniers en voedselbedelingsinitiatieven. Dergelijke 
initiatieven hebben naast het financiële aspect ook 
een belangrijke bereikbaarheidscomponent. Voor 
elk voedselverdeelpunt wordt een euclidische buffer 
berekend met een straal van 500 m. 

Indicator 1.5. - Beschikbaarheid van alternatieve 
voedselvoorzieningen

Naast de types van voedselondersteuning wordt ook 
het nieuwe of alternatieve aanbod van duurzame en 

gezonde voeding in beeld gebracht. Met dit aanbod 
worden bijvoorbeeld markten, thuisverkoop door 
landbouwers, zelfplukplekken, fruitautomaten, 
enzovoort bedoeld. Het nieuwe aanbod vult het 
reguliere voedingsaanbod aan. 

BEREIKBAARHEID

Ook de bereikbaarheid van beschikbare 
voedingsbronnen (zie hierboven) is bepalend voor 
de toegankelijkheid van voeding en heeft bijgevolg 
ook een impact op het voedingspatroon. Met de 
bereikbaarheid wordt de locatie van voedingsbronnen 
en de afstand en reistijd tot deze locaties bedoeld. 
Een goede bereikbaarheid van gezonde en duurzame 
voeding is dan ook één van de basiskenmerken van 
gezonde en duurzame voedselomgevingen.

Een verminderde bereikbaarheid van voedingswinkels 
(waar gezonde voeding wordt verkocht) heeft 
een negatieve invloed op het dieet van mensen 
en hun gezondheid (Cant et al., 2014). De impact 
van een verminderde bereikbaarheid op de 
gezondheidssituatie kan voornamelijk bij kwetsbare 
groepen worden vastgesteld. Onbereikbaarheid is 
voornamelijk problematisch voor kwetsbare groepen 
met een verminderde mobiliteit omwille van socio-
economische redenen (armoede en etniciteit) of 
fysieke redenen (ouderdom of lichamelijke beperking).  
Onbereikbaarheid binnen de scope van 
voedselomgevingen betekent niet dat alle 
bronnen van voedsel onbereikbaar zijn, maar 
dat er beperkingen zijn in de keuze van winkels. 
Onbereikbaarheid kan er namelijk voor zorgen dat 
mensen aangewezen zijn op minder aantrekkelijke 
opties (duurder en/of minder keuze) en dat ze 
afhankelijk zijn van transportmiddelen waarover zij 
niet beschikken (automobiliteit). Onbereikbaarheid 
bevestigt en versterkt hierdoor (gezondheids)
ongelijkheden. 

Belangrijk is wel dat een goede bereikbaarheid 
tot gezonde en milieuverantwoorde voeding 
niet rechtstreeks resulteert in gezondere en 
milieuverantwoordere voedingspatronen. Ook 
inkomen, prijs en betaalbaarheid, opleidingsniveau, de 
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kennis en houding t.o.v. voeding en de bereikbaarheid 
van ongezonde voeding hebben een even belangrijke 
impact op het dieet van mensen (Cant, 2019). 

In dit onderdeel wordt de bereikbaarheidscomponent 
van de toegang tot voedsel onderzocht voor beide 
gemeenten. In internationale literatuur worden 
buurten met een beperkte bereikbaarheid tot gezonde 
voeding onder de noemer van food deserts geplaatst. 
Het is een term die vooral van toepassing is in de 
Amerikaanse context. In Vlaanderen komen food 
deserts of voedselwoestijnen veel minder voor en zijn 
ze, in tegenstelling tot de Amerikaanse context, veel 
minder gelinkt met achtergestelde, stedelijke buurten 
maar vaker met suburbane of geplande wijken (bv. 
sociale (tuin-)wijken). 

Indicator 2.1. - Wandelafstand tot supermarkt

Om de bereikbaarheid van voedselwinkels in kaart te 
brengen worden servicegebieden van supermarkten 
berekend. Hierbij baseren we ons op de methodiek 
die wordt toegepast in het doctoraatsonderzoek 
van Jeroen Cant (2019). Er wordt gefocust op de 
servicegebieden van supermarkten omdat dit plaatsen 
zijn waar bijna altijd gezonde voeding te vinden is. Een 
servicegebied is de zone waarbinnen de supermarkt 
binnen een maximale reisafstand kan bereikt 
worden. Hierbij wordt uitgegaan van aanvaardbare 
wandelafstanden. De fiets, de auto en het openbaar 
vervoer zijn vaak geen plausibele vervoersmodi 
voor mensen met een beperkte mobiliteit. Voor het 
berekenen van bereikbare servicegebieden baseren 
we ons op de maximale wandelafstanden die in 
het onderzoek van Cant werden gebruikt, namelijk 
500 m en 1000 m. Een wandeling van 500 m duurt 
voor een gemiddelde volwassene ongeveer 6 tot 7 
minuten maar stijgt tot 10 minuten met een zware 
boodschappentas. Dit tempo neemt weliswaar 
significant af voor ouderen. 

Uit de Locatus-database van de twee gemeenten 
worden alle supermarkten gefilterd. De 
supermarkten worden vervolgens gekoppeld aan het 
stratennetwerk4. Met een GIS-software worden de 

4 Hier werden de snelwegen uitgefilterd aangezien deze niet bewandelbaar zijn. 

gebieden berekend die op maximum 500 m en tussen 
500 m en 1000 m wandelafstand van de supermarkt 
gelegen zijn. Vervolgens worden alle gebouwen 
geselecteerd die op minder dan 25 m van de 
servicegebieden gelegen zijn. Deze gebouwen worden 
vervolgens weergegeven op de kaart. 

Er wordt in deze oefening dus rekening gehouden 
met de werkelijke wandelafstanden (in functie van het 
wegennet) en niet met euclidische wandelafstanden. 
Dit laat ons toe om rekening te houden met ruimtelijke 
barrières (autosnelwegen, waterwegen, etc.). 
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Algemene discussie

De methodiek geeft een inzicht in welke delen van 
de gemeente op bewandelbare afstand van een 
supermarkt, en dus beschikbare gezonde voeding, 
gelegen zijn. Een eerste kritische reflectie die hierbij 
dient gemaakt te worden is dat er naast supermarkten 
uiteraard nog andere bronnen zijn waar gezonde (en 
mogelijks ook milieuverantwoorde) voeding aanwezig 
zijn. Zo is er het fijnmazig netwerk van detailhandel 
(bakkers, slagers, groente- en fruitwinkels, kruideniers, 
minisupermarkten, ...) waar gezonde voeding 
aanwezig is. Er kan algemeen worden aangenomen 
dat een groepering van een bakker, een slager en een 
kruidenier/minisupermarkt/groente- en fruitwinkel 
aan het volledige dieet van de gemiddelde Vlaming 
voldoet en dus min of meer hetzelfde (gezonde) 
aanbod heeft als een supermarkt. De servicegebieden 
van clusters van kleine voedingswinkels werden niet 
opgenomen in de bereikbaarheidsanalyse.

Een tweede aspect dat in overweging moet 
worden genomen, is dat supermarkten uit 
naburige gemeenten niet in de analyse konden 
worden opgenomen (deze data was namelijk niet 
beschikbaar). Dit betekent dat er moet rekening 
gehouden worden met een zogenaamd ‘randeffect’. 
Zo kunnen woningen aan de rand van de gemeente in 
het servicegebied van een supermarkt uit een naburige 
gemeente gelegen zijn. Dit is echter niet zichtbaar op 
de kaart. 

De winkels die in deze analyse opgenomen zijn, vallen 
onder de categorie ‘supermarkt’ zoals gedefinieerd 
in de Locatus-databank. Het zijn winkels met een 
minimale oppervlakte van 150 m² en waar minstens 
5 verschillende soorten dagelijkse artikelen verkocht 
worden. Het is belangrijk om te noteren dat bepaalde 
winkelconcepten vergelijkbaar met die van een 
supermarkt toch onder andere categorieën zijn 
ondergebracht omwille van een specifieke focus op 
bijvoorbeeld luxueuze levensmiddelen (in het geval 
van delicatessenzaken). Winkelconcepten zoals die 
van het merk “Cru” zijn daarom niet opgenomen in de 
analyse. 
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DENSITEIT VAN HET REGULIER 
WINKELAANBOD IN GENT

Nevenstaande kaart toont het reguliere 
winkelaanbod in Gent. Op de kaart worden 11 
categorieën (of branches) onderscheiden. Op basis 
van de clustering van punten wordt een densiteitkaart 
opgemaakt. Deze geeft in de rode tint aan waar de 
hoogste concentraties aan bronnen van voeding (op 
basis van de geselecteerde categorieën) zijn in Gent.

De grootste concentraties bevinden zich in het 
centrum ter hoogte van de Korenmarkt, aan het Sint-
Pietersstation, in de Bevrijdingslaan (in de wijk Brugse 
Poort), in de Wondelgemstraat (in de wijk Rabot), 
in de Tolhuislaan en de Sint-Salvatorstraat, aan het 
Ledebergplein en in de Dendermondsesteenweg. 
In de Zwijnaardesteenweg, de Steendam en 
de Dampoortstraat en ter hoogte van het Van 
Beverenplein zijn er, weliswaar in mindere mate dan 
bij de eerstgenoemde locaties, ook concentraties. 
Op deze locaties is er niet enkel een groot 
aantal bronnen van voeding maar ook een grote 
diversiteit aan type bronnen of verkooppunten. De 
minisupermarkten zijn binnen de detailhandel de 
dominante categorie met 132 locaties. Vervolgens zijn 
de supermarkten het sterkst vertegenwoordigd met 
104 locaties in Gent.

Voornamelijk langs de hoofdwegen van de 
negentiende-eeuwse stadswijken is het duidelijk 
dat de minisupers sterker vertegenwoordigd zijn 
dan de supermarkten. Van de Bevrijdingslaan 
tot de Hoogstraat bevinden zich 16 minisupers 
in tegenstelling tot 3 supermarkten. Hetzelfde 
geldt voor de omgeving van de Sleepstraat met 
een verhouding van 11 minisupers tegenover 4 
supermarkten.
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bron: Locatus

legende

supermarkt

minisuper

bakker

slagerij

groenten/fruit

vis

kaas

poelier

levensmiddelen overige

toko

delicatessen

 km10

Sint-Pieters Station
Ledebergplein

Dendermondsesteenweg

Sleepstraat
Wondelgemstraat

Bevrijdingslaan

Korenmarkt
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DENSITEIT VAN HET REGULIER 
WINKELAANBOD IN SINT-TRUIDEN

Nevenstaande kaart toont de verschillende bronnen 
van het regulier winkelaanbod. Op de kaart worden 
8 categorieën (of branches) onderscheiden. Op basis 
van de clustering van punten wordt een densiteitkaart 
opgemaakt. Deze geeft in de rode tint aan waar de 
grootste concentraties aan bronnen zijn in Sint-
Truiden.

De grootste concentraties van bevinden zich in 
het centrum ter hoogte van de Stapelstraat, de 
Luikerstraat, de Grote Markt en de Diesterstraat. Aan 
het station van Sint-Truiden en in de wijk Roosbeek is 
er, weliswaar in mindere mate, ook een concentratie 
aan detailhandel.  
In het centrum is er niet enkel een groot aantal 
bronnen van voeding, maar ook een grote 
diversiteit aan type bronnen of verkooppunten. De 
minisupermarkten zijn binnen de detailhandel de 
dominante categorie met in totaal 25 verkooppunten 
binnen Sint-Truiden. 

Het is opvallend dat buiten het centrum weinig 
aanbod aanwezig is, en deze zich voornamelijk 
vestigen langs de steenwegen richting het centrum. 
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legende

supermarkt

minisuper

bakker

slagerij

groenten/fruit

vis

poelier

delicatessen

 

2km10

bron: Locatus

 

Tiensesteenweg 
voetbalstadium

Diesterstraat

Stapelstraat Grote Markt

Roosbeek
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DENSITEIT VAN BRONNEN WAAR 
HOOFDZAKELIJK ONGEZONDE VOEDING 
VERKOCHT WORDT IN GENT

De kaart toont de densiteit van bronnen waar 
hoofdzakelijk ongezonde voeding verkocht wordt in 
Gent. Op de kaart worden 3 categorieën (of branches) 
onderscheiden. Op basis van de clustering van punten 
wordt een densiteitkaart opgemaakt. Deze geeft in 
de rode tint aan waar de hoogste concentraties aan 
bronnen van ongezonde voeding zijn in Gent.

De grootste concentratie aan ongezonde voeding 
bevindt zich ter hoogte van de Overpoortstraat 
met een uitloper naar de Sint-Amandsstraat en de 
Sint-Kwintensberg.  Dit is ook de buurt waar het 
uitgaansleven van de studenten zich hoofdzakelijk 
situeert. In de Overpoortstraat bevinden zich 18 
bronnen van ongezonde voeding binnen een afstand 
van 330 m.

Ook in het centrum ter hoogte van de Korenmarkt 
bevindt zich een grote concentratie van ongezonde 
voeding. Daarnaast lichten enerzijds de invalswegen 
zoals de Bevrijdingslaan (in de wijk Brugse Poort), de 
Wondelgemstraat (in de wijk Rabot), de Tolhuislaan 
en de Sint-Salvatorstraat, het Ledebergplein en de 
Dendermondsesteenweg (aan het Dampoort station), 
en anderzijds het Sint-Pietersstation op. 
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legende

Afhaal/bezorgen

Grillroam/Shoarma

Fastfood

bron: Locatus

 km10

Overpoortstraat

Sint-Pieters Station
Ledebergplein

Gent Zuid

Dendermondsesteenweg

Sleepstraat
Wondelgemstraat

Bevrijdingslaan

Korenmarkt
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DENSITEIT VAN BRONNEN WAAR 
HOOFDZAKELIJK ONGEZONDE VOEDING 
VERKOCHT WORDT IN  
SINT-TRUIDEN

Nevenstaande kaart toont de densiteit van bronnen 
waar hoofdzakelijk ongezonde voeding verkocht 
wordt in Sint-Truiden. Op de kaart worden 3 
categorieën (of branches) onderscheiden. Op basis 
van de clustering van punten wordt een densiteitkaart 
opgemaakt. Deze geeft in de rode tint aan waar de 
hoogste concentraties aan bronnen van ongezonde 
voeding zijn in Sint-Truiden.

De grootste concentratie aan ongezonde voeding 
bevindt zich in het centrum ter hoogte van de Grote 
Markt. Fastfood is in het centrum de dominante 
categorie met 7 locaties. Daarnaast valt het op dat 
fastfood ook als dominante categorie aanwezig is 
langs de steenwegen.
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legende

Afhaal/bezorgen

Grillroam/Shoarma

Fastfood

 

2km10

bron: Locatus

 

station

Naamsevest

Luikersteenweg
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DE VERHOUDING TUSSEN HET REGULIER 
AANBOD EN BRONNEN WAAR HOOFDZAKELIJK 
ONEGEZONDE VOEDING VERKOCHT WORDT 
IN GENT, O.B.V. EEN GEWOGEN DICHTHEID-
INTERPOLATIE

Nevenstaande kaart toont de verhouding van gezonde 
versus ongezonde voeding in Gent aan. Op basis 
van een gewogen dichtheid-interpolatie wordt de 
kaart opgemaakt. In de rode tint wordt aangegeven 
waar het meeste aantal bronnen van ongezonde 
voeding zich situeren, tegenover de blauwe tint waar 
het meeste aantal bronnen van gezonde voeding 
aanwezig zijn.

De kaart licht hoofdzakelijk in een blauwe tint op, 
wat betekent dat er in verhouding meer bronnen 
met gezonde voeding aanwezig zijn in Gent. In het 
noorden ter hoogte van de Brugse Poort en het 
Rabot bevindt zich dus in verhouding een gezonder 
voedingsaanbod dan ter hoogte van de Korenmarkt 
en het zuiden van Gent. De grootste concentratie aan 
bronnen met ongezonde voeding bevinden zich ter 
hoogte van de Overpoortstraat (beter bekend als de 
studenten uitgaansbuurt) met uitlopers richting de 
Sint-Kwintensberg, alsook de Sint-Pietersnieuwstraat 
en Gent-Zuid. 
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legende

veel meer regulier winkelaanbod

meer regulier winkelaanbod

evenveel regulier winkelaanbod als bronnen met ongezonde voeding

meer bronnen met ongezonde voeding

veel meer bronnen met ongezonde voeding

bron: Locatus

 km10
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DE VERHOUDING TUSSEN HET REGULIER 
AANBOD EN BRONNEN WAAR HOOFDZAKELIJK 
ONGEZONDE VOEDING VERKOCHT WORDT 
IN SINT-TRUIDEN, O.B.V. EEN GEWOGEN 
DICHTHEID-INTERPOLATIE

Nevenstaande kaart toont de verhouding van gezonde 
versus ongezonde voeding in Sint-Truiden aan. Op 
basis van een gewogen dichtheid-interpolatie wordt 
de kaart opgemaakt. In de rode tint wordt aangegeven 
waar het meeste aantal bronnen van ongezonde 
voeding zich situeren, tegenover de blauwe tint waar 
het meeste aantal bronnen van gezonde voeding 
aanwezig zijn.

In het centrum ter hoogte van de Grote Markt bevindt 
zich dus in verhouding een gezonder voedingsaanbod 
dan ter hoogte van de wijk Sint-Pieter en Bevingen. 
Langs de steenweg N3 bevindt zich overwegend een 
ongezond aanbod.
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2km10

bron: Locatus

 

legende

veel meer regulier winkelaanbod

meer regulier winkelaanbod

evenveel regulier winkelaanbod als bronnen met ongezonde voeding

meer bronnen met ongezonde voeding

veel meer bronnen met ongezonde voeding
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BESCHIKBAARHEID VAN SOCIALE 
VOEDSELVOORZIENINGEN IN GENT

Nevenstaande kaart toont het aantal initiatieven die 
voedselondersteuning aanbieden in Gent. Op de kaart 
worden 5 categorieën (of branches) onderscheiden. De 
bereikbaarheid van het aanbod voedselverdeelpunten 
wordt verbeeld door middel van een buffer met een 
afstand van 500 m. 

Het aanbod aan sociale voedselvoorzieningen is het 
grootst in de wijken Brugse Poort, Rabot, Ledeberg 
en Sluizeken-Tolhuis-Ham. In de omgeving van de 
Watersportbaan en Nieuw Gent, wijken met hoge 
aandelen sociale woningen, is het aanbod beperkter. 



V
O

E
D

S
E

LO
M

G
E

V
IN

G
E

N
 IN

 K
A

A
R

T 
E

N
 B

E
E

LD
45

legende

voedselverdeelpunt

sociaal restaurant

(mobiele) sociale kruidenier

buurtkeuken

lokaal dienstencentrum OCMW (warme maaltijden)

bron: Stad Gent, OCMW Gent

 km10
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BESCHIKBAARHEID VAN SOCIALE 
VOEDSELVOORZIENINGEN IN SINT-TRUIDEN

Nevenstaande kaart toont het aantal initiatieven die 
voedselondersteuning aanbieden in Sint-Truiden. 
Op de kaart worden 3 categorieën (of branches) 
onderscheiden. De bereikbaarheid van het aanbod 
voedselverdeelpunten wordt verbeeld door middel van 
een buffer met een afstand van 500 m. 
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2km10

bron: inventarisatie

 

legende

voedselverdeelpunt

buurtrestaurant

armoedeinitiatief - kooklessen
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BESCHIKBAARHEID VAN ALTERNATIEVE 
VOEDSELVOORZIENINGEN IN GENT

De alternatieve voedselvoorzieningen in Gent worden 
ingedeeld in vijf grote categorieën. De eerste categorie 
‘zelfpluk’ omvat alle publieke en semi-publieke ruimtes 
(waaronder stadsboomgaarden) waar mensen zelf 
fruit mogen gaan plukken. De categorie ‘markt’ 
omvat alle markten die als bio- en/of boerenmarkt 
worden gecategoriseerd. Boerenmarkten zijn markten 
lokale producten worden aangeboden door boeren 
van in en rond Gent. De derde categorie ‘volkstuin/
schoolmoestuin/CSA’ bundelt initiatieven waar op 
klein schaalniveau aan landbouw gedaan wordt 
(gaande van kruidentuinen tot moestuinen). De vierde 
categorie toont alle locaties waar in de stad een 
groenten-en fruitpakket kan worden afgehaald. De 
vijfde categorie omvat winkels die specifiek focussen 
op een aanbod dat lokaal, verpakkingsloos en/of 
biologisch is.

We kunnen opmerken dat er geen bijzondere clusters 
zijn binnen de alternatieve voedselvoorzieningen. 
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legende

bron: Stad Gent, Gent en Garde

 km10

zelfpluk

markt

volkstuin/schoolmoestuin/CSA

afhaal van groenten- en fruitpakketten

winkels met verpakkingsloos, lokaal en/of bio-aanbod
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BESCHIKBAARHEID VAN ALTERNATIEVE 
VOEDSELVOORZIENINGEN IN SINT-TRUIDEN

De alternatieve voedselvoorzieningen in Sint-Truiden 
worden ingedeeld in vijf grote categorieën. De eerste 
categorie ‘zelfpluk’ omvat alle publieke en semi-
publieke ruimtes (waaronder stadsboomgaarden) 
waar mensen zelf fruit mogen gaan plukken. De 
categorie ‘markt’ omvat de twee markten die wekelijks 
gehouden worden in de gemeente. De derde categorie 
‘volkstuin/schoolmoestuin/CSA’ bundelt initiatieven 
waar op klein schaalniveau aan landbouw gedaan 
wordt (gaande van kruidentuinen tot moestuinen). De 
vierde categorie toont alle locaties waar in de stad een 
groenten-en fruitpakket kan worden afgehaald. De 
vijfde categorie omvat winkels die specifiek focussen 
op een aanbod dat lokaal is. Het gaat hier vaak om 
winkels die gekoppeld zijn aan een landbouwbedrijf. 
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2km10

bron: inventarisatie

 

hoevewinkel/biowinkel/fruitautomaat

legende

zelfpluk

markt

buurtmoestuin/volkstuin/CSA

afhaal van groenten- en fruitpakketten
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BEREIKBAARHEID VAN SUPERMARKTEN OP 
WANDELAFSTAND IN GENT

Nevenstaande kaart toont de gebieden die op minder 
dan 500 m wandelen (blauw) of tussen 500 m en 1000 
m wandelen (geel) van een supermarkt gelegen zijn. 

Op het Gentse grondgebied zijn er in totaal 104 
supermarkten. In quasi de volledige binnenstad 
(de zone binnen de R40) is er op maximaal 
500 m wandelen een supermarkt beschikbaar. 
Uitzonderingen hierop zijn de buurten Heernis (tussen 
de Visserij en de R40) en de buurt ter hoogte van de 
Coupure.  
Ook in de negentiende-eeuwse wijken net buiten de 
binnenstad is er algemeen een goede bereikbaarheid 
van supermarkten. Opvallend is hier de buurt Muide-
Meulestede waar de dichtstbijzijnde supermarkt op 
meer dan 1000 m wandelen gelegen is. Hetzelfde 
geldt voor een klein deel van de woonwijken aan de 
Watersportbaan (het meest westelijke deel van de 
Europalaan). 

Wat betreft de twintigste-eeuwse rand van de stad 
zijn er grote ruimtelijke verschillen. Ter hoogte van de 
stedelijke invalswegen is er een goede bereikbaarheid 
van supermarkten. Het gaat dan voornamelijk over 
grootschalige supermarkten die geclusterd voorkomen 
langs de steenwegen. Daarnaast zijn er grote delen 
van de monofunctionele verkavelingswijken waar 
er geen supermarkt beschikbaar is binnen een 
wandelafstand van 1000 m. Dit is het geval voor grote 
delen van Mariakerke (ten noorden van de binnenstad) 
en ook voor Sint-Amandsberg en Gentbrugge (in 
Gentbrugge moet voor sommige gebieden rekening 
worden gehouden met het ‘randeffect’ omwille 
van de nabijheid van een supermarkt net over de 
gemeentegrens met Melle). 
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bron: Locatus, GRB, wegenregister

 km10

legende
gebouwen binnen 500 m 

gebouwen binnen 1000 m 

supermarkten
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BEREIKBAARHEID VAN SUPERMARKTEN OP 
WANDELAFSTAND IN SINT-TRUIDEN

Nevenstaande kaart toont de gebieden die op minder 
dan 500 m wandelen (blauw) of tussen 500 m en 1000 
m wandelen (geel) van een supermarkt gelegen zijn. 

In Sint-Truiden zijn er in totaal 19 supermarkten. De 
meeste van de supermarkten bevinden zich in het 
centrum van Sint-Truiden of langsheen de invalswegen 
nabij het centrum. Vijf supermarkten zijn gelegen in 
het zeer landelijke buitengebieden, met name in de 
gehuchten Velm, Klein-Gelmen, Ordingen, Zepperen 
en Kortenbos. 

In eerste instantie vallen de landelijke gebieden 
op met verspreide en lintbebouwing. Slechts  voor 
een beperkt aandeel van het buitengebied is er 
een supermarkt beschikbaar op een bewandelbare 
afstand.  
Zoomen we in op het stadscentrum en de wijken 
daarrond dan kan worden vastgesteld dat er in 
het noordelijke deel van de stad enkele delen van 
buurten zijn, waar de dichtstbijzijnde supermarkt 
op meer dan 1 kilometer wandelen gelegen is. 
Specifiek gaat het om het noordelijke deel van de 
Tuinwijk en de verkavelingen tussen Terbiest en de 
Kommanderijstraat. 



V
O

E
D

S
E

LO
M

G
E

V
IN

G
E

N
 IN

 K
A

A
R

T 
E

N
 B

E
E

LD
55

legende
gebouwen binnen 500 m 

gebouwen binnen 1000 m 

supermarkten

 

2km10

bron: Locatus, GRB, wegenregister 
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Op basis van de indicatoren die hierboven in kaart 
werden gebracht werden  twee synthesekaarten 
ontwikkeld. In deze kaart brengen we de inzichten 
uit de afzonderlijke indicatorenkaarten samen. De 
beschikbaarheid en bereikbaarheid van voedsel 
verschilt van buurt tot buurt. Er zijn weliswaar 
enkele belangrijke gelijkenissen die kunnen worden 
waargenomen binnen de twee gemeenten. Op 
basis van deze onderlinge gelijkenissen maar ook 
de onderlinge verschillen worden verschillende type 
‘voedselomgevingen’ gedefinieerd. 

 
3. SYNTHESE: TYPE VOEDSELOMGEVINGEN
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SYNTHESEKAART VAN TYPE 
VOEDSELOMGEVINGEN IN GENT

Een eerste type omgeving die wordt gedefinieerd 
binnen Gent is de ‘voedselwoestijn’. We onderscheiden 
voedselwoestijnen > 1000 m (omgevingen die op meer 
dan 1000m wandelen van een supermarkt gelegen 
zijn) en voedselwoestijnen >500 m (omgevingen die 
op meer dan 500 m wandelen van een supermarkt 
gelegen zijn). 

Vervolgens zijn er enkele gebieden waar er een 
groot regulier aanbod is maar ook relatief veel 
ongezonde voeding. Deze worden de ‘voedseloases’ 
genoemd. In de negentiende-eeuwse wijken 
kunnen we 5 van deze ‘voedseloases’ identificeren 
namelijk: De Bevrijdingslaan in de Brugse Poort, De 
Wondelgemstraat in het Rabort, de Sleepstraat & 
Sint-Salvatorstraat in Sluizeken-Tolhuis-Ham, de 
Dendermondsesteenweg in Sint-Amandsberg en het 
Ledebergplein in Ledeberg. Ook het centrum kan 
als een voedseloase gezien worden alhoewel hier 
duidelijke concentraties van ongezonde voeding zijn 
op 2 specifieke plekken (zie hieronder).

Naast de voedseloases zijn er in Gent ook enkele 
voedselmoerassen. Voedselmoerassen zijn 
omgevingen met een overwegend groot aanbod 
aan ongezonde voeding. In het centrum zijn de 
Korenmarkt en de Vlasmarkt voedselmoerassen. Het 
grootste voedselmoeras bevindt zich in de Overpoort 
met uitlopers naar de Sint-Kwintensberg . In deze 

straten is er (in verhouding tot andere straten waar 
veel aanbod is) een relatief zeer groot aanbod aan 
bronnen waar hoofdzakelijk ongezonde voeding 
verkocht. In het voedselmoeras van de Overpoort is 
er in verhouding tot het ongezond aanbod nauwelijks 
een regulier aanbod aanwezig. 
Ook het Antwerpenplein ter hoogte van station 
Gent-Dampoort is een voedselmoeras. In de 
stationsomgeving van Sint-Pieters-Station. 

Vervolgens zijn er omgevingen waar het gezond 
aanbod (detailhandel) relatief veel sterker aanwezig 
is dan het ongezond aanbod. Het betreft de 
Koningin Elisabethlaan en de Kortrijksesteenweg 
ter hoogte van station Gent-Sint-Pieters en ook 
de Zwijnaardsesteenweg en de omgeving van de 
Dampoortstraat & Steendam behoren tot deze 
categorie.

Aanvullend op het regulier aanbod werden ook de 
voornaamste sociale voedselvoorzieningen (namelijk 
de voedselverdeelpunten) en de voornaamste 
alternatieve voedselvoorzieningen (namelijk bio- en 
of duurzame winkels en bio- of boerenmarkten) op de 
kaart aangeduid.

synthesekaart type voedselomgevingen

voedselwoestijn > 1000m

voedselwoestijn > 500m

voedselmoeras

voedseloase

zone met overwegend  

meer regulier aanbod

voedselverdeelpunt

voornaamste alternatieve voedselvoorzieningen
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 km10
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SYNTHESEKAART VAN TYPE 
VOEDSELOMGEVINGEN IN SINT-TRUIDEN

Op basis van de indicatoren die hierboven in kaart 
werden gebracht werd nevenstaande synthesekaart 
ontwikkeld. In deze kaart brengen we de inzichten 
uit de afzonderlijke indicatorenkaarten samen. De 
beschikbaarheid en bereikbaarheid van voedsel 
verschilt van buurt tot buurt. Er zijn weliswaar 
enkele belangrijke gelijkenissen die kunnen worden 
waargenomen binnen Sint-Truiden. Op basis 
van deze onderlinge gelijkenissen maar ook de 
onderlinge verschillen worden verschillende type 
‘voedselomgevingen’ gedefinieerd. 

Een eerste type omgeving die wordt gedefinieerd 
binnen Sint-Truiden is de ‘voedselwoestijn’. We 
onderscheiden voedselwoestijnen > 1000 m 
(omgevingen die op meer dan 1000 m wandelen van 
een supermarkt gelegen zijn) en voedselwoestijnen 
>500 m (omgevingen die op meer dan 500 m wandelen 
van een supermarkt gelegen zijn). Het merendeel 
van de linten en dorpjes in het buitengebied zijn 
voedselwoestijnen. Ook dichter bij het stadscentrum 
zijn er enkele voedselwoestijnen. Grote delen van de 
wijk Nieuw Sint-Truiden zijn een voedselwoestijn >500 
m en een kleiner deel is een voedselwoestijn >1000 m. 
Ook in de wijk Sint-Pieter zijn er voedselwoestijnen. 

Vervolgens zijn er drie belangrijke voedselmoerassen 
namelijk de stationsomgeving, de kruising van 
de Naamsevest en de Tongersesteenweg en de 
Luikersteenweg.

Concentraties van plaatsen waar er gezonde voeding 
verkocht wordt bevinden zich in het stadscentrum en 
ook ter hoogte van het voetbalstadium. Hier bevinden 
zich op korte afstand van elkaar drie supermarkten. 

voedselwoestijn > 1000m

voedselwoestijn > 500m

voedselmoeras

voedseloase

zone met overwegend  

meer regulier aanbod

voedselverdeelpunt

voornaamste alternatieve voedselvoorzieningen

synthesekaart type voedselomgevingen
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2km10  
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TERREINONDERZOEKDATA/KAARTEN GEBRUIKERSBEVRAGING

UITDAGINGEN IN 
DE VOEDSELOMGEVING

LONGLIST
INTERVENTIES

AMBITIES

OPSCHALING TYPE VOEDSELOMGEVINGEN
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METHODIEK  

" Voedsel is in de eerste plaats een basisbehoefte,  
maar daarnaast staat het in elke cultuur voor gezelligheid en ontmoeting"

(Informele ontmoeting in de buurt Watersportbaan Ekkergem, Universiteit Gent)
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OBJECTIEVE VS SUBJECTIEVE 
VOEDSELOMGEVING

Veel van de parameters die een voedselomgeving 
typeren kunnen niet louter via objectieve GIS-data 
gegenereerd worden. Het afdalen tot een concrete 
omgeving laat toe om op het niveau van de buurt of 
de wijk een meer gedetailleerd en locatiegebonden 
onderzoek te voeren om lokale voedseldynamieken 
bloot te leggen. Dit onderzoek geeft ons een beter 
zicht in de dynamiek van de wijk en laat toe om 
linken te identificeren tussen de voedselomgeving 
en het voedselgedrag. Zoals aangegeven in de 
introductie focust het onderzoek zich op omgevingen 
met een hoog aandeel mensen in een kwetsbare 
positie. Dit laat toe om vanuit deze geïdentificeerde 
linken gericht in te zetten op het verkleinen van de 
gezondheidskloof.

Het terreinonderzoek heeft als doel om de 
verschillende voedselomgevingen vanuit een 
stedenbouwkundige bril te bestuderen. Onze 
aandacht gaat daarbij voornamelijk uit naar de 
perceptie van het voedselaanbod en hoe dit 
ervaren wordt in het dagdagelijks voedingspatroon 
van de mens. Wat is zichtbaar van het werkelijk 
voedselaanbod in de wijk? Welke elementen in 
het straatbeeld zijn doorslaggevend? Spelen deze 
elementen en het zichtbare aanbod in op een gezond 
en milieuverantwoord consumptiegedrag? Het 
terreinonderzoek is beperkt tot één locatiebezoek 
per casegebied door het kortlopend onderzoek. De 
bezoeken vonden plaats tijdens corona, waardoor 
sommige handelszaken gesloten waren.

Parallel brengen we ook de subjectieve 
voedselomgeving in beeld voor de geselecteerde 
casegebieden waar een hoog aandeel mensen in 
kwetsbare posities aanwezig zijn. Door middel 
van individuele gebruikersbevragingen krijgen 
we zicht op hun dagdagelijks voedingspatroon en 
het voedingsgedrag in deze wijk. De uitgebreide 
resultaten van dit kwalitatief onderzoek zijn terug te 
vinden in de bijlage1. 

1     Lokale voedselomgeving in kaart en beeld. De 
‘gepercipieerde’ voedselomgeving in casegebieden te Gent 
en Sint-Truiden. 

UITDAGINGEN IN DE VOEDSELOMGEVING

Deze drie onderzoeken laten toe om vervolgens de 
resultaten van de objectieve en subjectieve omgeving 
naast elkaar te leggen en zo de uitdagingen van een 
voedselomgeving te identificeren. De uitdagingen 
vormen een integratie tussen de ruimtelijke 
uitdagingen en de voedseluitdagingen in de wijk.

De ruimtelijke uitdagingen vloeien voort uit de 
ruimtelijke morfologie en de ruimtelijke kwaliteit van 
het stedelijk weefsel incl. zijn publieke ruimte die een 
invloed kunnen hebben op het voedingsgedrag. De 
voedseluitdagingen daarentegen worden gekoppeld 
aan de parameters beschikbaarheid, bereikbaarheid 
en zichtbaarheid. Een goede beschikbaarheid, 
bereikbaarheid en zichtbaarheid van voeding bepalen 
namelijk het voedingsgedrag van mensen in de 
publieke ruimte. 

AMBITIES

Als antwoord op de uitdagingen in de 
voedselomgeving volgen enkele ambities die in een 
aantal werksessies met sleutelfiguren uit de wijk 
afgetoetst zijn op de perceptie van de gebruikers 
van een voedselomgeving. Het is via de perceptie 
van een voedselomgeving dat het voedingspatroon 
bewust en onbewust wordt beïnvloed. Op basis van 
deze ambities wordt een longlist aan interventies 
samengesteld. Deze ruimtelijke interventies zien we 
als de bouwstenen die nodig zijn om één of meerdere 
ambities waar te maken. De interventies grijpen in op 
de fysieke voedselomgeving en worden afgestemd in 
een werksessie met lokale besturen. 

OPSCHALING TYPE VOEDSELOMGEVINGEN

De fysieke voedselomgeving neemt een breder 
perspectief aan door de type voedselomgevingen 
op te schalen. Overheden krijgen zo inzicht in de 
dynamieken die verder reiken dan de gekozen 
casegebieden en kunnen deze eenvoudig weg 
toepassen binnen hun omgeving. Uit de werksessie 
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De korte looptijd van het onderzoek en de omstandigheden (COVID 19) beperken de scope van de 
interviews (69) en de aanwezigheid van sleutelfiguren in werksessies (18). De resultaten kunnen dus 
niet veralgemeend worden, maar leveren desondanks waardevolle inzichten.  

profiel gebruikersbevraging 

Binnen de beperkte tijdspanne werden sleutelfiguren gecontacteerd om via hun lokaal netwerk 
op zoek te gaan naar mensen die zich bevinden in kwetsbare situaties (jongeren, mensen met een 
migratie-achtergrond, alleenstaanden of een lager inkomen) om ze vervolgens te bevragen over 
hun voedingspatroon/gedrag in de wijk.  
 
profiel werksessies met sleutelfiguren

Vervolgens zijn een aantal sleutelfiguren uit de wijk gecontacteerd voor deelname aan collectieve 
werksessies. De sleutelfiguren zijn zowel mensen die de wijk door en door kennen omwille van 
zijn/haar betrokkenheid als buurtwerker, (sociaal) wijkregisseur,... alsook personen die met hun 
werking dagelijks in contact komen met bewoners in een kwetsbare situatie (OCMW, WGC, ...). Ook 
ondernemers die actief betrokken zijn tot sociale voedselinitiatieven in de wijk zaten rond de tafel.  

profiel werksessie lokale actoren van de betrokken casegebieden en werksessie 
klankbordgroep

Voor beide werksssies werden lokale actoren, personen die werken op lokaal gebiedsniveau bij 
uiteenlopende diensten van de stad Gent of de stad Sint-Truiden, uitgenodigd. Naast de lokale 
actoren waren ook mensen die werken op Vlaamse of regionale of intergemeentelijke schaal 
aanwezig zoals overheidsinstanties, onderwijsinstellingen en gezondheidsorganisaties. 

met lokale besturen over de longlist aan interventies, 
wordt uiteindelijk een shortlist aan interventies 
samengesteld. Deze kansrijke interventies worden 
gedetailleerder uitgewerkt aan de hand van een 
werksessie met de klankbordgroep. Met deze 
shortlist worden overheden geprikkeld om hiermee 
verder aan de slag te gaan. 

AANBEVELINGEN EN CONCLUSIES

Tot slot volgen overkoepelende aanbevelingen 
en conclusies uit de gehele studie. Zowel de 
aanbevelingen als de conclusies zijn van belang bij 
vervolgonderzoek rond voedselomgevingen. 
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1. DE VOEDSELOMGEVING IN KAART EN BEELD

Figuur 6: Synthesekaart type voedselomgevingen Gent

voedselwoestijn > 1.000m

voedselwoestijn > 500m

voedselmoeras

voedseloase

zone met overwegend  
meer regulier aanbod

voedselverdeelpunt

voornaamste alternatieve 
voedselvoorzieningen

Er is een gevarieerd aanbod van 
voedingwinkels met uitbaters 

van verschillende culturen.

(alleenstaande vader - individuele bevraging bewoners)

case  
Dendermondsesteenweg
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De Dendermondsesteenweg vormt een dynamische 
handelsader met een multifunctioneel karakter. 
Omwille van zijn verbindende functie baant heel wat 
verkeer er zijn weg richting het centrum van Gent. 
De invalsweg wordt dan ook door bewoners van 
de omliggende wijk als een sterke verkeersbarrière 
ervaren. In de dwarse richting wordt de steenweg 
gekenmerkt door enkele grootschalige inhammen dit 
toegang verlenen tot achterliggende gebieden (vb. 
gemengde werk-woonlocaties, het koopcentrum, het 
Banierpark, de leegstaande site O'Cool, ...).  
Het Antwerpenplein, grenzend aan het station 
Gent-Dampoort, vormt de toegangspoort tot de wijk 
Dampoort, gelegen in de 19e-eeuwse gordel. De 
dichtbevolkte wijk is zeer dynamisch en omvat een 
superdiverse bevolking met de Turkse en Bulgaarse 
nationaliteiten als koplopers (Atelier Romain, 2021). 
De omgeving van het Banierpark wordt ervaren als 
een buurt in transitie met veel verloop van mensen. 
Naast de instroom van heel wat nieuwe culturen 
volgt de laatste jaren ook de instroom van heel wat 
stedelijke middenklassers (Maat-ontwerpers, 2016). 
Allen zijn ze op zoek naar enkele ankerpunten en 
ontmoetingsplekken in de wijk. Algemeen wordt de 
wijk gekenmerkt door een relatief jonge bevolking 
en een lage welvaartindex. De synthesekaart van de 
voedselomgeving gebaseerd op het data-onderzoek 
verbeeldt dit deel van de Dendermondsesteenweg, 
samen met het Antwerpenplein als een voedseloase: 
een omgeving waar een groot regulier voedselaanbod 
aanwezig is, maar ook relatief veel ongezonde 
voeding. 

Niettegenstaande de Dendermondsesteenweg 
en omgeving geconfronteerd worden met enkele 
leegstande handelspanden ontspruiten de laatste 
jaren her en der enkele verfrissende zaken in het 
straatbeeld: de zogenaamde ‘hippe’ restaurants, 
Turkse en Bulgaarse initiatieven, fietsenwinkel,... 
In de media wordt echter een eenzijdig aanbod 
gepubliceerd. Zo krijgt de opening van de hippe 
zaak al snel zijn plek in de media, maar over nieuwe 
culturele milieuverantwoorde zaken zoals Adiyaman 
Cigköfte, een vegan zaak met Turkse specialiteiten, 
verschijnt geen artikel. Naast deze verfrissende 
voedingszaken resulteert een nieuwe invulling van 
heel wat leegstaande panden op vandaag nog al te 
vaak tot een degradatie van diversiteit in het aanbod. 
Terreinonderzoek toont de veelheid aan pita- en 
pizzazaken, bakkers, slagers en mini-supers in de 
Dendermondsesteenweg en aan het Antwerpenplein. 
Hoewel enkele categorieën zoals een bakker en een 
mini-super in het data-onderzoek zijn opgenomen 

als gezonde initiatieven, volgt uit terreinbezoek dat 
deze in de praktijk overwegend een vrij ongezond 
voedselaanbod aan te bieden. Zo verkoopt een Turkse 
bakker voornamelijk wit brood, zoetigheden en 
pizza’s. Een mini-super blijkt vaak het aanbod van een 
nachtwinkel te verkopen met o.a. snacks en frisdrank.

De resultaten uit de gebruikersbevraging zijn 
discutabel: enkelingen geven aan dat het aanbod 
van voeding in de Dendermondsesteenweg best wel 
toereikend is, gevarieerd en aansluit bij hun wensen. 
Anderen benadrukken dan weer de homogeniteit 
van het aanbod en de bezorgdheid over het groot 
aantal pitazaken in de buurt. Het voedselaanbod is 
gemakkelijk bereikbaar (per auto, openbaar vervoer, 
per fiets of te voet). De zaken worden uitgebaat 
door mensen van diverse culturen, met vaak een 
goedkoper aanbod. Het belang van persoonlijk 
contact, vriendelijkheid en Nederlands spreken, 
worden eveneens vernoemd. Ook de veiligheid van 
de omgeving (meer overlast sinds corona) wordt 
vermeldt als belangrijke parameter, alvorens (voedsel)
interventies uit te werken in de publieke ruimte.  
In een cultuurrijke omgeving bepaalt de vertrouwdheid 
met bepaalde voeding mee het consumptiepatroon. 
Een bewoonster geeft mee dat het vaak moeilijk is om 
bepaalde ingrediënten te vinden die eerder aansluiten 
bij het traditionele ‘Vlaamse’ voedingspatroon zoals 
verse charcuterie dat niet verkocht wordt in de Turkse 
slager en enkel voorverpakt terug te vinden is in de 
aanwezige supermarkten. 

VISIES EN NIEUWE ONTWIKKELINGEN  
De structuurvisie van Gent selecteert ruimtelijke 
knooppunten die zich onderscheiden van het ‘gewone’ 
weefsel als een plek van interactie en uitwisseling 
tussen verschillende ruimtelijke netwerken (Stad 
Gent, 2018). Het Antwerpenplein is opgenomen als 
bovenlokaal knooppunt. Het Heilig-Hartplein, als 
kloppend hart van de Dampoortwijk valt buiten de 
scope van de kaart om de leesbaarheid van de kaart, 
maar ook de scope van het onderzoek (type steenweg) 
te behouden. Desondanks maakt ze deel uit van de 
voedselomgeving en wordt het plein wel meegenomen 
in het kwalitatieve luik. Het plein transformeert 
op heden tot een wijkknooppunt, met o.a. een 
herbestemming van de kerk tot een solidair restaurant 
en een buurtkeuken (stadsvernieuwingsproject En 
Route).Ook het warrig verkeersknooppunt aan de 
Dampoort met als uitloper het Antwerpenplein wordt 
op dit moment heraangelegd. De stationsomgeving en 
de Dokken zijn volop in transformatie. 
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Figuur 7: De voedselomgeving van de Dendermondsesteenweg en het Antwerpenplein
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supermarkt

mini-super

nachtwinkel

bakker

slagerij

café

lunch

restaurant

fastfood

krantenwinkel

knooppunt

(semi-)publieke 
inhammen

500 m wandel- 
fietsafstand

middelpunt  
wandel-fiets 
afstand
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01. lonkende reclame voor fastfood in de publieke ruimte
02. semi-publieke inhammen takken aan op de steenweg 
03. informeel gebruik van de publieke ruimte voor gezonde voeding
04. fastfood trekt de aandacht in het straatbeeld 
05. grootschalige leegstaande site met ontwikkelingspotentieel
06. hippe zaken richten zich tot een selectief publiek en ander budget
07. tekort aan publieke ruimte zorgt voor overgebruik 
08. weinig variatie door steeds hetzelfde type aanbod
09. tekort aan een kwaliteitsvolle sociale inrichting 
10. nieuwe voetgangers- en fietstunnel maakt het voedselaanbod in de 
Dampoortwijk bereikbaar
11. supermarkten met ruime parking trekken autogericht publiek aan

07.

09.

11.

10.

08.
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2. UITDAGINGEN VOOR DE VOEDSELOMGEVING

Het tweeledig onderzoek brengt volgende werkpunten 
in beeld:

• Gezonde voeding minder prominent op de 
voorgrond 
De Dendermondsesteenweg maar bovenal het 
Antwerpenplein wordt na terreinonderzoek eerder 
als een voedselmoeras dan een voedseloase 
ervaren. Het gezond aanbod treedt op dit 
moment amper in een sterke dialoog met zijn 
omgeving, waardoor in beide voedselomgevingen 
voornamelijk het ongezonde aanbod schreeuwt in 
het straatbeeld. 

• Betaalbaar en gezond voedselaanbod uitbouwen op 
maat van de buurt 
Volgens de gebruikersbevraging is een 
doorslaggevende factor vaak de betaalbaarheid van 
voeding (bv. promoties spelen een belangrijke rol). 
Niet enkel is voldoende gezond voedingsaanbod 
in de buurt belangrijk, maar ook voldoende 
betaalbaar aanbod. De herbestemming van de 
kerk aan het Heilig-Hartplein speelt hier reeds op 
in door de uitbouw van een solidair restaurant en 
een buurtkeuken. Voldoende toeleiding naar deze 
initiatieven vormt hierbij de uitdaging.

• Ongezond aanbod vlot bereikbaar vanuit het 
openbaar vervoer 
Ongezonde voeding is zeer prominent aanwezig 
op het Antwerpenplein. Als bovenlokaal 
knooppunt, nabij het station Gent-Dampoort en de 
aanwezigheid van een verzamelplek voor heel wat 
buslijnen, komen hier dagelijks heel wat stromen 
aan mensen voorbij. Dit maakt dat ongezonde 
voeding voor heel wat mensen zeer eenvoudig 
bereikbaar is. Bovendien is het beschikbare 
aanbod gericht op take-away waardoor het zeer 
toegankelijk is en een sterke rol speelt in het 
impulsief consumeren. 

• Multiculturaliteit als troef 
Het multicultureel karakter van de steenweg wordt 
op dit moment te weinig in de verf gezet. Er vindt 
weinig culturele kennisuitwisseling rond voedsel 
plaats, waardoor mensen vaak onwetend zijn over 
enerzijds het aanwezige aanbod en anderzijds 
over elkaars gezonde en milieuverantwoorde 
voedingsgewoonten. 

• Gebrek aan aangename en kwaliteitsvolle publieke 
ruimte 
Sleutelfiguren van de werksessie schuiven de 
steenweg naar voor als een drukke verkeersas 
dat zowel een mentale als een fysieke barrière 
vormt in het gebruik van de wijk. Zowel in de 
Dendermondsesteenweg (bv. het winkelcentrum) 
als aan het Antwerpenplein is de publieke ruimte 
ingevuld als parkeerruimte waardoor er een gemis 
is aan sociale verblijfsruimte die kwalitatief is 
ingericht in de wijk. Door het tekort aan groene, 
publieke ruimte wordt de voorheen eetbare 
sneukeltuin in het Banierpark intens gebruikt 
en heeft het park nog meer te kampen met 
overlast sinds corona, zo blijkt uit de werksessie. 
Daarbovenop heeft het Banierpark een aantrek 
vanuit de wijde omgeving door zijn opname in de 
pluktuinkaart. Het beperkt aanbod en de kans tot 
nieuwe aanplant staat hier mee door onder druk.   

• Semi-publieke inhammen takken aan op steenweg 
Deze ambitie sluit nauw aan bij de voorgaande, 
maar focust op de mogelijkheden van de semi-
publieke ruimte. Een opvallend kenmerk van de 
steenweg is dat er vele dwarse, semi-publieke 
inhammen op aantakken. De inhammen 
worden louter gebruikt als passagewegen tot de 
achterliggende binnengebieden. Deze dwarse 
verbindingen zijn momenteel schraal ingericht, 
maar kunnen een troef zijn in de perceptie 
en de transitie naar een meer gezonde en 
milieuverantwoorde voedselomgeving. 

• Het belang van een genderneutrale omgeving 
Vanuit een aantal sleutelfiguren volgt de 
vaststelling dat de Dendermondsesteenweg op 
heel wat plekken niet als genderneutraal wordt 
ervaren. Laagdrempeligheid gaat gepaard met zich 
‘veilig’ voelen. Café Europa en De Roos trekken 
een mengeling van mensen aan omwille van 
hun betaalbaar aanbod en naast mannelijke ook 
vrouwelijke bediening.

• Inclusie-gerichte activiteiten 
Het inzetten van inclusie-gerichte activiteiten speelt 
in op de noden van de meest kwetsbare groepen in 
de wijk. Tijdens de werksessie wordt aangegeven 
dat er geen nood is om in te zetten op de meer 
begoeden in de wijk. Zij vinden hun weg wel.
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De publieke ruimte wordt niet gebruikt, 
maar verbruikt en is niet genderneutraal.

Figuur 8: De beschikbare publieke ruimte in de Dendermondsesteenweg als aan het Antwerpenplein wordt 
grotendeels ingevuld als parkeerruimte

Figuur 9: Het Banierpark was aangelegd als sneukeltuin, maar bleek niet succesvol door een algemeen tekort 
aan kwalitatieve groene ruimten in de buurt. Ook het gebrek aan langdurig engagement van vrijwilligers voor 
het onderhoud van de tuin verliep moeizaam doordat de wijk volop in transitie is.

(bewoonster - sleutelfiguur werksessie)
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Figuur 10: Uitdagingen in de voedselomgeving van de Dendermondsesteenweg en het Antwerpenplein
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beschikbaarheid

bereikbaarheid

zichtbaarheid
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3. AMBITIES

De ambities vloeien voort uit de uitdagingen voor 
de voedselomgeving en spelen in op twee aspecten. 
Ten eerste vertrekken de ambities vanuit het 
gedachtegoed om een gezond en milieuverantwoord 
voedingsgedrag in de publieke ruimte te stimuleren. 
Ten tweede gaan de ambities ruimtelijke 
koppelkansen aan met de voedselomgeving door in te 
zetten op de sociale interactie en het verhogen van de 
verblijfskwaliteit in de publieke ruimte.

Naast het bestaand en reeds gepland (bijvoorbeeld 
t.h.v. Heilig-Hartplein) betaalbaar en gezond 
voedingsaanbod is het van belang om het evenwicht 
in het aanbod te bewaken aan het Antwerpenplein 
en in de Dendermondsesteenweg. Aangezien tot 
op een zekere hoogte de overheid bepaalt waar 
voedingszaken komen (bv. bepalen van kleinhandel), 
kunnen zij hier een belangrijke rol in opnemen. Ook de 
openingsuren (overdag vs. avond) van winkels hebben 
een impact op dit te bereiken evenwicht. Zo kent de 
Dendermondsesteenweg ’s avonds een overwegend 
ongezond voedselaanbod. Het impulsieve koopgedrag 
kan dan weer op zijn beurt beïnvloed worden door het 
verhogen van de visuele zichtbaarheid van gezonde 
voeding. Door zowel op evenwicht in te zetten als 
op de zichtbaarheid en bereikbaarheid verhoogt 
de toegang tot gezonde en milieuverantwoorde 
voeding voor bewoners, waardoor de blootstelling 
aan ongezonde en niet-milieuverantwoorde voeding 
afneemt. In de eerste plaatst blijft het uiteraard 
belangrijk dat ook sociale partners en vrijwilligers 
inzetten op het toeleiden van kwetsbare doelgroepen 
naar het betaalbare, gezonde en milieuverantwoorde 
voedselaanbod.  

 
ambitie 1
het bestaande gezonde en 
milieuverantwoorde voedselaanbod 
evenwichtig en zichtbaar maken op maat van 
de buurt

Figuur 11: De werksessie met sleutelfiguren in de Pastory aan 
het Heilig-Hartplein dat op heden als wijkknooppunt wordt 
uitgebouwd
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De demografische en culturele diversiteit in deze wijk 
is een troef voor zijn voedselomgeving. Het actief 
inzetten op de rijkdom aan culturen in de wijk en dit 
ook in het straatbeeld zichtbaar en toegankelijk maken 
voor iedereen, kan heel wat lessen aanreiken in een 
transitie naar een meer gezond en milieuverantwoord 
voedingspatroon. Door een diversiteit aan voedings-
zaken met een verscheidenheid aan voedselaanbod 
in verschillende prijsklassen te stimuleren wordt een 
succesvolle voedselomgeving gecreëerd. 

Voeding vormt een bron van identiteit en omvat 
zowel een biologische als een symbolisch culturele 
functie. Voeding is een belangrijk hulpmiddel 
om een kruisbestuiving tussen diverse culturen 
waar te maken door zijn sociale rol. Voeding laat 
mensen samen koken, eten, recepten delen, elkaar 
helpen,… . Hierdoor kan voeding ingezet worden 
als een verbindend element in de samenleving en 
in de publieke ruimte om voedselongelijkheid te 
doorbreken. Mensen in kwetsbare situaties hebben 
dikwijls geen basis keukengerief om te koken 
(kookvuur, frigo/diepvries, keukenmes, …) en zijn 
beperkt in hun verplaatsingsgedrag en mogelijkheden. 

Het voedingspatroon wordt bewust en onbewust 
beïnvloed door de perceptie van de (voedsel)
omgeving. Opvallende reclame of informatie 
rond voeding in de publieke ruimte zet aan tot 
impulsief koopgedrag. Maar ook de inrichting en de 
kwaliteit van de publieke ruimte dragen bij aan deze 
perceptie en hebben bijgevolg een impact op het 
voedingspatroon en de gezondheid.

Een kwaliteitsvolle inrichting van de publieke ruimte 
bestaat uit ruimte voor ontmoeting, spelprikkels, 
verblijfs- en rustplekken. Maar ook aandacht voor 
een veilige en genderneutrale publieke ruimte is hier 
van belang. Ruimtelijke ingrepen zoals het vermijden 
van blinde gevels, een regelmatig onderhoud van 
publieke ruimte of het uitwerken van kwalitatieve 
overgangen van de publieke naar de private ruimte 
verhogen de sociale veiligheid en dragen bij aan 
een genderneutrale ruimte. Een genderneutrale 
ruimte heeft indirect een impact op een gezond 
en milieuverantwoord voedingspatroon. Zo kan 
bijvoorbeeld een gendertoets bij de aanvraag van 
een omgevingsvergunning niet alleen bijdragen 
aan een genderneutrale publieke ruimte, maar 
ook aandacht besteden aan sociale uitsluiting van 
kwetsbare doelgroepen (vb. van alleenstaanden, 
ouderen, …) in de publieke ruimte.  Het voorzien van 
voldoende gratis, toegankelijke en beleefbare publieke 
ruimte kan hiertoe bijdragen. De mogelijkheid tot 
uitbreiding van de terrassen naar aanleiding van de 
coronamaatregelen verhoogt de mogelijkheid tot 
ontmoeten maar kent ook een keerzijde. Het verhoogt 
de inname van publieke ruimte door geprivatiseerde 
en betalende plekken wat bijdraagt aan gentrificatie.

Bushaltes zijn belangrijke plekken in de 
wijk waar mensen samenkomen en bereikt 
kunnen worden.

 
ambitie 2
rijkdom aan culturen zichtbaar en 
toegankelijk maken met het oog op 
een gezonder en milieuverantwoord 
voedselaanbod

 
ambitie 3
de publieke ruimte wordt ingericht 
om een gezond en milieuverantwoord 
voedingsgedrag te stimuleren

(sleutelfiguur werksessie)
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4. INTERVENTIES

De interventies geven invulling aan een ambitie 
of meerdere ambities en kunnen daarom gezien 
worden als de ‘hoe-vraag’. De interventies zijn de 
bouwstenen die nodig zijn om te evolueren naar een 
gezonde en milieuverantwoorde voedselomgeving. 
We maken daarbij een onderscheid tussen drie soorten 
interventies die inspelen op aanbod, op nudging en 
op omgevingskwaliteit. We kiezen ervoor om deze 
opdeling te maken omwille van volgende redenen.  

Het aanbod in buurten heeft een invloed op het 
voedingspatroon van mensen, waardoor de aanbod 
interventies inspelen op: 
1) het opstarten van nieuwe gezonde en 
milieuverantwoorde voedselinitiatieven,  
2) het versterken van bestaande gezonde en 
milieuverantwoorde voedselinitiatieven,  
3) het faciliteren van de distributie van lokale 
voedselinitiatieven, en  
4) het herverdelen van het voedselaanbod op bepaalde 
locaties.  
Nudging speelt dan weer in op de onbewuste 
drijfveren in de omgeving om gezonde en 
milieuverantwoorde keuzes te maken. Het 
beïnvloedt de perceptie van de voedselomgeving 
die door gebruikers van de voedselomgeving wordt 
waargenomen. De nudging interventies brengen 
positieve voedselkeuzes subtiel naar voren (Vlaams 
Instituut Gezond Leven, 2021). Ook de ruimtelijke 
omgevingskwaliteit bepaalt de mogelijkheden en 
de keuzes om een bepaald voedingspatroon te 
volgen (Vanoutrive & Cant, 2020). Deze interventies 
focussen vooral op het verbeteren van de inrichting 
van de publieke ruimte wat een invloed heeft op 
de walkability. De interventie-kaart geeft weer op 
welke locaties deze interventies mogelijks kunnen 
plaatsvinden. 

In een laatste werksessie gericht naar de lokale 
actoren van de betrokken casegebieden werd 
gevraagd om de voor hen kansrijke interventies op 
te lichten. De interventies aangeduid in het vet zijn 
hiervan het resultaat. Het onderzoek in fase 3 bouwt 
hierop verder.
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1. Gemeenschappelijke voedselkeuken

2. Diversiteit in voedselaanbod in bovenlokaal knooppunt

3. Station als neutraal voedsel afhaalpunt

4. Tijdelijke invulling van parkeerplaatsen voor gezonde en milieuverantwoorde voeding

5. Publieke drinkwatertappunten

6. Markt aan schoolomgeving

7. Gratis/betaalbare initiatieven stimuleren en ondersteunen

8. Gezonde street-art/labels

9. Gezonde en duurzame reclame aan bushaltes

10. Permanente groene ruimtes alsook publieke ruimte rond knooppunten versterken

11. Pocketpark

12. Semi-publieke inhammen als verbindend element

13. Milieuvriendelijke verpakking stimuleren
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Figuur 12: Interventies in de voedselomgeving van de Dendermondsesteenweg en het Antwerpenplein
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aanbod

nudging

omgevingskwaliteit

(semi-)publieke 
inhammen
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2. Diversiteit in voedselaanbod 
in bovenlokaal knooppunt

Aan het Antwerpenplein (bovenlokaal knooppunt) 
moet er gestuurd worden op het soort voedingszaken 
zodat er meer gezond en milieuverantwoord aanbod 
is. (Ref. In Amsterdam wordt het aantal fastfoodzaken 
en snackbars via bestemmingsplannen bevroren). 

3. Station als neutraal 
voedsel afhaalpunt

In het station of haar directe omgeving kunnen lokale 
voedselpakketten van lokale handelaars afgehaald 
worden zodat er diversiteit in het aanbod ontstaat. 
Gezonde en milieuverantwoorde voeding wordt zo 
zichtbaar op een neutrale plek waar verschillende 
stromen samenkomen. (Ref. Baltimore lanceerde 
een netwerk van 14 publieke locaties zoals scholen, 
bibliotheken en rusthuizen die als ophaalpunten 
dienen voor online bestellingen van voeding. Inwoners 
krijgen er ook hulp bij het bestellen, indien nodig. 
NMBS startte een project om in een aantal van haar 
stations afhaalpunten voor lokale voeding in te richten. 
Pendelaars en buurtbewoners kunnen hier op een 
regelmatige basis gebruik van maken.)

1. Gemeenschappelijke 
voedselkeuken 

In de wijk wordt een gemeenschappelijke 
voedselkeuken voorzien waar bewoners samen 
kunnen koken, recepten kunnen delen en workshops 
kunnen volgen over gezonde en milieuverantwoorde 
voeding. Dergelijk project kan gekoppeld worden 
aan het lopende project rond het receptenboekje 
voor en door de buurt ('Met groensels kan je niets 
misdoen') en aan andere sociale initiatieven die 
inzetten op ontmoeting. (Ref. ’t Overeten in Gent is een 
mobiele keuken voor de buurt waar bewoners samen 
kunnen koken. Ook in het Soepcafé aan de Dampoort 
wordt wekelijks door buurtbewoners gekookt die 
voedseloverschotten ophalen in de buurt en waar je voor 
een vrijwillige bijdrage iets kan eten.)
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4. Tijdelijke invulling van 
parkeerplaatsen voor gezonde 
en milieuverantwoorde voeding 

Parkeerplaatsen kunnen een tijdelijke invulling krijgen. 
Handelaars kunnen de ruimte tijdelijk innemen om er 
hun aanbod uit te stallen. Een voorwaarde hierbij is dat 
het om gezond en milieuverantwoorde voeding gaat. 
De publieke ruimte wordt mee ingeschakeld om de 
zichtbaarheid van het gezond en milieuverantwoord 
aanbod te verhogen, wat vervolgens het impulsief 
koopgedrag positief beïnvloedt. 

5. Publieke drinkwatertappunten

Op herkenbare locaties in de publieke ruimte worden 
drinktappunten geplaatst. Door de tappunten te 
koppelen aan een ander initiatief zoals kunst in de 
openbare ruimte, verhoogt de zichtbaarheid van dit 
aanbod in de openbare ruimte. Een aandachtspunt 
hierbij is het veiligheids- en beheersvraagstuk. (Ref. 
Het initiatief Tap-Art in Nijmegen maakt de openbare 
watertappunten in en rond de binnenstad makkelijker 
vindbaar. Door de tap hoog genoeg te plaatsen speelt 
de inrichting in op veiligheidsaspecten zoals hygiëne. 
Via een online kaart kunnen mensen zien waar ze hun 
drinkfles kunnen bijvullen.)

6. Markt aan schoolomgeving

Na schooltijd kan een kleinschalig, mobiel 
voedselaanbod met producten van lokale teelt 
aangeboden worden. Kinderen, ouders en bezoekers 
worden zo op een indirecte manier geconfronteerd 
met dit aanbod. Deze interventie speelt in op 
het gebrek aan tijd en ruimte in onze vluchtige 
maatschappij dat vaak aan bod kwam tijdens de 
werksessies en bevragingen. (Ref. NYC lanceerde een 
nieuw type vergunningen voor mobiele  foodtrucks 
'Green Carts' die vers fruit en groenten verkopen in 
kwetsbare buurten). 

Zet in op wat de buurt nodig heeft en 
vermijdt verdere gentrificatie. Hipsters 

vinden namelijk overal hun weg.

(dienst welzijn en gelijke kansen stad gent  
- sleutelfiguur werksessie)
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8. Gezonde street-art/labels

Street-art in de publieke ruimte maakt gezonde en 
milieuverantwoorde voeding zichtbaar. Het heeft 
een invloed op de dynamiek en de perceptie van 
de omgeving. Handelszaken kunnen ook een label 
krijgen wanneer zij gezonde en/of milieuverantwoorde 
voeding zichtbaar aanbieden in het straatbeeld, vb. 
onder de vorm van een herkenbare stoeptegel.

9. Gezonde en duurzame 
reclame aan bushaltes

Bushaltes kunnen aanzetten tot beweging door 
een schommel of skateramp te voorzien en 
vertonen informatie en reclame over gezonde en 
milieuverantwoorde voeding, wat een invloed 
kan hebben op het impulsieve koopgedrag. (Ref. 
In Amsterdamse metrostations wordt reclame voor 
ongezonde voeding voor kinderen verboden. Londen 
verbiedt eveneens alle reclame voor ongezonde voeding 
en dranken op het openbaar vervoer. In Grenoble wordt 
een bewust beleid gevoerd om (voedings)reclame in de 
publieke ruimte te reduceren.)

10. Milieuvriendelijke 
verpakking stimuleren

Handelaars die reeds deelnemen aan het 
netheid-charter (stoep proper houden), kunnen 
in een volgende stap gestimuleerd worden om 
milieuvriendelijke verpakking te gebruiken. 

7. Gratis/betaalbare initiatieven 
stimuleren en ondersteunen

Gratis/betaalbare initiatieven (bestaande of nieuwe) 
rond voeding en sociale cohesie dienen gestimuleerd 
en ondersteund te worden op herkenbare locaties 
zodat er verbindingen kunnen ontstaan met de 
omliggende omgeving. (Ref. Let’s Save Food is een 
vrijwilligersorganisatie dat inspeelt op voedselverlies, 
verlies van energie, water en ruimte door betaalbare 
voedselpakketten aan te bieden. LSF heeft nood aan 
meer infrastructuur/locaties om aan de vraag tegemoet 
te komen. Ook het opgestarte project Brooddoosnodig 
zet in op de toegang tot gezonde en milieuverantwoorde 
voeding op school en op een wijknetwerk.)
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13. Semi-publieke inhammen 
als verbindend element

In de Dendermondsesteenweg kan gekeken worden 
naar de semi-publieke inhammen. Bij voorkeur 
inhammen waar een continue passage is van 
voetgangers en fietsers en de wijk ontsluiten naar 
andere stadsdelen, wat een win-winsituatie oplevert 
met het mobiliteitsbeleid. Deze kunnen een groenere 
invulling krijgen met eetbaar groen en inzetten op 
sociale verbinding. De kleine, groene elementen 
hebben een invloed op het zicht, de dynamiek en de 
perceptie van de steenweg. Een aandachtspunt hierbij 
is het veiligheidsvraagstuk.

12. Pocketpark

Een mobiel en/of tijdelijk pocket park op een leegstand 
perceel/gebouw of een parkeerplaats verhoogt 
het aanbod groen op de steenweg. Het groen van 
het pocketpark kan bestaan uit een kruiden- en/of 
moestuin die door de buurtbewoners beheerd wordt. 
Een aandachtspunt hierbij is de toegang tot water.

11. Permanente groene ruimtes 
alsook publieke ruimte rond 
knooppunten versterken

Permanente groene ruimtes alsook de publieke 
ruimte rond knooppunten wordt aantrekkelijker 
gemaakt door deze klimaatrobuuster te maken en 
vrouwvriendelijk of gendervriendelijk in te richten. 
De groene inrichting wordt gekoppeld aan meer 
gezonde en milieuvriendelijke voeding zoals kruiden- 
en/of moestuinen. Meer groen en meer gezonde 
voeding levert een win-winsituatie op en vormt 
een bijkomende stimulans om te ontharden en te 
vergroenen. Zowel de groene ruimtes als de publieke 
ruimte wordt met elkaar verbonden door zachte 
doorsteken. Een aandachtspunt is het veiligheids- en 
beheersvraagstuk. (Ref. De gemeente Utrecht heeft 
adviseurs gezonde leefomgeving die letten op het 
gezondheidsperspectief bij de ruimtelijke ontwikkelingen 
en werkt aan een gezondere voedselomgeving door 
de aanleg van een duurzaam 'voedselbos' met eetbare 
planten.)

Iets gaat snel rond in de gemeenschap 
wanneer het inspeelt op de 

voedingsbehoeften. Dat merk je aan het 
succes van wildpluk en Let's Save Food.

(sociaal consultatiebureau - sleutelfiguur werksessie)





WATERSPORTBAAN
GENT
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1. DE VOEDSELOMGEVING IN KAART EN BEELD

Figuur 13: Synthesekaart type voedselomgevingen

voedselwoestijn > 1.000m

voedselwoestijn > 500m

voedselmoeras

voedseloase

zone met overwegend  
meer regulier aanbod

voedselverdeelpunt

voornaamste alternatieve 
voedselvoorzieningen

Bestaande sociale voedselinitiatieven 
zijn vaak niet gekend. Het is heel moeilijk 
om bewoners te bereiken via folders, 
infoborden, reclame,... . De beste aanpak 
blijft het toeleiden.

(gezondheidsorganisatie - sleutelfiguur werksessie)

case  
Watersportbaan
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De Neermeersen aan de Watersportbaan omvat 
13 hoogbouwappartementen opgebouwd 
in de naoorlogse periode volgens het CIAM-
principe en op vandaag beheerd door vier 
sociale huisvestingsmaatschappijen (ca. 1.500 
appartementen). De buurt is fysiek vrij geïsoleerd door 
grootschalige infrastructuur zoals de Watersportbaan, 
de Leie, de ring van Gent en de Verenigde-Natieslaan. 
Door de jaren heen groeide het contrast tussen de 
groep ‘originele’ (middenklassers) en ondertussen 
oudere bewoners enerzijds, en de nieuwe huurders 
met zeer diverse culturele achtergronden anderzijds 
(o.a. de voormalige Sovjet-Unie, Ghana en Bulgarije) 
(Atelier Romain, 2021). Tevens heeft de wijk de 
laagste welvaartindex met het hoogste aandeel 
inwoners die recht hebben op een leefloon en/
of een verhoogde tegemoetkoming. Recente 
stadsvernieuwingsprojecten op andere locaties 
(Rabot, Nieuw Gent), verhogen de instroom van zeer 
kwetsbare bewoners. Mede door de aanwezigheid 
van heel wat alleenstaande ouders is het sociaal 
isolement en de vereenzaming groot. De omgeving 
van de woonblokken kleurt overwegend groen, maar 
het gebrek aan programma in de publieke ruimte, 
de schrale ecologische invulling en de overmaatse 
infrastructuur van wegenis en parkeervelden brengen 
weinig gelegenheid voor ontmoeting. Grenzend 
aan de sociale hoogbouw en in aansluiting met de 
stadsring (R40) bevindt zich een campus met 6 scholen 
waarvoor in 2020 een masterplan werd opgemaakt. 
Het plan vormt de basis voor een herinrichting van 
deze campus en wil het gebied vergroenen en beter 
verbinden met het omliggend stadsweefsel.  

De synthesekaart van de voedselomgeving benoemt 
de omgeving Neermeersen aan de Watersportbaan 
met de sociale hoogbouw vanuit data-analyses 
niet onterecht als voedselwoestijn. De buurt is voor 
voedsel voornamelijk aangewezen op het aanbod in 
de ruimere omgeving. Deze bevinding volgt eveneens 
uit de bevraging van de bewoners. Op zo’n 900 m 
wandelafstand is één supermarkt Delhaize gelegen 
met een relatief gezond en milieuverantwoord 
aanbod, maar met een uitgesproken marketingbeleid 
waardoor de producten duurder ogen voor de minder 
bemiddelde bewoners. Vervoersarmoede heerst: 
bewoners zijn vaak afhankelijk van het openbaar 
vervoer om boodschappen te doen. Het sociaal 
netwerk vormt voor minder mobiele bewoners een 
belangrijke factor om voldoende zelfredzaam te 
blijven. Bestaande (vnl. sociale) voedselvoorzieningen 
(Let’s Save Food, het restaurant van het OCMW, 
mobiele sociale kruidenier,...) zijn weinig gekend 
bij de bewoners of slechts op beperkte tijdstippen 

toegankelijk. Het is niet altijd duidelijk wie van welke 
initiatieven gebruik mag maken en onder welke 
voorwaarden. Ook de kwaliteit van het voedselaanbod 
zou vaak te wensen overlaten. Sleutelfiguren geven 
het belang van de inrichting van de publieke ruimte 
aan alvorens het introduceren van voedselinitiatieven. 
Bewoners ervaren vaak een onveiligheidsgevoel door 
overlast in de publieke ruimte.   
Op de stadsring is dan weer weinig gezond en 
milieuverantwoord voedselaanbod aanwezig. Enkele 
ongezonde initiatieven zoals de McDonald's en de 
Panos pronken er dominant in het straatbeeld en 
verleiden jongeren tot het consumeren van ongezonde 
voeding. 

VISIES EN NIEUWE ONTWIKKELINGEN

In de structuurvisie van Gent wordt de kop van de 
Watersportbaan tot aan het ziekenhuis AZ Jan Palfijn 
geselecteerd als stedelijk knooppunt, omwille van de 
aanwezigheid van bovenlokale voorzieningen en van 
een sterk uitgebouwd openbaar vervoersnetwerk. 
Neermeersen vormt dan weer een opvallende blinde 
vlek op het niveau van de wijk- en korrelknooppunten 
(Stad Gent, 2018).  
De laatste jaren groeien geleidelijk aan heel wat 
nieuwe plannen voor delen van de omgeving van de 
Watersportbaan. Langs de Leie werkt de stad aan 
de uitbouw van een groenklimaatas, als recreatieve, 
ecologische en landschappelijke verbinding met het 
buitengebied. De nieuwe fiets- en wandelbrug over 
de Watersportbaan zal nieuwe buurten in verbinding 
brengen. Voor de scholencampus en de omgeving 
aan de Offerlaan is recent een masterplan opgesteld, 
waarbij de campus zal uitgroeien tot een stedelijke 
campus voor zijn omgeving. Bepaalde delen van 
de schoolgebouwen alsook de buitenruimte zullen 
kwalitatief ingericht worden en voor buurtbewoners 
en organisaties opengesteld worden. Een nieuwe, 
groene verbinding tussen de scholencampus en de 
hoogbouwtorens aan de Jubileumlaan staat in voor 
een kansrijke kruisbestuiving. De hoogbouwtorens 
aan de Jubileumlaan worden vervangen en nieuwbouw 
zal de toegankelijkheid en de doorwaadbaarheid 
tussen beiden verhogen. Deze mooie initiatieven 
resulteren op heden echter in een vrij fragmentarische 
aanpak waarin weinig coherente keuzes worden 
gemaakt en kansen in het toewerken naar een 
gedegen sociale, economische en ecologische 
transformatie blijven liggen. In de nabije toekomst 
lanceert de Stadsbouwmeester dan ook de opmaak 
van een globale visie voor de volledige omgeving 
van de Watersportbaan van ring (R4) tot ring (R40) 
(Stadsbouwmeester Gent, 2018).
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Figuur 14: De voedselomgeving van de Watersportbaan
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supermarkt

mini-super

nachtwinkel

bakker

drinkfontein

café

sociaal & tijdelijk 
voedselinitiatief

restaurant

fastfood

knooppunt

500 m wandel- 
fietsafstand

ABC

woningent

gentse haard

volkshaard

sociale huisvestings-
maatschappijen (4):

(semi-)publieke 
doorgangen
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01. fastfoodgigant zet in op marketing en zichtbaarheid
02. velen ervaren een drempel bij sociale initiatieven zoals het OCMW
03. parking supermarkt wordt gebruikt als verbindingsas
04. gezonde reclame aan bushaltes 
05. dag-nachtwinkel toont een ongezond aanbod in het straatbeeld
06. sociale kruidenier heeft beperkte openingsuren en is weinig gekend
07. Let's Save Food kent succes en speelt in op voedseloverschotten, 
overzijde van het water met een beperkt aanbod en openingsuren
08. zaken langs het water zijn gericht op een specifiek (sport)publiek 
09. groene ruimte is niet (sociaal) ingericht en heeft geen bestemming
10. onzichtbare drinkfontein op sportroute langsheen het water
11. broodautomaat voor een leegstaande plint van een woontoren

07.

09.

11.

10.

08.
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2. UITDAGINGEN VOOR DE VOEDSELOMGEVING

Het tweeledig onderzoek en de gesprekken met de 
sleutelfiguren brengen volgende werkpunten in beeld:

• Weinig voedselaanbod in dense woonwijk 
Ondanks de hoge en zeer diverse 
bevolkingsdichtheid is er in de wijk weinig 
voedselaanbod beschikbaar op wandel- en 
fietsafstand. Dit is vaak het gevolg van bijvoorbeeld 
een complex beheer van de plinten van woontorens 
gekoppeld aan sociale huisvestingsmaatschappijen, 
maar ook weinig enthousiasme bij ondernemers. 
Het voedselaanbod dat aanwezig is, is bovendien 
weinig gezond en milieuverantwoord. Aan de 
Watersportbaan is het belangrijkste werkpunt het 
creëren van een gezond en milieuverantwoord, 
maar ook betaalbaar, voedselaanbod in de 
leegstaande sokkels van de woontorens en 
op strategische locaties rondom de sociale 
woontorens.

• Mobiele (sociale) voedselinitiatieven visueel 
zichtbaar maken  
Beschikbare mobiele (vaak sociale) 
voedselinitiatieven rondom de woontorens zijn 
onvoldoende gekend bij de bewoners, zo blijkt 
uit de gebruikersbevraging en de werksessie met 
sleutelfiguren. De initiatieven dienen zowel in 
te zetten op de visuele zichtbaarheid als op de 
nabijheid. De visuele zichtbaarheid kan versterkt 
worden door initiatieven te bundelen en aanleiding 
te creëren. Ook de initiatieven zichtbaar maken 
vanuit de appartementen is van belang. De 
nabijheid kan verbeterd worden door het aanbod 
decentraal uit te bouwen op korte wandel- en 
fietsafstanden. 

• Toeleiden om drempels voor voedselinitiatieven te 
overbruggen 
Uit de werksessie met sleutelfiguren komt naar 
voor dat bestaande voedselinitiatieven zoals het 
restaurant van het OCMW een drempel vormt voor 
velen. Personen in kwetsbare situaties grijpen graag 
terug naar vertrouwde adressen in de omgeving. 
Toeleiden (mensen bij de hand nemen en brengen 
naar bestaande en nieuwe voedselinitiatieven) door 
sociale partners en vrijwilligers kan helpen om deze 
drempels te overbruggen, maar vraagt veel tijd, 
inspanning en volharding. Naast toeleiden vormt 
nudging een belangrijke strategie. Dit kan inspelen 
op de onbewuste drijfveren door de publieke 

omgeving aan te kleden met herkenbare plekken en 
zo positieve voedselkeuzes aan te moedigen.

• Historische bodemverontreiniging en 
waterproblematiek 
Tot midden de 20ste eeuw werden de 
terreinen van de sociale hoogbouw gebruikt als 
afvalstortplaats. De site heeft vandaag nog steeds 
te kampen met water- en bodemverontreiniging. 
Voedselinitiatieven zoals een moestuin zijn 
daardoor geen evidentie.

• Kruisbestuiving sociale woonwijk en scholencampus  
Het masterplan van de scholencampus met zijn 
groene verbinding zet in op het verbinden van 
beide buurten door o.a. het openstellen van de 
campus voor de sociale hoogbouwwijk (bv. delen 
van ruimtes,...). Het verder versterken en verbinden 
van beide buurten om zo een kruisbestuiving waar 
te maken en koppelkansen te creëren, vormt een 
kansrijke uitdaging. 

• Nood aan meer groen als kwaliteitsvolle 
verblijfsruimte op menselijke schaal 
De schrale inrichting en de onmenselijke 
schaal van de publieke ruimte leidt tot weinig 
eigenaarschap en vaak tot overlast, maar biedt 
ook heel wat opportuniteiten. Volgens de 
gebruikersbevraging heerst er een onveilig gevoel 
wat voor enkele bewoners een belemmering vormt 
om boodschappen te doen of om te eten in de 
publieke ruimte. Initiatieven zoals moestuinen zijn 
moeizaam omwille van de vrees tot vandalisme. 
Een kwalitatieve inrichting van het omliggende 
groen (in de volksmond 'de groenen beton') en de 
aanpak van problemen rond drugs en alcohol dient 
volgens sleutelfiguren eerst te worden aangepakt.

• Nood aan uitgebreid openbaar vervoernetwerk 
In de weidse omgeving van de Watersportbaan is 
een openbaar vervoernetwerk van belang omdat 
mensen in kwetsbare situaties vaak aangewezen 
zijn op het openbaar vervoer. Nochtans dreigen 
bepaalde bushaltes te verdwijnen aan de sociale 
woontorens waardoor de verbinding met het 
voedingsaanbod van de omliggende wijken minder 
toegankelijk wordt. Aangezien in de wijk weinig 
voedselaanbod beschikbaar is, is een goede 
bereikbaarheid en een uitgebouwd vervoernetwerk 
naar deze omliggende wijken belangrijk. 
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De groene beton wordt niet benut en is 
onderhevig aan overlast, wat zorgt voor 

een onveiligheidsgevoel in de buurt.

Figuur 15: Het sociaal voedselinitiatief 'Let's Save Food' bevindt zich relatief ver aan de overzijde van de 
waterkant en is vrij onzichtbaar, waardoor bewoners van de hoogbouwtorens een hele afstand moeten afleggen.

Figuur 16: De grote hoeveelheid aan publieke ruimte mist betekenis, sociale controle en een kwalitatieve 
inrichting die ontmoeting stimuleert

(sociale huisvestingsorganisatie - sleutelfiguur werksessie)
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Figuur 17: Uitdagingen in de voedselomgeving van de Watersportbaan
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beschikbaarheid

bereikbaarheid

zichtbaarheid

buslijn
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3. AMBITIES

De ambities vloeien voort uit de uitdagingen voor 
de voedselomgeving en spelen in op twee aspecten. 
Ten eerste vertrekken de ambities vanuit het 
gedachtegoed om een gezond en milieuverantwoord 
voedingsgedrag in de publieke ruimte te stimuleren. 
Ten tweede gaan de ambities ruimtelijke 
koppelkansen aan met de voedselomgeving door in te 
zetten op de sociale interactie en het verhogen van de 
verblijfskwaliteit in de publieke ruimte.

Voeding is een universeel thema en kan als een 
verbindend element ingezet worden in de publieke 
ruimte. Aan de Watersportbaan zijn zeer diverse  
doelgroepen aanwezig, die op heden weinig 
connectie en uitwisseling kennen. Het koppelen van 
voedselinitiatieven aan buurtgerichte activiteiten 
of voorzieningen kan de sociale cohesie en 
kennisuitwisseling versterken. Het speelt bovendien 
in op nieuwsgierigheid, het doorbreken van het 
monotone karakter en is aanleiding voor een 
spontane babbel of zelfs ontmoeting tussen mensen 
met sterk verschillende mogelijkheden (belang van 
een sociaal netwerk). Gedeelde voorzieningen om 
samen te koken en te eten, brengt mensen samen en 
stimuleert ontmoeting. Aangezien de Watersportbaan 
rijk is aan culturen, kunnen voedselinitiatieven 
deze multiculturele identiteiten onderstrepen 
en versterken.  Door het toevoegen van mobiele 
initiatieven kan het aanbod dan weer op meerdere 
plekken en tijdstippen beschikbaar, bereikbaar en 
zichtbaar zijn.

 
ambitie 1
voedselinterventies als basis voor meer 
binding met de buurt

Figuur 18: De werksessie met gebruikers en sleutelfiguren in het Open Huis aan de Watersportbaan
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Inzetten op een actief beleid om betaalbaar, 
gezond en milieuverantwoord voedselaanbod af te 
stemmen op de densiteit van de woonomgeving. 
Elke bewoner heeft recht op toegang tot en de 
nabijheid van gezonde en milieuverantwoorde 'basis' 
voedselvoorzieningen. Kwetsbare doelgroepen zijn 
vaak geconfronteerd met vervoersarmoede. De 
nabijheid en bereikbaarheid van betaalbaar voedsel 
is dus van groot belang. Bereikbaarheid gaat over 
de locatie van voedingsbronnen en de afstand en 
reistijd tussen deze locaties. Om de bereikbaarheid 
te verbeteren in een uitgestrekte omgeving zoals de 
Watersportbaan, dient het voedingsaanbod ruimtelijk 
gedecentraliseerd worden op meerdere kleinschalige 
voorzieningenknooppunten (microcentraliteiten) 
zodat er voldoende aanbod is op wandel- en 
fietsafstand. Op deze knooppunten komt dus een mix 
van voorzieningen samen, waardoor deze bijdragen 
aan de beleving van de publieke ruimte, aan ruimte 
voor ontmoeting en sociale interactie. 

Het voedingsgedrag en de gezondheidstoestand van 
kwetsbare doelgroepen wordt mede beïnvloed door 
de inrichting en kwaliteit van de publieke ruimte. 
Bewust en onbewust wordt het voedingspatroon 
van mensen beïnvloed door de perceptie van de 
voedselomgeving, waardoor gezonde voeding 
meer zichtbaar gemaakt mag worden in de aanleg 
van de kwalitatieve publieke ruimte. Zichtbare 
elementen, reclame of informatie over voeding 
spelen namelijk in op het impulsieve koopgedrag. 
Ook de ruimtelijke inrichting t.a.v. mobiliteit (de 
verplaatsingsmogelijkheden) en bereikbaarheid zijn 
belangrijke parameters in de weidse omgeving van 
de Watersportbaan omdat deze een impact hebben 
op het voedingspatroon (Vanoutrive & Cant, 2020). 
Het kwalitatief vergroenen en het activeren van de 
publieke ruimte verbetert de leefkwaliteit, reduceert 
stress en zet aan tot ontmoeting en beweging. 

Ook hier volgen sociale veiligheid en 
genderneutraliteit als belangrijke aandachtspunten bij 
de inrichting van de publieke ruimte (voor meer info: 
zie ambitie case Dendermondsesteenweg). 

Initiatieven rond muziek, eten en drinken 
werken en kunnen gecombineerd worden 

op dezelfde plek om meer mensen te 
bereiken. Belangrijk hierbij is dat je deze 

kan zien vanuit de woning.

 
ambitie 2
decentraal uitbouwen van gezond en 
milieuverantwoord voedselaanbod om de 
schaalgrootte te overbruggen

 
ambitie 3
de publieke ruimte inzetten om een gezond 
en milieuverantwoord voedingsgedrag te 
stimuleren

(sociale huisvestingsorganisatie - sleutelfiguur werksessie)
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4. INTERVENTIES

De interventies geven invulling aan een ambitie 
of meerdere ambities en kunnen daarom gezien 
worden als de ‘hoe-vraag’. De interventies zijn de 
bouwstenen die nodig zijn om te evolueren naar een 
gezonde en milieuverantwoorde voedselomgeving. 
We maken daarbij een onderscheid tussen drie soorten 
interventies die inspelen op aanbod, op nudging en 
op omgevingskwaliteit. We kiezen ervoor om deze 
opdeling te maken omwille van volgende redenen.  

Het aanbod in buurten heeft een invloed op het 
voedingspatroon van mensen, waardoor de aanbod 
interventies inspelen op: 
1) het opstarten van nieuwe gezonde en 
milieuverantwoorde voedselinitiatieven,  
2) het versterken van bestaande gezonde en 
milieuverantwoorde voedselinitiatieven,  
3) het faciliteren van de distributie van lokale 
voedselinitiatieven, en  
4) het herverdelen van het voedselaanbod op bepaalde 
locaties.  
Nudging speelt dan weer in op de onbewuste 
drijfveren in de omgeving om gezonde en 
milieuverantwoorde keuzes te maken. Het 
beïnvloedt de perceptie van de voedselomgeving 
die door gebruikers van de voedselomgeving wordt 
waargenomen. De nudging interventies brengen 
positieve voedselkeuzes subtiel naar voren (Vlaams 
Instituut Gezond Leven, 2021). Ook de ruimtelijke 
omgevingskwaliteit bepaalt de mogelijkheden en 
de keuzes om een bepaald voedingspatroon te 
volgen (Vanoutrive & Cant, 2020). Deze interventies 
focussen vooral op het verbeteren van de inrichting 
van de publieke ruimte wat een invloed heeft op 
de walkability. De interventie-kaart geeft weer op 
welke locaties deze interventies mogelijks kunnen 
plaatsvinden. 

In een laatste werksessie gericht naar de lokale 
actoren van de betrokken casegebieden werd 
gevraagd om de voor hen kansrijke interventies op 
te lichten. De interventies aangeduid in het vet zijn 
hiervan het resultaat. Het onderzoek in fase 3 bouwt 
hierop verder.
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71. Heroriëntatie bestaand voedselaanbod

2. Sociaal buurtrestaurant – deelkeuken

3. Individuele/collectieve moestuin incl. compost zichtbaar vanuit woning

4. Voedselaanbod uitbreiden gekoppeld aan buurtgerichte voorzieningen 

5. Opschalen initiatieven rond voedseloverschotten

6. Automaat maaltijdboxen 

7. Verhogen mobiel aanbod gezonde voeding 

8. Publieke drinkwatertappunten

9. Gezonde en duurzame reclame aan bushaltes 

10. Gebundelde initiatieven versterken elkaar

11. Gezonde en duurzame straatnamen

12. Gezonde en duurzame straattegels

13. Infopunt met wijkwandelingen

14. Wijkpark als schakel op de groenklimaatas 

15. Levendige inrichting van plint en direct aanpalende buitenruimte rond woontorens 
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Figuur 19: Interventies in de voedselomgeving van de Watersportbaan
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2. Sociaal buurtrestaurant 
- deelkeuken

De opbrengst van de collectieve moestuin wordt 
gedeeld met de wijk en gezamenlijk klaargemaakt 
door bewoners in het buurtrestaurant. Bewoners 
van de wijk kunnen met eigen inbreng een maaltijd 
benutten. Bewoners kunnen er koken, recepten met 
elkaar delen en workshops volgen over gezonde en 
milieuverantwoorde voeding. (Ref. Hotspot Hutspot in 
Rotterdam is een wijkrestaurant dat gekoppeld is aan 
stadslandbouw. Kinderen en jongeren kunnen onder 
begeleiding van volwassenen een gezonde en betaalbare 
maaltijd leren koken.)

1. Heroriëntatie bestaand 
voedselaanbod

Stimuleer initiatieven waar iedereen welkom is, die 
goed zichtbaar zijn en gemakkelijk bereikbaar zijn.

3. Individuele/collectieve 
moestuin incl. compost 
zichtbaar vanuit woning

Aan sociale huisvesting kunnen bewoners actief 
voedsel verbouwen in moestuinbakken in een 
collectieve moestuin. Tuinieren en composteren maakt 
hen bewust van gezonde en milieuverantwoorde 
voeding. Bovendien heeft het een invloed op 
de dynamiek en de perceptie van de omgeving. 
Een aandachtspunt hierbij is het veiligheids- en 
beheersvraagstuk. Een kruisbestuiving met de 
studenten uit de nabije scholen vormt een interessant 
aanknopingspunt. (Ref. In Schiebroek-Zuid in 
Rotterdam hebben bewoners samen moestuinen 
aangelegd in hun wijk. Mensen in kwetsbare situaties 
worden bewuster van hun omgeving, leren hun buren 
kennen en leren samenwerken. De oogst wordt verdeeld 
en wordt ook verwerkt in gerechten die op de markt of 
het wijkrestaurant verkocht worden. De omzet wordt 
geïnvesteerd in de tuinen.)
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4. Voedselaanbod uitbreiden 
gekoppeld aan buurtgerichte 
voorzieningen

In microcentraliteiten of kleinschalige knooppunten 
kan het voedselaanbod uitgebreid worden op neutrale 
locaties tussen de woontorens of door leegstaande 
plinten van woontorens te activeren. Naast het 
voedselaanbod kan men in hier terecht voor andere 
publieke of commerciële voorzieningen zoals bibpunt, 
antennepost lokaal dienstencentrum of kinderopvang. 
Het biedt kansen in de wijk naar herkenbaarheid, 
sociale ontmoeting en diversifiëring. Een 
aandachtspunt is schaalgrootte van het knooppunt 
i.f.v. bewonersaantallen en loopafstanden. (Ref. NYC 
biedt belastingvoordelen aan buurtwinkels die verse 
voeding verkopen in kansarme wijken.)

5. Opschalen initiatieven 
rond voedseloverschotten

Initiatieven rond voedseloverschotten kunnen 
uitgebouwd worden op meerdere locaties door het 
vrijwillig karakter te overstijgen. (Ref. Food Act 13 
is regionaal voedseldistributieplatform in Zuid-West-
Vlaanderen dat verse voedseloverschotten herverdeeld 
aan mensen in armoede. De mensen worden bereikt via 
40 à 50 voedselverdeel- en sociale organisaties in regio.) 

6. Automaat maaltijdboxen

Aan een voedsel- en ontmoetingsknooppunt zoals een 
buurthuis wordt een automaat geplaatst met gezonde 
en milieuverantwoorde maaltijdboxen afkomstig van 
een sociaal restaurant uit de omgeving.

7. Verhogen mobiel aanbod 
gezonde voeding 

Mobiel aanbod verhogen en zichtbaar maken door 
toeleiding en nudging richting de juiste plekken in 
de publieke ruimte rondom de woontorens. Dit kan 
georganiseerd worden via een doorschuifsysteem 
waarbij mobiel aanbod dagelijks verplaatst naar een 
andere woontoren. (Ref. NYC lanceerde een nieuw type 
vergunningen voor mobiele  foodtrucks 'Green Carts' die 
vers fruit en groenten verkopen in kwetsbare buurten. 
De ‘Buurtkar’ in Bornem is een mobiele buurtwinkel en 
mobiel dienstencentrum die elke weekdag naar andere 
buurten rijdt.)

Het voorzieningenaanbod dient versterkt 
en uitgebreid te worden op meerdere 

locaties in de wijk, ter hoogte van het 
nieuwe buurthuis, het rondpunt aan de 

Europabrug en het Open Huis. 

(sociale huisvestingsorganisatie - sleutelfiguur werksessie)
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10. Gebundelde initiatieven 
versterken elkaar 

Bundel initiatieven rond voeding, muziek, ontmoeten, 
... samen zodat ze zichtbaar worden in de publieke 
ruimte en elkaar onderling kunnen versterken. (Ref. 
’t Werkhuys in Borgerhout is een plek waar meerdere 
activiteiten en initiatieven huisvesten zoals volxkeuken, 
samentuin, circusschool, theater, dans, enz. en met 
elkaar in contact staan.)

9. Gezonde en duurzame 
reclame aan bushaltes

Bushaltes vertonen informatie en reclame over 
gezonde en milieuverantwoorde voeding en kunnen 
een invloed hebben op het impulsieve koopgedrag. 
Mogelijkheden dienen te worden afgestemd met de 
betrokken firma's. (Ref. In Amsterdamse metrostations 
wordt reclame voor ongezonde voeding voor kinderen 
verboden. Londen verbiedt eveneens alle reclame voor 
ongezonde voeding en dranken op het openbaar vervoer. 
In Grenoble wordt een bewust beleid gevoerd om 
(voedings)reclame in de publieke ruimte te reduceren.)

11. Gezonde en duurzame 
straatnamen 

Straatnamen die bijvoorbeeld vaak ludiek in een park 
aan paadjes kunnen worden toegevoegd kunnen 
verwijzen naar de aanwezige plukinitiatieven en 
beïnvloeden het impulsieve koopgedrag.

8. Publieke drinkwatertappunten

Op herkenbare locaties in de publieke ruimte worden 
drinktappunten geplaatst. Door de tappunten te 
koppelen aan bijvoorbeeld een kunstproject i.s.m. 
de scholen, wordt kraantjeswater zichtbaar in de 
openbare ruimte. Een aandachtspunt is hierbij 
het veiligheids- en beheersvraagstuk. (Ref. Het 
initiatief Tap-Art in Nijmegen maakt de openbare 
watertappunten in en rond de binnenstad makkelijker 
vindbaar. Door de tap hoog genoeg te plaatsen speelt 
de inrichting in op veiligheidsaspecten zoals hygiëne. 
Via een online kaart kunnen mensen zien waar ze hun 
drinkfles kunnen bijvullen.)
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12. Gezonde en duurzame 
straattegels 

Gezonde en duurzame straattegels in de publieke 
ruimte worden als impliciete spelprikkels gekoppeld 
aan aanwezige sociale initiatieven. De straattegels 
maken gezonde en milieuverantwoorde voeding 
zichtbaar en hebben een invloed op de dynamiek 
en de perceptie van de omgeving (vb. koppeling met 
Integraal Plan Openbaar Domein (IPOD) Gent) 

13. Infopunt met wijkwandelingen 

In het infopunt kan je terecht voor informatie 
over gezonde en milieuverantwoorde voeding 
in meerdere talen. Het infopunt is het startpunt 
van een beweegparcours gekoppeld aan 
kleine voedselknooppunten door het wijkpark 
Watersportbaan. (Ref. Het Steunpunt Korte Keten is een 
aanspreekpunt voor  landbouwers voor initiatieven  van 
korte keten.)

14. Wijkpark als schakel 
op de groenklimaatas

De groenklimaatas is op deze locatie zeer smal. De 
grootschalige, groene ruimte met een opgave rond het 
programmeren en het opladen van deze ruimte met 
groen- en ontmoetingsmogelijkheden vormt hierbij 
een troef. Deze plek kan een prominente rol opnemen 
in relatie tot stadslandbouw. Voor het implementeren 
van grondgebonden groen vormt de historische 
bodemverontreiniging een aandachtspunt. 

15. Levendige inrichting van 
plint en direct aanpalende 
buitenruimte rond woontorens

De invulling van de plint en direct aanpalende 
buitenruimte kan aantrekkelijker gemaakt worden 
door deze te vergroenen en te verweven met 
levendige (voedsel)initiatieven voor dagelijkse 
behoeften rondom de woontorens. Het levert een 
sterke bijdrage aan de (be)leefbaarheid van de 
woonomgeving. Het aandeel fietsenstallingen, 
bergingen en andere minder actieve nutruimtes op 
het gelijkvloers van woontorens wordt best beperkt 
omdat in de werksessie wordt aangegeven dat weinig 
bewoners beschikken over een fiets of kunnen fietsen.

Voor bewoners die slecht te been zijn, 
zou een extra locatie voor voeding 
in bijvoorbeeld het voormalig, 
leegstaand WGC een grote hulp zijn.

(gezondheidsorganisatie - sleutelfiguur werksessie)
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1. DE VOEDSELOMGEVING IN KAART EN BEELD

Figuur 20: Synthesekaart type voedselomgevingen

voedselwoestijn > 1.000m

voedselwoestijn > 500m

voedselmoeras

voedseloase

zone met overwegend  
meer regulier aanbod

voedselverdeelpunt

voornaamste alternatieve 
voedselvoorzieningen

De Indische gemeenschap eet heel gezond 
en heel vers. Ze benutten de tuin optimaal 
als moestuin, hoe klein de ruimte ook is. 

(sociaal consultatiebureau - sleutelfiguur werksessie)

case  
Nieuw-Sint-Truiden
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Tijdens het interbellum groeit ten NW van het station 
de tuinwijk Nieuw-Sint-Truiden. De wijk wordt 
gekenmerkt door enkele verkavelingen met een 
relatief lage dichtheid, vaak een éénzijdige typologie. 
Het plan is destijds autogericht ontworpen, wat op 
vandaag resulteert in een overgedimensioneerde 
infrastructuur. Hierdoor ligt er een zeer groot 
potentieel voor verdichten, ontharden en vergroenen. 
De wijk ontbreekt aan kwaliteitsvolle, publieke ruimte 
en mist een connectie met het omliggende vruchtbare 
agrarische landschap. Hier en daar zijn enkele private 
boomgaarden opgenomen in het bebouwde weefsel. 
De woonwijk kent een multicultureel karakter 
waarbij de Indische en de Marokkaanse herkomst de 
bovenhand nemen (Atelier Romain, 2021). Nieuw-Sint-
Truiden heeft een relatief jonge bevolking en behoort 
tot de wijk met de laagste inkomens. Ondanks de 
nabijheid van het station vormt de wijk op vandaag 
een achterkant en mist ze aantrekkingskracht en 
dynamiek. In de nabije toekomst liggen heel wat 
plannen op stapel die hier verandering in brengen 
zoals de realisatie van een nieuwe onderdoorgang van 
het spoor en de bouw van een nieuwe scholencampus 
en nieuwe woningen. Deze transformatie zal 
de wijk sterker verbinden met het centrum wat 
een invloed kan hebben op de dynamiek en het 
voorzieningenaanbod in de buurt. 

Aan de voorzijde van het station ligt het 
stationsplein met een groot aanbod aan ongezonde 
en niet-milieuverantwoorde voeding. Het plein 
is dan ook aangeduid op nevenstaande kaart als 
voedselmoeras. Dit wordt bevestigd in de subjectieve 
gebruikersbevraging waar jongeren aangeven dat 
ze vaak ongezonde snacks kopen op hun dagelijkse 
route tussen school en station. De voor- en achterzijde 
van het station wordt verbonden met een weinig 
kwalitatieve onderdoorgang, waardoor de wijk Nieuw-
Sint-Truiden moeilijk te voet of met de fiets bereikbaar 
is. De synthesekaart van de voedselomgeving toont 
een groot deel van de wijk als voedselwoestijn. Zo 
bevindt de supermarkt zich op meer dan 500 of vaak 
zelfs 1.000 meter fiets- en wandelafstand voor de 
bewoners van de wijk/van de woonplaats. Hoewel 
de woonplaats zich bevindt in wat de datakaart als 
voedselwoestijn benoemt, volgt uit de bevraging 
dat het aanbod van voeding voldoende toereikend 
is. Dit omdat het aanbod buiten de wijk voor een 
aantal van hen voldoende bereikbaar is per auto 
of via de bestaande busverbindingen. Toch wordt 
ook melding gemaakt tijdens de werksessie met 
sleutelfiguren dat er ook inwoners zijn die zich 
bevinden in een kwetsbare situatie en over geen auto 
of fiets beschikken. De meeste gebruikers geven 

aan dat betaalbaarheid van voeding een belangrijke 
factor is en dat ze bereid zijn daar afstanden voor 
af te leggen (vb. promoties). Ze opteren ervoor om 
gezonde voeding goedkoper te maken en zichtbaar te 
maken in het straatbeeld ook na de werkuren door bv. 
een kraam, een automaat of een gedeelde moestuin. 
Sommige geven vanuit de bevraging de voorkeur aan 
voorgesneden voeding omdat het snel moet gaan. 
Zowel eten in een sociaal initiatief of in de publieke 
ruimte, wordt door velen als een drempel ervaren. 

VISIES EN NIEUWE ONTWIKKELINGEN  
 
Op dit moment is de eerste steen gelegd voor de 
bouw van een nieuwe campus, die enkele scholen uit 
het centrum bundelt, met daarnaast de ontwikkeling 
van een dens woonproject. Het project kadert 
binnen het RUP Nieuw Stationskwartier waarbij 
de stationsomgeving uitgebouwd wordt als een 
volwaardig knooppunt van regionaal openbaar vervoer 
met wonen en stedelijke functies (kantoren). Een 
westelijke, groene verbinding zal het stadscentrum 
doorheen de wijk met de Fruitvallei en het omliggende 
agrarisch landschap verbinden. De schakel wordt 
versterkt door de aanleg van een nieuw plein aan de 
achterzijde van het station en een auto-remmend plein 
aan de overgang met de Fabriekstraat. De doorgang 
onder het spoor wordt breder en aantrekkelijker 
(Studiegroep Omgeving, 2005). Al enkele jaren speelt 
ook het idee om een ‘Fruitspoor’ uit te bouwen 
langsheen de spoorwegbedding als toeristische en 
functionele, bovenlokale fietsroute die in verbinding 
staat met het vruchtbare landschap. Het station vormt 
hierbij een belangrijke schakel.  
De Bouwmeesterscan omschrijft de wijk als potentieel 
te verdichten. Daarbij dient een snelle en veilige 
verbinding tussen de wijk en alle voorzieningen 
te komen. Bewoners van de woonwijk moeten 
aangemoedigd worden om met de fiets of te voet 
naar het stadscentrum te gaan. Verder vermeldt de 
scan een voorstel tot de uitbouw van een voedsel- en 
landbouwpark ten noorden van de wijk Nieuw-Sint-
Truiden. Het landbouwpark zet in op het behoud 
van het agrarisch gebied en op het vervullen van 
maatschappelijke functies zoals recreatie, zorg, 
educatie,... . Het landschap evolueert in een (semi-)
publieke ruimte waar ook toeristen en bewoners 
welkom zijn (PTArchitecten et al., 2021).

Mensen die hulpbehoevend zijn, krijg 
je heel moeilijk in beeld omdat je 

deze doelgroep niet kan bereiken.  

(welzijnsvereniging - sleutelfiguur werksessie)
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Figuur 21: De voedselomgeving van de stationsomgeving en Nieuw-Sint-Truiden. Nabij 
het station en langsheen de Gorsemweg zijn enkele voedingszaken gelegen. De wijk ten 
noorden van de Gorsemweg kent geen voedselaanbod. 

supermarkt

mini-super

nachtwinkel

bakker

fruit/groenten

café

restaurant

fastfood

krantenwinkel

knooppunt

sociaal & tijdelijk 
voedselinitiatief

In de crèche kan ik een maaltijd bestellen en 
meenemen bij het ophalen van mijn kind. 

(sleutelfiguur werksessie)

500 m wandel- 
fietsafstand



V
O

E
D

S
E

LO
M

G
E

V
IN

G
E

N
 IN

 K
A

A
R

T 
E

N
 B

E
E

LD
11

9



120

01. 02.

04.

06.05.

03.

Het voortbestaan van de volkstuintjes aan 
de Volmolenweg is onzeker. Nochtans zijn 
deze volkstuintjes succesvol voor mensen 
uit het centrum en is er een wachtlijst.

(dienst planning en vergunningen stad Sint-Truiden  
- gesprek gemeente Sint-Truiden)
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01. fastfood is het sterkst in beeld in de buurt van het station 
02. sociaal buurtrestaurant in de parochie heeft beperkte openingsuren 
en is weinig zichtbaar  
03. supermarkaanbod is beperkt tot een winkel in de wijk 
04. aanbod versmarkt  in de wijk leunt aan bij dag/nachtwinkel 
05. volkstuintjes met deelkeuken zijn succesvol voor mensen uit het 
centrum, maar dreigen te verdwijnen
06. toekomstige school- en woonontwikkeling aan de achterzijde van 
het station
07. beperkte doorwaadbaarheid en doorzichten in de wijk
08. fastfood in de tuinwijk 
09. ongezonde reclame aan de sporthal
10. publieke ruimte is schraal ingericht zonder aangename ruimte voor 
ontmoeting, spel, rust- of verblijfsplekken
11. fruitvallei is gericht op toeristen en is niet zichtbaar verbonden met 
de wijk

07.

09.

11.

10.

08.
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2. UITDAGINGEN VOOR DE VOEDSELOMGEVING

Het tweeledig onderzoek en de gesprekken met de 
sleutelfiguren brengen volgende werkpunten in beeld:

• Ongezond aanbod sterk in beeld aan het station 
Aan het station van Sint-Truiden (voedselmoeras) 
is het belangrijkste werkpunt het uitbreiden 
en het zichtbaar maken van het gezond en 
milieuverantwoord voedselaanbod. Op dit moment 
staat het ongezonde en niet-milieuverantwoorde 
voedselaanbod op de voorgrond. 

• Geen uitsproken toegang tot de fruitvallei 
Uit de werksessie met sleutelfiguren komt aan 
bod dat de fruitvallei beperkt gekend is en weinig 
gebruikt wordt door inwoners van Nieuw-Sint-
Truiden. De fruitvallei wordt voornamelijk naar 
voor geschoven als een toeristische trekpleister. 
De fruitvallei is niet toegankelijk vanuit de wijk. 
De toegang nabij het station is dan weer weinig 
zichtbaar in het straatbeeld. De aanwezige 
fruitgaarden zijn omheind en niet toegankelijk voor 
bezoekers.

• Weinig betaalbaar en gezond voedselaanbod in 
Nieuw-Sint-Truiden op wandel- en fietsafstand  
In Nieuw-Sint-Truiden (voedselwoestijn) is de 
belangrijkste voedseluitdaging het uitbouwen 
van een gezond en milieuverantwoord 
voedselaanbod, maar bovenal ook een betaalbaar 
aanbod op strategische locaties in de wijk. In de 
verkavelingswijk is weinig tot geen voedselaanbod 
beschikbaar op wandel- en fietsafstand.

• Relatie tussen het omliggend agrarisch landschap 
en Nieuw-Sint-Truiden ontbreekt 
Sint-Truiden is gekend omwille van zijn glooiend 
landschap met zeer vruchtbare gronden. Vanuit de 
wijk Nieuw-Sint-Truiden ontbreken zowel visuele als 
fysieke verbindingen naar dit omliggend landschap. 
Op heden vindt weinig uitwisseling van lokale 
producten plaats tussen het landbouwlandschap, 
de nabijgelegen tuinbouwschool en de wijk. Lokale 
voedseloverschotten (vaak appels en peren) vanuit 
de veiling worden gedeeld met de school. In de 
werksessie met sleutelfiguren wordt benadrukt dat 
dit voor de school organisatorisch moeilijk ligt en 

dat de kinderen nog weinig enthousiasme tonen 
omwille van het eenzijdig aanbod. 

• Eenzijdig fruitaanbod 
Sint-Truiden is gekend omwille van zijn 
fruitgaarden. Het aanbod aan lokale producten 
is vrij monotoon: de focus ligt op het verbouwen 
van peren, appels en kersen. Data vanuit de 
gemeente bevestigt dit. Er wordt tot 9 maal meer 
oppervlakte aan peren verbouwd dan alle groenten 
samen. Tijdens de werksessie komt aan bod dat dit 
eenzijdig aanbod beperkend is in een transitie naar 
het aankopen van meer lokale producten. 

• Gebrek aan aangename en kwaliteitsvolle publieke 
ruimte 
De infrastructuur van de publieke ruimte kent een 
overgedimensioneerde schaal en is nog steeds 
sterk gericht op de auto. Dit draagt niet bij aan 
het versterken van het sociaal netwerk in de 
verschillende buurten. Groene en publieke ruimte 
is schraal ingericht met af en toe een beperkte 
zitgelegenheid en/of speeltuig. Uit de werksessie 
met sleutelfiguren komt naar voor dat hier vaak 
hangjongeren vertoeven en bijgevolg zorgen voor 
'overlast' in de wijk.



V
O

E
D

S
E

LO
M

G
E

V
IN

G
E

N
 IN

 K
A

A
R

T 
E

N
 B

E
E

LD
12

3

Figuur 22: De infrastructuur in Nieuw-Sint-Truiden is op maat van de auto en kent een slechte 
doorwaadbaarheid voor zacht verkeer.

Figuur 23: De groene ruimte in Nieuw-Sint-Truiden heeft te kampen met overlast door hangjongeren.

Mensen in kwetsbare situaties hebben 
de cultuur en het geld niet voor gezonde 

voeding. Ze beseffen vaak niet hoe 
belangrijk gezonde voeding is.

(sociaal consultatiebureau - sleutelfiguur werksessie)
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beschikbaarheid

bereikbaarheid

zichtbaarheid

Figuur 24: Uitdagingen in de voedselomgeving van de stationsomgeving en  Nieuw-Sint-Truiden

Boerenmarkten met aandacht voor korte keten zijn een mooi initiatief,  
maar een moeilijk verhaal. Zo is het vinden van een geschikte locatie niet evident, 
maar ook het aanreiken van een breed gamma aan producten en  
de continue beschikbaarheid van producten .

(dienst planning en vergunningen stad Sint-Truiden -  gesprek gemeente 
Sint-Truiden)

buslijn
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3. AMBITIES

De ambities vloeien voort uit de uitdagingen voor 
de voedselomgeving en spelen in op twee aspecten. 
Ten eerste vertrekken de ambities vanuit het 
gedachtegoed om een gezond en milieuverantwoord 
voedingsgedrag in de publieke ruimte te stimuleren. 
Ten tweede gaan de ambities ruimtelijke 
koppelkansen aan met de voedselomgeving door in te 
zetten op de sociale interactie en het verhogen van de 
verblijfskwaliteit in de publieke ruimte.

Een groot deel van de agrarische gebieden in Sint-
Truiden zet op dit moment enkel in op fruitteelt met 
hoog- en laagstammige boomgaarden. Er dient 
onderzocht te worden in welke mate het monotoon 
aanbod van appels en peren uitgebouwd kan worden 
tot een meer gevarieerd aanbod dat inspeelt op de 
noden en behoeften van Sint-Truiden. Collectieve 
hoevewinkels en afzetmarkten met diverse producten 
kunnen daarbij ondersteund worden. 

Het voedingsgedrag en de gezondheidstoestand 
van kwetsbare doelgroepen wordt beïnvloed door 
de inrichting en de kwaliteit van de publieke ruimte. 
Bewust en onbewust wordt het voedingspatroon 
van mensen beïnvloed door de perceptie van de 
voedselomgeving. Naast het voedsellandschap, 
bevinden zich ook in de wijk enkele boomgaarden, 
omsloten door bebouwing en weinig zichtbaar in 
het straatbeeld. Een kwalitatieve herinrichting van 
de publieke ruimte kan de wijk optimaal verbinden 
met het omliggende voedsellandschap en deze 
kleinschalige voedselschakels zoals de potentiële 
buurtboomgaarden. 

Kwetsbare doelgroepen zijn aangewezen 
op hun sociaal netwerk door het gebrek aan 
verplaatsingsmogelijkheden (vervoersarmoede) 
waardoor het inzetten op meer ruimte voor 
ontmoeting een belangrijke opgave vormt. 
Een gevarieerde ingerichte publieke ruimte is 
comfortabel voor een brede groep stadsbewoners 
(genderneutraal), verbetert de leefkwaliteit en dus 
ook het stressniveau en zet aan tot ontmoeting en 
beweging.De Truienaar is heel behoudsgezind. Er is 

een verschil tussen wat de Truienaar en de 
toerist zoekt. De fruitvallei is op vandaag 
vooral gericht naar toeristen. 

 
ambitie 1
inzetten op een gediversifieerd 
voedsellandschap en deze zichtbaar en 
toegankelijk maken in de publieke ruimte 
voor de buurt

(sociale welzijnsorganisatie - sleutelfiguur werksessie)
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Kwetsbare doelgroepen maken vaak mindere en 
kortere verplaatsingen door vervoersarmoede, 
waardoor ze meer aangewezen zijn op 
de onmiddellijke omgeving. De nabijheid 
en de bereikbaarheid van gezonde en 
milieuverantwoorde ‘basis’ voorzieningen, zijn dus 
van belang. Bereikbaarheid gaat over de locatie van 
voedingsbronnen en de afstand en reistijd tussen deze 
locaties. In Nieuw-Sint-Truiden kan de bereikbaarheid 
geoptimaliseerd worden door op strategische plekken 
kleinschalige voorzieningenknooppunten in te 
richten zodat er voldoende aanbod is op wandel- en 
fietsafstand. Het belang van de schaal van de buurt 
komt hier sterk in beeld. Deze buurtknooppunten 
omvatten een mix van voorzieningen en dragen bij 
aan de beleving van de publieke ruimte, aan ruimte 
voor ontmoeting en sociale interactie. Voedsel 
wordt idealiter gekoppeld aan buurtgerichte sociale 
voorzieningen. 

Naast de thuisomgeving zijn kinderen en jongeren 
ook sterk beïnvloedbaar of meer afhankelijk door 
de voedselomgeving in en in de omgeving van de 
school. Een schoolomgeving biedt daarom een 
geschikte context om gezonde en milieuverantwoorde 
voedselinitiatieven op te zetten en een bepaald 
voedingsgedrag te stimuleren (Vanoutrive & Cant, 
2020). Inzetten op voedselverspilling en het faciliteren 
van scholen zodat ze gebruik kunnen maken van 
voedseloverschotten vormt hierbij een belangrijke 
ambitie. Aangezien de meeste scholen zich in de 
nabije toekomst gaan concentreren nabij het station, 
hebben deze initiatieven ook een invloed op de 
stationsomgeving van Sint-Truiden. 

 
ambitie 2
het gezond en milieuverantwoord 
voedselaanbod uitbreiden in de wijk op 
strategische plaatsen

 
ambitie 3
het gezond en milieuverantwoord 
voedselaanbod uitbouwen in en rondom de 
schoolomgeving

Figuur 25: De werksessie met sleutelfiguren vond plaats in de kleuterschool Momentum in Nieuw-Sint-Truiden 



128

 
4. INTERVENTIES

De interventies geven invulling aan een ambitie 
of meerdere ambities en kunnen daarom gezien 
worden als de ‘hoe-vraag’. De interventies zijn de 
bouwstenen die nodig zijn om te evolueren naar een 
gezonde en milieuverantwoorde voedselomgeving. 
We maken daarbij een onderscheid tussen drie soorten 
interventies die inspelen op aanbod, op nudging en 
op omgevingskwaliteit. We kiezen ervoor om deze 
opdeling te maken omwille van volgende redenen.  

Het aanbod in buurten heeft een invloed op het 
voedingspatroon van mensen, waardoor de aanbod 
interventies inspelen op: 
1) het opstarten van nieuwe gezonde en 
milieuverantwoorde voedselinitiatieven,  
2) het versterken van bestaande gezonde en 
milieuverantwoorde voedselinitiatieven,  
3) het faciliteren van de distributie van lokale 
voedselinitiatieven, en  
4) het herverdelen van het voedselaanbod op bepaalde 
locaties.  
Nudging speelt dan weer in op de onbewuste 
drijfveren in de omgeving om gezonde en 
milieuverantwoorde keuzes te maken. Het 
beïnvloedt de perceptie van de voedselomgeving 
die door gebruikers van de voedselomgeving wordt 
waargenomen. De nudging interventies brengen 
positieve voedselkeuzes subtiel naar voren (Vlaams 
Instituut Gezond Leven, 2021). Ook de ruimtelijke 
omgevingskwaliteit bepaalt de mogelijkheden en 
de keuzes om een bepaald voedingspatroon te 
volgen (Vanoutrive & Cant, 2020). Deze interventies 
focussen vooral op het verbeteren van de inrichting 
van de publieke ruimte wat een invloed heeft op 
de walkability. De interventie-kaart geeft weer op 
welke locaties deze interventies mogelijks kunnen 
plaatsvinden. 

In een laatste werksessie gericht naar de lokale 
actoren van de betrokken casegebieden werd 
gevraagd om de voor hen kansrijke interventies op 
te lichten. De interventies aangeduid in het vet zijn 
hiervan het resultaat. Het onderzoek in fase 3 bouwt 
hierop verder.
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1. Diversiteit in agrarisch landschap

2. Decentraal uitbouwen van voedingsknooppunten 

3. Onbemande buurtwinkel 24/24u 

4. Automaat met maaltijdboxen 

5. Markt aan schoolomgeving 

6. Schoolrestaurant openstellen voor de buurt

7. Collectieve moestuin met deelkeuken 

8. Fruitvallei herkenbaar en zichtbaar maken 

9. Campagne rond drinktappunten en drinkbussen 

10. Behoud hoogstamboomgaarden 

11. Publieke ruimte rond knooppunten versterken 
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Figuur 26: Interventies in de voedselomgeving van de school- en stationsomgeving en  de wijk Nieuw-Sint-Truiden

aanbod

nudging

omgevingskwaliteit

Jongeren gebruiken vaak apps (Deliveroo, ...) om 
voeding online te bestellen en te leveren aan huis. 
Het gezond voedingsaanbod bovenaan plaatsen kan 
de keuze beïnvloeden.  

(schoolhoofd - sleutelfiguur werksessie)
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2. Decentraal uitbouwen van 
voedingsknooppunten 

Kleinschalige voedingsknooppunten (bv. een 
verdeelpunt van voeding gekoppeld aan een 
tijdschriftenwinkel of postverdeelpunt), worden 
decentraal uitgebouwd en zijn gekoppeld aan 
buurtgerichte functies die inspelen op de sociale 
noden en behoeften van de wijk. (Ref. Baltimore 
geeft nieuwe voedingswinkels die openen in 
voedselwoestijnen, 80% korting op eigendomsbelasting 
gedurende 10 jaar.)

1. Diversiteit in agrarisch 
landschap 

Het omliggend agrarisch landschap kan ingezet 
worden voor een divers, lokaal voedselaanbod volgens 
de seizoenen. Het divers voedselaanbod beantwoordt 
aan de noden en behoeften van de bewoners 
en zorgt voor een nieuwe dynamiek. Scholen en 
jeugdbewegingen kunnen hierbij educatief betrokken 
worden. (Ref. Het landbouwpark Tuinen van Stene in 
Oostende maakt het landbouwgebied meer zichtbaar 
en toegankelijk voor de consumenten. Het versterkt het 
contact met het omliggend landbouwgebied en wil de 
productie van korte keten versterken.) 

3. Onbemande buurtwinkel 24/24u

Een onbemande buurtwinkel speelt in op het ter 
beschikking stellen van lokale voeding op elk moment 
van de dag. (Ref. Para Ti zijn onbemande buurtwinkels 
in West-Vlaanderen die lokale producten toegankelijker 
maken en die altijd open zijn. Winkelen gebeurt met de 
smartphone en de afrekening gebeurt automatisch.)

4. Automaat met betaalbare 
maaltijdboxen 

Op strategische locaties in de wijk worden automaten 
met maaltijdboxen van sociale restaurants 
geplaatst. Betaalbare, kant en klare, gezonde en 
milieuverantwoorde voeding wordt zo ter beschikking 
gesteld op diverse tijdstippen. 
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5. Markt aan schoolomgeving

Na schooltijd kan een kleinschalig, mobiel 
voedselaanbod met producten van lokale teelt 
aangeboden worden. Kinderen, ouders en bezoekers 
worden zo op een indirecte manier geconfronteerd 
met dit aanbod. Het afhalen van de kinderen kan zo 
tijdsefficiënt gecombineerd worden met de aankoop 
van gezonde en lokale voeding. (Ref. NYC lanceerde 
een nieuw type vergunningen voor mobiele foodtrucks 
'Green Carts' die vers fruit en groenten verkopen in 
kwetsbare buurten).

6. Schoolrestaurant 
openstellen voor de buurt

Het toekomstig schoolrestaurant wordt opengesteld 
en gedeeld met de buurt. De maaltijden worden bereid 
met gezonde en milieuverantwoorde producten uit 
de omgeving. Op deze manier kan het restaurant ook 
buiten de schooluren benut worden. 

7. Collectieve moestuin 
met deelkeuken 

Bewoners kunnen actief voedsel verbouwen 
in een collectieve moestuin. Tuinieren en 
composteren maakt hen bewust van gezonde en 
milieuverantwoorde voeding. Aan deze moestuin kan 
een gemeenschappelijke voedselkeuken gekoppeld 
worden waar men samen kookt, recepten deelt en 
workshops organiseert. Een aandachtspunt hierbij 
is niet alleen het veiligheids- en beheersvraagstuk, 
maar ook wie hierin de trekker kan zijn. Kansen 
kunnen liggen bij de Indische gemeenschap, de oudere 
bevolking van Sint-Truiden met een sterke kennis rond 
moestuinieren, een school,... . (Ref. Cuisines de Quartier 
in Brussel is een buurtkeuken met een uitgeruste 
keukenruimte waar één of meerdere mensen op 
regelmatige basis dagelijkse kost bereiden. Iedereen kan 
een buurtkeuken oprichten. De stad Seattle eist in het 
Comprehensive Plan uit 2005 ten minste één volkstuin 
voor elke 2.500 huishoudens.)

Een boerenmarkt aan de school zorgt voor 
ontmoeting en zou gekoppeld kunnen 
worden aan workshops rond voeding.

(schoolhoofd - sleutelfiguur werksessie)
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9. Campagne rond 
drinktappunten en drinkbussen 

Op herkenbare locaties in de publieke ruimte worden 
drinktappunten geplaatst die bijvoorbeeld zichtbaar 
gemaakt worden door kunst. Bij de lancering hiervan 
worden gratis drinkbussen uitgedeeld aan kinderen en 
jongeren. Een aandachtspunt is hierbij het veiligheids- 
en beheersvraagstuk. (Ref. Limburg.net lanceerde een 
afvalpreventiecampagne door gratis brooddozen en 
drinkbussen uit te delen op scholen. Elektriciteitskasten 
in Sint-Truiden werden dan weer beschilderd door 
illustraties van (inter)nationale kunstenaars en in de verf 
gezet via een wandelroute.)

8. Fruitvallei herkenbaar 
en zichtbaar maken 

De fruitvallei en zijn toegangspoorten worden 
herkenbaar en zichtbaar gemaakt voor zowel 
bewoners als bezoekers. Rechtstreekse doorsteken 
vanuit de woonwijk naar de fruitvallei kunnen deze 
zichtbaarheid versterken.

10. Behoud 
hoogstamboomgaarden 

Bestaande hoogstamboomgaarden worden bewaard 
en opengezet voor de buurt. De tuinbouwschool kan 
hierbij zijn kennis over het snoeien van de bomen, 
het plukken van fruit,… doorgeven aan bewoners 
en andere scholen via educatieve lessen. Bewoners 
kunnen mee instaan voor het beheer en onderhoud. 
(Ref. Verger Partagé is een stadsfruitproject met een 
buurtboomgaard in Brussel. De boomgaard is er door en 
voor de buurtbewoners, en wordt collectief beheerd. Het 
project geeft fruit een plaats in de stad.)
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11. Publieke ruimte versterken 

De publieke ruimte verweven doorheen de wijk wordt 
aantrekkelijker gemaakt door een groene inrichting 
die aanzet tot ontmoeten en vertoeven. De publieke 
ruimte wordt met elkaar verbonden door een leesbaar 
en samenhangend netwerk aan zachte doorsteken. 
Een voedselbos dat doorloopt tot in de wijk kan een 
interessante interventie zijn. De bodem in Sint-Truiden 
is hier zeer geschikt. (Ref. Voedselbos in stadspark 
Kralingen-West in Rotterdam)





TITEL HOOFSTUK
MCDONALD'S

SINT-TRUIDEN
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McDonald's is slechts een klein fragment uit een 
totaal verhaal dat zich voornamelijk richt op 
landbouw. 

(dienst planning en vergunningen stad Sint-Truiden  
- gesprek gemeente Sint-Truiden

Figuur 27: McDonald's is gevestigd op de expresweg, waar nog andere (fastfood)ketens gevestigd zijn zoals 
de Pizza Hut. 

Figuur 28: McDonald's focust zich voornamelijk op een autogericht publiek.
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Om te onderzoeken welke juridische mogelijkheden 
een gemeente heeft via ruimtelijke ordening of andere 
regelgeving om een proactief beleid te voeren rond 
gezonde en milieuverantwoorde voedselomgevingen, 
werd de case McDonald’s in Sint-Truiden gekozen.

Na een interview met de dienst planning en 
vergunningen van de stad Sint-Truiden bleek al 
snel dat de stad een negatieve vergunning aan 
de fastfoodketen afleverde, niet omwille van het 
streven naar een gezondere voedselomgeving, 
maar wel omwille van een tegenstrijdigheid met de 
planologische context. De keten wou zich namelijk 
vestigen langs de Industrielaan als een restaurant 
in een zone aangeduid als industriegebied volgens 
het gewestplan. Echter, McDonald’s ging in beroep 
tegen dit negatief advies bij de Provincie Limburg die 
uiteindelijk besliste om de bouwaanvraag toch goed te 
keuren. 

DOELSTELLINGEN STAD

De stad Sint-Truiden wou initieel dat de fastfoodketen 
zich zou vestigen in de binnenstad in de nabijheid 
van verschillende scholen. De stad had daarbij oog 
voor het ruimtelijk rendement, waarbij men de 
keten wou combineren met een ander project om 
‘schoendoos’-ontwikkelingen te vermijden (op de 
huidige locatie is dit nu wel het geval). De situatie 
draaide anders uit: heel wat scholen bleken in de 
komende jaren te verhuizen uit de binnenstad naar 
de nieuwe schoolontwikkeling achter het station 
van Sint-Truiden. Het voorstel om een vestiging in 
de binnenstad te openen, werd niet gesmaakt door 
McDonald’s die aangaf dat deze locatie niet rendabel 
is en onvoldoende toegankelijk is voor een auto-
cliënteel.

STREVEN NAAR EVENWICHT

We kunnen concluderen dat de McDonald’s op de 
expresweg vanuit de oogpunt van dit onderzoek 
best een geschikte locatie is. De keten trekt 
voornamelijk een auto-cliënteel aan en zou nabij een 
schoolomgeving een grotere impact gehad hebben 
op het voedingsgedrag van kinderen en jongeren. Uit 
de bevraging met sleutelfiguren en de gesprekken 
met jongeren kwam naar voor dat jongeren graag 
ongezonde voeding na de schooluren opzoeken. 

Daarentegen, zien we wel het bewaken van 
een evenwichtig voedselaanbod op dergelijke, 
gelijkaardige plekken als een belangrijke toekomstige 
uitdaging. Ook aan het Antwerpenplein in 
Gent als poort van de wijk Dampoort en aan de 
McDonald’s t.h.v. de scholencampus Offerlaan aan 
de Watersportbaan moet gezocht worden naar een 
evenwicht in het voedselaanbod. We willen in dit 
onderzoek niet de positie innemen om fastfood ‘te 
weren’ of ‘te verbieden’, omdat dit in de praktijk 
maar al te vaak leidt tot opstand en bijgevolg weinig 
constructieve dialogen tot stand brengt. Bovendien 
is de juridische manoeuvreerruimte beperkt voor 
lokale besturen. We willen met dit onderzoek net 
een positieve en constructieve positie innemen: 
Hoe kunnen we het gezond en milieuverantwoord 
voedselaanbod laten doorwegen in het straatbeeld? 
Hoe kunnen we streven naar een beter evenwicht 
tussen een ongezond en gezond aanbod op 
bepaalde plekken? Verder werpt de case enkele 
vraagstukken op: Welke parameters worden gebruikt 
door supermarkten of grote voedselketens om zich 
op bepaalde locaties te vestigen? Hoe kunnen we 
supermarkten of grote voedselketens mee stimuleren 
om gezonde en milieuverantwoorde voedselpatronen 
te bewerkstelligen? (zie Interventie - Fase 3).

tijdelijke horecastop in amsterdam

In 2017 heeft het stadsbestuur voor het stadsdeel 
Nieuw-West in Amsterdam besloten om tijdelijk 
geen nieuwe horeca toe te staan, in afwachting van 
een nieuw toetsingskader ‘Plein ’40-‘45’ voor de 
horeca. In het bestemmingsplan ‘Slotermeer 2018’ is 
horeca op nieuwe locaties niet toegestaan. Hierdoor 
is het toetsingskader enkel van toepassing op de 
aanvragen voor omgevingsvergunningen die willen 
afwijken van het bestemmingsplan. 

Een dergelijk besluit laat toe om het totaal aandeel 
horeca te bevriezen en op termijn de verhouding 
tussen gezond en ongezond aanbod te beïnvloeden. 
Zo staat in het toetsingskader dat nieuwe 
fastfoodzaken en zelfstandige waterpijpcafés niet 
meer zullen worden toegevoegd in het stadsdeel 
omwille van de hinder voor de omgeving zoals 
geluidhinder en hinder door zwerfvuil (Gemeente 
Amsterdam, 2021). 
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LONGLIST AAN INTERVENTIES 
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Figuur 29: Longlist aan interventies i.f.v. de toegang tot gezonde en milieuverantwoorde voeding voor iedereen

 
1. LONGLIST AAN INTERVENTIES



V
O

E
D

S
E

LO
M

G
E

V
IN

G
E

N
 IN

 K
A

A
R

T 
E

N
 B

E
E

LD
14

3

Op basis van de voorliggende ambities in de 
verschillende casegebieden van Gent en Sint-
Truiden worden interventies naar voor geschoven 
die een antwoord bieden op de ‘hoe-vraag’. 
Om de hoeveelheid aan interventies helder te 
presenteren, wordt een opdeling gemaakt tussen 
de interventies die inspelen op aanbod, op nudging 
en op omgevingskwaliteit. Het schema hiernaast 
geeft een overzicht van heel wat interventies die zijn 
voorgesteld doorheen het onderzoek. Deze longlist 
aan interventies werkt inspirerend, maar mag en kan 
niet lukraak gekopieerd worden naar lokale contexten 
zonder voorafgaand een objectief data-onderzoek uit 
te voeren en een contextueel subjectief onderzoek 
op maat van de wijk uit te voeren. De longlist is met 
andere woorden samengesteld door de resultaten uit 
beide onderzoeken. Bij diepgaand onderzoek (volgend 
de vooropgestelde methodiek) kunnen uit deze 
longlist kansrijke interventies voor een bepaalde wijk 
volgen. 

De focus van dit kortlopend onderzoek ligt op het in 
kaart en beeld brengen van voedselomgevingen. In 
deze laatste fase nemen we nog even kort de tijd om 
iets dieper in te gaan op een beperkt aantal kansrijke 
interventies. De in het vet aangeduide interventies 
op de tabel hiernaast behoren tot de shortlist aan 
interventies die verder worden uitgediept.  
 
Deze zes kansrijke interventies komen naar voor in 
de vijf aan bod gekomen (sub)type-omgevingen, 
die de casegebieden vertegenwoordigen (zie 
‘Opschaling type voedselomgevingen’ p.150). 
De kansrijke interventies zijn geselecteerd in een  
werksessie met lokale besturen. De zes interventies 
werden aangehaald als kansrijk, omdat ze een grote 
impact hebben op het stimuleren van gezonde en 
milieuverantwoorde voeding en succesvol kunnen 

zijn in vele gelijkaardige situaties. De interventies 
bevorderen de zelfredzaamheid en hebben zo een 
impact op het dagdagelijks voedselpatroon. 

Zo werd aanvankelijk drinkwater in de publieke 
ruimte binnen dit onderzoek niet belicht. Pas tijdens 
de werksessies met sleutelfiguren in de wijk kwam 
het belang van 'drinkwater voor iedereen' naar voor. 
De sleutelfiguren, die nauw in contact staan met 
kwetsbare doelgroepen, geven aan dat toegang tot 
drinkwater essentieel is voor de gezondheid, maar ook 
een sociale dimensie bevat. 
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De tweede fase ‘Analyse’ brengt de karakteristieken en 
de interventies van de specifieke voedselomgevingen 
per casegebied in kaart en beeld. Relevant hierbij is om 
een terugblik te werpen vanuit een breder perspectief. 
Dit laat toe om terugkerende mogelijkheden en 
overkoepelende conclusies over de drie casegebieden 
heen te benoemen. In een volgende fase ‘Interventies’ 
wordt ingezet op enkele kansrijke interventies die 
dieper onderzocht worden naar beleidskeuzes toe en 
worden lessen getrokken uit enkele 'best practices'. 

Om deze mogelijkheden en conclusies helder te 
formuleren, grijpen we terug naar het onderscheid 
tussen aanbod, nudging en omgevingskwaliteit 
waaraan we deze mogelijkheden en conclusies 
koppelen.

 
2. CONCLUSIE FASE 2

• Aanbod ruimtelijk decentraliseren 
In voedselwoestijnen is er een gebrek aan 
voedselaanbod. Een actief beleid voeren rond 
het inbrengen van een betaalbaar gezond 
en milieuverantwoord voedselaanbod, 
gedecentraliseerd en in welgekozen knooppunten 
op wandelafstand van elkaar (idee  5-min stad) staat 
centraal. Het aanbod beantwoordt aan de toegang 
tot en de nabijheid van basisvoedselvoorzieningen 
in elke buurt. De knooppunten zijn gekoppeld 
aan een samenhangend onderliggend 
mobiliteitsnetwerk en een groenblauw netwerk. 

• Neutrale plek en koppeling aan woon-/school- en 
werkstromen  
Door een neutrale plek of haar directe omgeving 
te activeren als afhaalpunt voor gezonde en 
milieuverantwoorde voeding kunnen meer mensen 
bereikt worden. Langs een neutrale plek beweegt 
dagdagelijks een grote diversiteit aan mensen (bv. 
station, school, bibliotheek,...). Een aandachtspunt 
hierbij is sociale veiligheid en een genderneutrale 
omgeving.

• Aanbod koppelen aan sociale functies 
Voedsel kan benaderd worden als een koppelkans 
waarbij voedselinitiatieven samengaan met bv. 
buurtgerichte en sociale of andere dagdagelijkse 
voorzieningen. De initiatieven versterken elkaar 
onderling, zijn toegankelijk en kennen zo een groter 
bereik. 

• Voedsel werkt verbindend 
Heel wat buurten in de stad zijn zeer divers naar 
bevolkingssamenstelling, sociaaleconomische 
en culturele achtergrond. Elk van deze buurten 
vraagt om een aanpak op maat die inspeelt op de 
sterktes en de kwaliteiten van de buurt. Voeding zit 
verweven in de samenleving en is een universeel 
thema waarrond makkelijk een gesprek kan 
gevoerd worden. Voedsel werkt verbindend en 
brengt mensen samen.
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• Het belang van toeleiden  
In kwetsbare buurten is het belangrijk dat sociale 
partners en vrijwilligers bewoners wegwijs maken 
in de buurt. Mensen in kwetsbare situaties zijn 
moeilijk te bereiken, waardoor toeleiden de meest 
succesvolle aanpak is om mensen in kwetsbare 
situaties de weg te wijzen naar (voedsel)initiatieven 
in hun omgeving en om hen over drempel(s) 
heen te helpen. Toeleiding kan mee ondersteund 
worden door gezonde en milieuverantwoorde 
voedselkeuzes bijvoorbeeld door een subtiele 
inkleding van de publieke ruimte naar voor te 
schuiven. 

• Voedselinitiatieven zichtbaar maken in de publieke 
ruimte  
Door gezonde voedselinitiatieven zichtbaar 
te maken vanuit een woon-, school- of 
werkomgeving verhoogt de kans dat er gebruik 
van gemaakt wordt. Dit kan gekoppeld worden 
aan eigenaarschap, betrokkenheid en indirect het 
verhogen van het veiligheidsgevoel. Wel dient 
er rekening mee gehouden te worden dat niet 
iedereen zijn schouders kan of durft te zetten onder 
een voedselinitiatief. Herkenningspunten in de 
publieke ruimte dragen bij aan het kenbaar maken 
van een initiatief. De visibiliteit, maar ook de impact 
van voedselinitiatieven wordt versterkt door een 
doordachte combinatie met andere voorzieningen 
en acties zoals het inbrengen van gezonde straat-/
pleinnamen en gezonde reclame in publieke ruimte.

• Sensibiliseringscampagnes en workshops rond 
gezonde en milieuverantwoorde voeding 
Uit de gebruikersbevraging werd duidelijk 
dat er weinig belang gehecht wordt aan en 
weinig kennis is rond de betekenis van ‘een 
duurzaam voedingsaanbod’. Bij een duurzaam 
voedingsaanbod wordt naar de kwaliteit van 
voeding verwezen, naar voedingslabels zoals BIO 
of fairtrade, en naar de verpakking van voeding. 
Sensibiliseringscampagnes of workshops rond 
gezonde en milieuverantwoorde voeding kunnen 
hierop inspelen.

• De omgeving kwalitatief en gezond inrichten voor 
het welslagen van voedselinitiatieven  
In elke case is de publieke omgeving op dit 
moment niet optimaal ingericht (onderbenut of 
overgebruikt). Het is van belang om de publieke 
omgeving comfortabel en aantrekkelijk in te richten 
met aandacht voor integrale toegankelijkheid. 
Afhankelijk van de context kan je inzetten op het 
verhogen van de beweegvriendelijkheid en/of 
het inbrengen van dagdagelijkse voorzieningen 
waaronder gezonde voeding, ontmoeting, spel, 
rust- en verblijfsplekken (Vlaams Instituut Gezond 
Leven, 2021). Door te zorgen via het ruimtelijk 
beleid voor meer volkstuinen, plukboerderijen, 
buurtwinkels met verse groenten en fruit, … wordt 
een omgeving minder obesogeen en eten mens 
gezonder. Het zijn elk handvaten om een gezond 
leef- en zo ook voedingspatroon te stimuleren.

• Aandacht voor sociale veiligheid van de buurt 
Een kwaliteitsvolle inrichting schenkt ook aandacht 
aan een veilige en genderneutrale publieke ruimte. 
Enkele cases tonen aan dat zowel veiligheid als 
genderneutraliteit indirect een impact heeft op een 
gezond en milieuverantwoord voedingspatroon. 
Bewoners staan open voor voedselinterventies 
maar geven dit enkel een slaagkans indien 
eerst ingezet wordt op het verhogen van de 
sociale veiligheid. Ruimtelijke ingrepen zoals 
een kwalitatieve inrichting, het vermijden van 
blinde gevels, een regelmatig onderhoud van 
publieke ruimte of het uitwerken van kwalitatieve 
overgangen van de publieke naar de private ruimte 
verhogen de sociale veiligheid en dragen bij aan 
een genderneutrale ruimte. Een gendertoets bij 
de aanvraag van een omgevingsvergunning kan 
toewerken naar een genderneutrale publieke 
ruimte, maar besteed ook aandacht aan sociale 
uitsluiting van kwetsbare doelgroepen. 
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Door de beperkte tijdspanne van het onderzoek 
werden op basis van de analysekaart van type 
voedselomgevingen enkele casegebieden in Gent 
en Sint-Truiden geselecteerd. Deze cases kennen 
specifieke maar ook algemene karakteristieken die 
waar te nemen en terug te vinden zijn in andere steden 
of dorpen. De gekozen cases vertegenwoordigen 
volgende (sub)type-omgevingen: 1) Invalsweg als 
voedseloase, 2) Hoogbouwwijk als voedselwoestijn, 3) 
Verkavelingswijk als voedselwoestijn, 4) Bovenlokaal 
knooppunt als voedselmoeras, en 5) Secundaire 
schoolomgeving. 

In deze studie worden er vijf subtypes onderscheiden, 
maar naast deze zijn er nog andere subtypes 
aanwezig zoals bijvoorbeeld een omgeving rond een 
tankstation. Maatwerk en gebiedskennis blijven dus 
essentieel om hiermee aan de slag te gaan als lokale 
overheid. 

De invalswegen vinden hun startpunt bij een 
grote doorgaande weg en leiden het verkeer door 
woonomgevingen richting het centrum van de stad of 
het dorp, waardoor ze een grote dynamiek kennen. De 
toegangswegen zijn moeilijk oversteekbaar en vormen 
een barrière. Ze worden omgeven door rijwoningen of 
appartementsgebouwen. Op de drukke invalswegen 
is een groot regulier voedingsaanbod aanwezig met 
relatief veel ongezond aanbod. Het voedingsaanbod 
is vaak toegankelijk met de auto door parkeerplaatsen 
die zich bevinden aan de randen van de invalsweg. 
Het aanbod is multicultureel getint. Naast de 
Dendermondsesteenweg en het Antwerpenplein in 
Gent is ook de Turnhoutsebaan in Antwerpen en de 
Leopoldlaan in Overpelt hier een typisch voorbeeld 
van. 

INVALSWEG ALS VOEDSELOASE

 
1. OPSCHALING TYPE VOEDSELOMGEVINGEN
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HOOGBOUWWIJK ALS VOEDSELWOESTIJN VERKAVELINGSWIJK ALS VOEDSELWOESTIJN

Hoogbouwwijken worden vormgegeven door een 
aantal woontorens en bevinden zich in de rand 
van de stad. In België zijn dergelijke typewijken 
beperkt aanwezig in vergelijking met onze 
buurlanden. De wijken fungeren als ‘eilandjes’ 
die niet alleen ruimtelijk geïsoleerd zijn van het 
stadsweefsel door grote infrastructuren, maar ook 
beleidsmatig vaak een vergeten plek zijn in het 
uitzetten van projecten rond stadsvernieuwing en 
stadsontwikkeling. De woontorens zijn bijgevolg 
vaak verouderd en worden omgeven door weinig 
kwaliteitsvol ingerichte publieke ruimte. De wijken 
kampen door hun perifeer karakter met een zwakke 
bereikbaarheid, waardoor een supermarkt op meer 
dan 500 m of 1.000 m wandelafstand gelegen is. 
Ook het voorzieningenaanbod is beperkt. Bovendien 
huisvesten de woontorens hoofdzakelijk kwetsbare 
doelgroepen waaronder werklozen, laaggeschoolden 
of gepensioneerden met vervoersarmoede. De wijken 
hebben, anders dan de binnenstad, weinig bezoekers, 
toeristen of pendelaars waardoor er geen externe 
aanvulling is op de vraag naar voeding (Cant et al., 
2014). Naast de Watersportbaan in Gent zijn ook 
Luchtbal, Linkeroever en Vinkevelden in Antwerpen 
hier voorbeelden van.

Verkavelingswijken zijn een veelvoorkomend 
verspreid, suburbaan woonmodel met overwegend 
individuele woningen op vrije kavels. Kwetsbare 
doelgroepen huisvesten hoofdzakelijk in sociale 
woonwijken, (tuin)wijken en verkavelingen rond de 
20e-eeuwse gordel. De monotone wijken kampen 
met mobiliteitsproblemen en nemen veel ruimte in. 
De ruimte wordt veelal verhard en weinig efficiënt 
ingericht en gebruikt. Dergelijke wijken worden op 
dit moment geconfronteerd met twee dynamieken: 
leegloop van bewoners (ontvolking) of toename van 
bewoners (verdichtingsdruk) (Departement Omgeving 
& Team Vlaams Bouwmeester, 2020). Deze twee 
dynamieken creëren kansen om verkavelingswijken 
opnieuw in te richten met oog voor onder meer 
voeding en publieke ruimte. Het voedingsaanbod 
bevindt zich vaak op meer dan 500 m of 1.000 
m wandelen, waardoor de wijken een zwakke 
bereikbaarheid hebben. Naast Nieuw Sint-Truiden 
is ook Mariakerke in Gent een voorbeeld van een 
monotone verkavelingswijk.
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Turnhoutsebaan in Antwerpen (invalsweg als voedseloase) wordt 
tijdens ramadan versiert met vlaggen (K. De Scheirder)

Mariakerke in de rand van Gent is een typische verkavelingswijk als 
voedselwoestijn (Google maps)

De Korenmarkt in Gent is een mobiliteitsknooppunt met veel 
fastfoodzaken (G. Neyt)

Vinkevelde in Hoboken is een sociale hoogbouwwijk (K. Vandevorst) 

Luchtbal is een sociale woonenclave in het N van Antwerpen, die 
ingesloten ligt tussen grote infrastructuren (S. Bollaert)

Leopoldlaan in Overpelt is een invalsweg als voedseloase in 
dorpscontext (Internetgazet)
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BOVENLOKAAL KNOOPPUNT ALS 
VOEDSELMOERAS

SECUNDAIRE SCHOOLOMGEVING 

Bovenlokale knooppunten spelen zich af op een 
stadsregionale schaal. Enerzijds door een uitgebouwd 
mobiliteitsnetwerk met verschillende transportmodi 
en anderzijds door de bovenlokale voorzieningen die 
er aanwezig zijn. De knooppunten trekken daardoor 
een ruim publiek aan, ook van buitenaf, waardoor er 
in de knooppunten een levendige dynamiek heerst 
(Stad Gent, 2018). De grote aantrekkingskracht zorgt 
ervoor dat er dagelijks verschillende stromen van 
mensen samenkomen. Sommige knooppunten zijn 
ook ’s nachts actief. In de bovenlokale knooppunten 
is er overwegend een groot aanbod aan ongezonde 
voeding beschikbaar in verhouding tot het regulier 
voedselaanbod. Naast het station van Sint-Truiden 
is ook de Korenmarkt en het Braunplein in Gent een 
voorbeeld hiervan. 

Een secundaire schoolomgeving is een omgeving 
waar één of meer secundaire scholen aanwezig zijn. 
De secundaire school richt zich tot leerlingen met 
de leeftijd van 12 tot 18 jaar, wat een impactvolle 
leeftijdsgroep op gezondheidsvlak blijkt te zijn. 
Jongeren in deze leeftijdscategorie hebben de meeste 
kans om hun (eet-)gewoontes te veranderen. Ze 
hebben minder vaste eetgewoontes en zijn daardoor 
vatbaarder voor verandering (Gehl, 2021). Jongeren 
spenderen veel van hun tijd in de buurt van de school 
waardoor de kwaliteit van de schoolomgeving en zijn 
voorzieningen zoals speelplaatsen, voedingsaanbod, 
… van belang zijn. Wanneer een secundaire school 
weinig tot geen interactie heeft met de buurt 
en onaantrekkelijk ingericht is, zijn leerlingen 
meer afhankelijk tijdens de schoolpauzes van het 
voorzieningenaanbod en het voedselaanbod buiten 
de school. Deze schoolomgevingen worden vaak als 
aantrekkelijke locaties gezien voor voedingszaken 
die een ongezond aanbod verkopen. Naast de 
schoolomgeving aan het station in Sint-Truiden is ook 
de scholencampus aan de Watersportbaan hier een 
voorbeeld van.
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KWETSBARE OMGEVING ALS VERTREKPUNT – 
VOEDSEL(ON)GELIJKHEID 
 
Door de focus te leggen op de sociaal-economisch 
kwetsbare groepen kan ingespeeld worden op de 
voedsel- en gezondheidsongelijkheid. De positie 
op de maatschappelijke ladder bepaalt namelijk de 
toegang tot gezonde voeding waardoor personen 
in kwetsbare situaties meer drempels ervaren om 
tot een goede gezondheid te komen. Wanneer 
de meest kwetsbare doelgroepen ondersteund 
worden in hun voedingskeuzes, worden namelijk 
ook andere doelgroepen bereikt om diezelfde 
gezonde en milieuverantwoorde voedingskeuzes te 
maken. Zonder de focus op de sociaal-economisch 
kwetsbare groepen te leggen, bestaat er het risico 
dat voornamelijk andere doelgroepen ondersteund 
worden en de voedsel- en gezondheidsongelijkheid 
alleen maar toeneemt. Het is dus van belang om bij 
het uitwerken van initiatieven in de eerste plaats te 
vertrekken vanuit een wijkgerichte aanpak met oog 
voor de noden in kwetsbare omgevingen.

VOEDSELAANBOD VERSUS DENSITEIT 
 
Het aanwezige voedselaanbod dat gezond en 
milieuverantwoord is, dient afgestemd te worden op 
de bevolkingsdichtheid van een wijk. Hoe hoger de 
bevolkingsdichtheid/densiteit in een omgeving, hoe 
meer voedselaanbod voorzien moet worden en/of 
hoe korter de afstand tot deze voedselvoorzieningen 
dient te zijn. Elke bewoner heeft recht op toegang tot 
een toereikend gezond en milieuverantwoord basis 
voedselaanbod. Voedselzekerheid bepaalt namelijk de 
algemene gezondheid. De afwezigheid van gezonde 
en milieuverantwoorde voeding in combinatie met 
een overaanbod aan fastfood en junkfood in een 
wijk, en nog meer in kwetsbare omgevingen, leidt 
tot een verhoogde aanwezigheid van ongezonde 
eetgewoonten en de mogelijke gevolgen daarvan 
(Vanoutrive & Cant, 2020).

BEWAKEN DIVERSITEIT IN AANBOD (TYPE ÉN 
BETAALBAARHEID) 
 
Er is niet alleen nood aan voldoende voedselaanbod 
afgestemd op de densiteit van een wijk, maar ook 
aan een diversiteit in aanbod. Een diversiteit in soort 
voedingswinkels, maar evenzeer een diversiteit in 
betaalbaarheid. In bepaalde buurten is het gezond 
en/of milieuverantwoord aanbod voornamelijk 
gericht naar de eerder welgestelde bewoner met 
een vrij duur aanbod als gevolg. Deze buurten blijven 
evenwel voor een groot deel van de bevolking een 
voedselwoestijn op vlak van een betaalbaar, gezond 
en/of milieuverantwoord aanbod. Bij het screenen 
van een voedselomgeving is het dus van groot belang 
om ook deze parameter, de betaalbaarheid, mee te 
nemen. Op welke doelgroep is het reeds aanwezige 
gezond en milieuverantwoord aanbod gericht? Is het 
aanbod voldoende divers?

CULTURELE DIVERSITEIT VAN DE BUURT ALS 
TROEF 
 
Om een aanpak op maat van een wijk uit te werken, 
is het van belang om in gesprek te gaan met de 
wijk. Deze gesprekken kunnen gevoerd worden 
met bewoners alsook met de sleutelfiguren die 
dagdagelijks in contact staan met mensen in 
kwetsbare situaties. De sleutelfiguren kennen de 
wijk door en door en kunnen een profiel schetsen 
van het leven in de wijk. Zij kunnen aanreiken 
welke demografische en culturele diversiteit in 
de buurt al dan niet aanwezig is. De rijkdom aan 
culturen kan ingezet worden als een troef voor de 
voedselomgeving. Een succesvolle voedselomgeving 
bestaat namelijk uit een diversiteit aan voedingszaken 
met een verscheidenheid aan voedselaanbod in 
verschillende prijsklassen. 

 
2. DE VOEDSELLENS 

te bewaken als (lokale) overheid bij elk 
initiatief - parameters voor een gezonde en 
milieuverantwoorde voedselomgeving
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Figuur 30: De voedselomgeving aan het bovenlokaal knooppunt 'het Antwerpenplein' in Gent
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NABIJHEID EN TOEGANKELIJKHEID - BELANG 
VAN WALKABILITY 
 
De kwaliteit van de publieke ruimte bepaalt de 
toegang tot het voedselaanbod en leidt bijgevolg ook 
tot een gezonder voedselgedrag. In buurten met een 
hoge walkability bewegen inwoners meer en hebben 
ze een gezonder gewicht1. De toegang tot gezonde 
en milieuverantwoorde voeding is meestal hoger, 
wanneer de buurt beweegvriendelijker is (te voet, per 
fiets als met openbaar vervoer) (Gehl, 2021). 

VOEDSEL ALS VERBINDEND ELEMENT

Voedsel wordt vaak op één van de laatste plekken 
geschoven binnen ruimtelijk onderzoek. Maar uit 
deze studie blijkt dat het thema gezondheid en meer 
specifiek voedsel een zeer dankbaar thema is om het 
reilen en zijlen van een wijk in beeld te brengen alsook 
de kwetsbaarheid bloot te leggen. Omgevingen die 
anders tussen de mazen van het net vallen. Voedsel is 
dus een verbindend gespreksonderwerp.

1 De walkability kan bepaald worden door de walkabilityscore-
tool van het Vlaams Instituut Gezond Leven dat de 
walkabilityscore voor Vlaanderen in kaart brengt. De 
walkabilityscore bundelt drie aspecten: de functiemix, de 
woondichtheid en de stratenconnectiviteit. De tool weergeeft 
in welke omgevingen het aandeel kinderen of ouderen hoog 
is. Ook geeft het functies weer zoals scholen, kinderopvang 
en zorginstellingen. Tot slot laat het zien hoe groot het 
wandel- en fietsbereik is van kwetsbare doelgroepen zoals 
kinderen, jongeren en ouderen. 

Volgend op de voedsellens worden een zestal 
interventies verder uitgediept en onderzocht. De 
interventies worden elkeen voorgesteld door middel 
van een fiche die is opgebouwd rond volgende 
thema’s: 1) omkadering van de interventie, 2) 
oplossingsrichtingen, en 3) referenties. De fiches 
hebben als doel om te prikkelen en overheden wegwijs 
te maken in hoe je met de interventies aan de slag kan 
gaan.
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1. Decentraal uitbouwen van gezonde en 
milieuverantwoorde voedingsknooppunten

omkadering van de interventie

oplossingsrichtingen

sturende maatregelen

• Geïntegreerd beleid rond dagdagelijkse 
voorzieningen opzetten 
Als overheid is het belangrijk om een globaal beleid 
uit te stippelen in relatie tot de dagdagelijkse 
voorzieningen en de nodige aandacht te schenken 
aan de toegang tot gezonde en milieuverantwoorde 
voeding. Er dienen beleidskeuzes gemaakt te 
worden die een antwoord bieden op waar, waarom 
en hoe dagdagelijkse voorzieningen ingeplant 
kunnen worden. Voor deze beleidskeuzes zijn 
reeds heel wat vertrekpunten beschikbaar waarop 
kan aangetakt worden, zoals bv. economische 
keuzes, marktenbeleid, sociaal beleid, beleid rond 
huisvesting, gebiedsontwikkelingen, mobiliteit, … . 

• Aan- of afwezigheid van voedselvoorzieningen 
Bij het inplannen van nieuwe woonontwikkelingen 
dient de lokale overheid rekening te houden 
met de aan- of juist de afwezigheid van 
voedselvoorzieningen in de nabije omgeving. 
Wanneer er geen voedselvoorzieningen op 
wandelafstand aanwezig zijn (hierbij kan een 
afstand van 400 m gehanteerd wordt wat 
overeenkomt met 5 minuten wandelen) is het 

Een voedingsknooppunt wordt decentraal uitgebouwd in een voedselwoestijn (monotone verkaveling/
urban sprawl/kleine dorpskern) zodat het voedselaanbod beter bereikbaar wordt.

Hoe kan de overheid de uitbouw van een 
voedingsknooppunt faciliteren om zo gezonde en 
milieuverantwoorde voeding bereikbaar te maken in 
buurten of dorpen waar geen of weinig voedselaanbod 
aanwezig is?

De bereikbaarheid en nabijheid van 
voedselvoorzieningen is voornamelijk voor kwetsbare 
en/of minder mobiele doelgroepen cruciaal om een 
gezond en duurzaam voedingspatroon mogelijk te 
maken. Eén van de strategieën om voedsel bereikbaar 
te maken is het aanbod ruimtelijk te decentraliseren 
zodat er in elke buurt op wandelafstand een minimum 
aan gezonde en duurzame voeding aanwezig is. Om 
dit te bewerkstelligen is een beleid nodig dat actief 
aanstuurt op meer lokale voorzieningen. 

opportuun om een deel van de ontwikkeling voor 
te behouden voor voedselvoorzieningen waar 
gezonde en milieuverantwoorde voedsel voorzien 
wordt. 

• Voedsel opleggen in juridisch instrumentarium  
De lokale overheid kan er voor kiezen om de 
nodige ruimte voor (voedsel-)voorzieningen op te 
leggen via omgevingsvergunningen in een RUP of 
in aanvragen voor verkavelingsvergunningen waar 
voorzieningen mee ingeschoven kunnen worden. 
Het is een mogelijke oplossing om invulling te 
geven aan een bepaalde nood, maar niet altijd de 
meest geschikte. De markt/handel volgt een eigen 
logica, vaak anders dan de verwachtingen van 
planners. Kies daarom voor een flexibele aanpak die 
inzet op ruimte voor dagdagelijkse voorzieningen, 
waar voeding een plaats kan innemen. Sturen op 
winkels is weinig zinvol, hou er rekening mee dat 
je de markt niet kan dwingen. Een locatiebeleid 
vanuit een winkel is vaak afgestemd op dichtheden 
en stromen van mensen. Dit vraagt dan weer om de 
opmaak van een doordacht gebiedsgericht beleid, 
noodzakelijk op Vlaams niveau (BRV). Voorliggend 
onderzoek toont een kansrijke koppeling met de 
ambities van de 5-10-15 minutenstad.  
 
Indien je als overheid toch sturend wil werken in 
bv. een nieuwe projectontwikkeling, overweeg dan 
om een partner te betrekken of afspraken te maken 
met het autonoom gemeentebedrijf. Zij kunnen 
actief inzetten op de aankoop en/of de verhuur 
onder voorwaarden. Naast omgevingsvergunningen 

Dorpspunt 'Dorv Zentrum' in Barmen (DE)
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Dorpspunt 'Dorv Zentrum' in Barmen (DE)

kunnen lokale overheden ook inzetten op de 
vergunningen rond terrassen of parkeren die een 
impact hebben op het functioneren van de publieke 
ruimte grenzend aan de handelszaken. 

• Kans in plinten sociale huisvesting 
In het specifieke geval van sociale woonwijken 
die in een voedselwoestijn gelegen zijn bieden de 
plinten in woonblokken een opportuniteit om er 
een voedselknooppunt te voorzien. Op die manier 
kan de plint en de aangrenzende buitenruimte 
geactiveerd worden wat de leefbaarheid in de buurt 
bevordert. Hier ligt een opgave voor het sociaal 
huisvestingsbeleid.

ondersteunende maatregelen

• Financiële impuls 
In sommige gevallen zal de decentralisatie van 
voorzieningen ingaan tegen de marktlogica van 
schaalvergroting die ervoor zorgt dat voorzieningen 
uit dorpen of buurten verdwijnen of er nooit 

zouden komen. Daarom zal het soms nodig zijn 
dat er financiële stimulansen of alternatieve 
uitbaatvormen worden voorzien waardoor de 
voorzieningen leefbaar zijn in 'economisch minder 
rendabele buurten'. Wanneer er te weinig kritische 
massa is om een winkel rendabel te houden in 
bepaalde omgevingen kan gekeken worden naar 
alternatieve concepten zoals bv. een dorpspunt 
dat uitgebaat wordt door bewoners, vzw's, een 
coöperatieve, ... .

• Voedselomgeving in kaart en beeld 
Via beschikbare data de voedselomgeving 
kwantitatief in kaart brengen: waar zijn 
voedselvoorzieningen nodig? Dit dient verder 
aangevuld te worden met het subjectief contextueel 
onderzoek (kwalitatief). Er is veel lokale kennis van 
de wijk aanwezig bij sleutelfiguren (vb. buurtwerker, 
sociaal werkers, gezinsondersteuning en (sociale) 
wijkregisseurs, …). Deze kennis is noodzakelijk 
om te komen tot een inrichting op maat van de 
wijk. Er ligt een opgave in het uitwisselen van 
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Dorpspunt in Beveren aan de Ijzer (Beveren)

De buurtwinkel gelegen in het dorpspunt aan de Ijzer 

deze kennis naar personen die betrokken zijn tot 
gebiedsontwikkeling. 

aandachtspunten

• Belang van netwerken 
Een nieuw knooppunt wordt gekoppeld aan een 
hoogwaardig mobiliteitsnetwerk dat als ruimtelijke 
structuurdrager een randvoorwaarde is voor de 
ontwikkeling van de stad. Hierdoor wordt het 
knooppunt toegankelijk en bereikbaar zodat 
mensen die geen auto hebben of zich moeilijk 
te voet of met de fiets kunnen verplaatsen ook 
(voedsel)voorzieningen kunnen bereiken. 

• Mobiel voedingsknooppunt 
Afhankelijk van de context moeten voedselpunten 
niet steeds decentraal uitgebouwd worden of een 
permanent karakter of generieke aanpak krijgen. 
Knooppunten kunnen ook kleinschalig uitgetest 
worden door met mobiele initiatieven (bv. pick-up 
points, markten, …) te starten waar mensen op 
bepaalde dagen en tijdstippen terecht kunnen. 
Hier kan de link gemaakt worden met andere 
voorzieningen in de publieke ruimte zoals eetbaar 
groen om de herkenbaarheid te vergroten.

koppelkansen

• Combineren met andere functies  
Bij voedselwoestijnen is er vaak niet enkel 
op vlak van voedsel een gebrek, maar ook 
aan ontmoetingsruimtes en dagdagelijkse 
voorzieningen in het algemeen. Het uitbouwen 
van een 'buurt-, dorps- of faciliteitenpunt' dat een 
combinatie vormt van verschillende voorzieningen 
(bv. een postverdeelpunt, bibpunt, zorgpunt, ...) is 
een troef voor de omgeving. Voedselvoorzieningen 
dragen eveneens bij aan het 'verbinden' van 
de bewoners. Naast het brengen van een 
aanbod, spelen ze in op het sociale aspect, de 
zelfredzaamheid en het algemeen welbevinden.

te betrekken actoren

• In het geval van een dorpspunt (waar onder andere 
voedsel wordt aangeboden) kan de lokale overheid 
als regisseur optreden en verschillende actoren 
samenbrengen (geëngageerde bewoners, vzw's, 
lokale leveranciers, ...). Bovendien kan de gemeente 
helpen om de nodige ruimte te voorzien voor het 
(voedsel)knooppunt. 

• Sociale huisvestingsmaatschappijen, ...  

• Samenwerking met Logo, sociale partners, 
wijkgezondheidscentra, ... (toeleiding, 
sensibiliseren, ...)
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Het faciliteitenpand is gelegen in de winkelstraat van Sint-Niklaas en op wandelafstand van de Grote Markt en het station (JVS)

referenties

• Het Dorpspunt in Beveren is een ontmoetingsplek 
voor inwoners uit het dorp waar ze bovendien 
diensten terugvinden die uit het dorp verdwenen 
zijn. Het Dorpspunt wordt uitgebaat door personen 
met een verstandelijke handicap die ondersteund 
worden vanuit De Lovie vzw. 
In het Dorpspunt is onder andere een 
buurtwinkel aanwezig. Hier kunnen korte keten 
landbouwproducten worden aangekocht van lokale 
leveranciers en winkeliers uit naburige dorpen. 
Bewoners kunnen er boodschappen bestellen en 
ophalen of aan huis laten leveren. 

• De subsidie LEADER vanuit de VLM is gericht op 
het ondersteunen van plattelandsontwikkeling 
door bijvoorbeeld de uitbouw van dorpspunten 
(Ref: Dorpspunt in Beveren). De steun van LEADER 
beperkt zich wel enkel tot de landelijke gebieden.

• Dorv Zentrum is een buurtwinkelconcept dat 
ontstond in Duitsland. De winkels worden beheerd 
door een coöperatieve een uitgebaat door inwoners 
van het dorp. Het concept heeft als doel om 
basisvoedingsmiddelen en aanvullende diensten 
aan te bieden in dorpen waar voorzieningen 
verdwenen zijn. De aanpak wordt momenteel reeds 
in een 50-tal dorpen in Duitsland en Oostenrijk 
toegepast. 

• Het Faciliteitenpand in Sint-Niklaas is een 
initiatief van de gemeente en biedt enerzijds 
een aantal basisvoorzieningen aan (toiletten en 
verzorgingsmogelijkheden) en anderzijds een 
aantal comfort verhogende voorzieningen (lockers, 
verhuur van rolstoelen en buggy’s, …). Het pand 
is gratis toegankelijk en open voor bewoners en 
bezoekers.
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2. Ruimte voor eetbaar groen in (semi-)publieke 
ruimte

oplossingsrichtingen 

instrumenten en regelgeving

• Bestaande open ruimte behouden en deels 
inzetten voor stadsgerichte landbouw 
In de eerste plaats moet bestaande open ruimte 
maximaal gevrijwaard worden voor 'eetbaar groen' 
met instrumenten die op heden voorhanden zijn. 
Vervolgens kan vanuit de (boven)lokale overheid 
gezocht worden naar stadsgerichte opportuniteiten 
met landbouwers, mits de nodige ondersteuning 
vanuit de Vlaamse overheid naar de landbouwer. Zo 
kan een gedeelte akkerland omgevormd worden 
tot CSA of een fruitboer kan een deel van zijn 
fruitboomgaard openstellen voor de bewoners. 

• Voedsellens bij adviesverlening 
In de adviesverlening van een lokale overheid  
met betrekking tot de groene ruimte wordt 
vandaag aandacht besteed aan een kwalitatieve 
inrichting, ecologie, recreatie,... maar nog weinig 
tot niet aan eetbaar groen. De (groen)dienst 
kan in grootschalige ontwikkelingsprojecten het 
advies verlenen om de meest geschikte locatie te 
vrijwaren van een permanente invulling zodat dit in 
de toekomst kan ingezet worden voor moestuin of 
eetbaar groen: waar geschikte ondergrond/bodem, 
voldoende oppervlakte, oriëntatie, zichtbaarheid 
vanuit de woning,... . Dit betekent niet dat de 
aanleg van de moestuin onmiddellijk moet worden 
afgedwongen. Dit gebeurt, bij voorkeur met een 
participatieve omkadering, wanneer de vraag uit 
de wijk volgt. Met dit advies wordt wel bewaakt dat 

deze geschikte locatie niet wordt geclaimd door 
een onveranderbare functie. Verder kan men de 
ontwikkelaar adviseren, informeren en stimuleren 
om meer eetbaar groen toe te voegen in het 
ontwerp.

• Nood aan afstemming en geïntegreerd advies 
tussen stads- of gemeentediensten 
Interviews met experten, betrokken bij de uitbouw 
van dakmoestuinen, geven aan dat aannemers en 
projectontwikkelaars best wel staan te wachten 
op een ommekeer. Zodra je als lokale overheid 
een ambitieus programma vooropstelt waarin 
dat naast prijs ook kwalitatieve criteria zwaar 
doorwegen dan zijn ontwikkelaars bereidt om 
hierin te investeren. Maar de neuzen van de stads- 
of gemeentediensten onderling staan niet altijd 
in dezelfde richting. Initiatiefnemers stoten vaak 
op stedenbouwkundige of ingenieurskundige 
problemen ondanks het feit dat het beleid van de 
stad of gemeente stads(moes-)tuinen vooropstelt. 
Een overkoepelende beleidsvisie ontbreekt. Het 
uitbouwen van een dakmoestuin stelt enkele 
ruimtelijke vereisten (de opbouw van een serre 
voor opkweken zaaigoed, een overdekte ruimte, 
toegang tot het dak aan buitenzijde, toegang tot 
water, …) die vaak niet mogelijk zijn binnen de van 
toepassing zijnde voorschriften. Hierdoor haken 
ontwikkelaars vaak af.

• Activeren van platte daken als opportuniteit 
Platte daken bieden de kans om het aandeel 
eetbaar groen uit te breiden op plaatsen waar 
ruimte schaars is als ze daarvoor bouwtechnisch 
geschikt zijn. Daken zijn talrijk, afgeschermd 
en niet voor iedereen toegankelijk, waardoor 
afspraken gemaakt moeten worden rond het 
beheer, de veiligheid en de toegankelijkheid 
van het eetbaar groen. Moestuinen op platte 
daken zijn eenvoudig te realiseren, maar op 
heden nog duur in ontwikkeling. Daken van 
overheidsgebouwen kunnen waar mogelijk ingezet 
worden als inspirerend voorbeeld, gekoppeld aan 
een beheersovereenkomst in samenspraak met 
bijvoorbeeld de Groendienst.

• Aanplantingsregel  
Afhankelijk van het type eetbaar groen, kan voor 
het behoud en het voortbestaan van waardevol 
eetbaar groen een heraanplanting in een 
vergunning verplicht worden na natuurschade, het 

Eetbaar groen stimuleren in de (semi-)publieke ruimte

omkadering van de interventie

Hoe kan een (lokale) overheid eetbaar groen 
stimuleren in de (semi-)publieke ruimte?

Eetbaar groen verhoogt het aanbod van betaalbare en/
of gratis gezonde en milieuverantwoorde voeding. Het 
brengt gezonde voeding in beeld, wat inspeelt op de 
gedragsverandering en de bewustwording. Geteelde 
producten zijn milieuverantwoord door hun lokale 
afzetmarkt en verkleinen de ecologische voetafdruk. 
Ook werkt eetbaar groen educatief en sensibiliserend. 
Het draagt bij aan een natuurlijke omgeving en zet 
indirect aan tot meer bewegen, waardoor dit de 
gezondheid bevordert. 
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afsterven of verwijderen van eetbaar groen. Dit 
wordt bijvoorbeeld toegepast in Sint-Truiden voor 
het behoud van de hoogstamboomgaarden in het 
stedelijk weefsel. 

• Dakconstructie nieuwbouwprojecten 
Bij elke projectontwikkeling vanuit adviesverlening 
bewaken dat de dakconstructie van platte daken 
robuust genoeg is om voldoende kansen te bieden 
voor toekomstige initiatieven. Dit verleent niet 
alleen kansen tot uitbouw van een dakmoestuin, 
maar ook groendaken, verhogen aantal 
wooneenheden, duurzame energie, ... .

sturende maatregelen

• Stimulerend te werk gaan 
Het opleggen van een inrichting met eetbaar groen 
in bv. een ontwikkelingsproject is niet gewenst, 
indien het draagvlak in de wijk nog niet gekend is. 
Dergelijk initiatief vraagt immers om voldoende 
draagvlak i.f.v. later gebruik, beheer en onderhoud. 
Een project rond eetbaar groen heeft enkel kans op 
slagen indien er draagkracht en goesting is onder 

Boerenhof in Rabot door claim bewoners. Stad Gent wou aanvankelijk bouwproject ontwikkelen. (Zomerfeest Boerenhof)

de bewoners om zo’n initiatief uit te bouwen en te 
beheren. De overheid kan wel stimulerend te werk 
gaan door de opportuniteiten bloot te leggen:

• Vanuit de lokale overheid referentieprojecten 
aanreiken 
Geslaagde initiatieven die op heden in Vlaanderen 
zijn gerealiseerd zijn vaak opgestart vanuit privé 
initiatief. Om stadsmoestuinen op te schalen en 
uit te rollen over de stad dient de lokale overheid 
de nodige zaken te faciliteren om zo ontwikkelaars 
en private actoren te ondersteunen. Het aanreiken 
van goede referentieprojecten kan potentiële 
initiatiefnemers over de streep helpen.  

• Nood aan kennisdeling en – uitwisseling  
Creatieve ingenieurs met expertise rond de 
dakconstructie voor een groendak op een 
renovatieproject zijn schaars. Soms beschikt een 
stad of gemeente over een raamovereenkomst 
met een stabiliteitsbureau. Uit dit advies volgt 
maar al te vaak dat dakmoestuinen met de huidige 
opbouw/constructie niet mogelijk zijn. Deze 
inschattinggebeurt vanuit een klassieke benadering 
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waarbij een maximale toelaatbare belasting (vb. 
100kg/m²) wordt uitgezet vanuit de beschikbare 
plannen, maar zelden vanuit een gedetailleerd 
terreinbezoek en in overleg met de initiatiefnemer. 
Voorbeelden uit Nederland geven aan dat 
mits creatieve uitwerking van een bijkomende 
constructie de mogelijke belasting op een dak 
verhoogd kan worden, waardoor heel wat nieuwe 
potentiële projecten in beeld kunnen komen.  
 
De vraag en kennis rond waterdichtheid vormt 
vaak een struikelblok bij het contacteren van 
aannemers voor de uitvoering. De perceptie is 
aanwezig dat groendaken sneller lekken creëren 
dan zwarte roofing tijdens hittedagen. De uitbouw 
van een dak(moes)tuin is complex. Aannemers 
die over kennis beschikken voor de uitbouw van 
dakmoestuinen dienen oplossingen voor te stellen 
waar ze garant staan voor de kwaliteit van de 
borstwering, substraten, waterretentie, … Ook 
daar zit een groot gat in de markt naar opleiding en 
kennisdeling. 

aandachtspunten

• Draagvlak als basis 
Draagvlak van bewoners is enorm belangrijk om 
een project rond eetbaar te doen slagen. Wanneer 
het initiatief van de bewoners zelf komt, is niet 
alleen het draagvlak groot, maar ook de intentie tot 
onderhoud en beheer.

• Onderhoudsarm concept 
Streef naar een onderhoudsarm concept om 
beheer- en onderhoudskosten te beperken. 

• Keuze afstemmen op draagkracht park en buurt  
Bij projecten van voldoende omvang kan gevraagd 
worden om min. 5% van de groeninrichting in te 
vullen als eetbaar groen. In wijkparken groter dan 
1 ha zijn meer mogelijkheden naar eetbaar groen. 
In parken kleiner dan 1 ha dienen keuzes gemaakt 
te worden i.f.v. invulling t.a.v. de buurt, zodat deze 
de draagkracht van het park niet overschrijdt. Dit 
gebeurt idealiter in nauw overleg met de buurt. Wat 
zijn de noden en wensen? Indien er animo aanwezig 
is kan onderhoud mee gebeuren in samenwerking 
met partners uit de omgeving zoals buurtbewoners, 
jeugdbewegingen, scholen, buurtwerkingen, … .

• Aandacht voor culturele en sociale achtergronden  
Evenwicht vinden in een eetbaar initiatief waarin 

verschillende generaties, culturele en sociale 
achtergronden een plekje kunnen vinden. Op 
vandaag zijn leden van een (dak)moestuin vaak 
middenklassers die ruimte hebben om een 
hobby op te nemen en te betalen. Mensen in 
kwetsbare situaties kunnen vb. ondersteund 
worden door verschillende ledenbijdragen of vrije 
toegankelijkheid, ... Dit is echter moeizaam binnen 
het rendabiliteitsverhaal van een dakmoestuin 
en vraagt om de nodige ondersteuning vanuit 
de (lokale) overheid. PAKT Antwerpen geeft 
bijvoorbeeld de scholenwerking als kansrijke 
insteek voor het werken met bewoners in kwetsbare 
omgevingen. Indien deze scholenwerking 
structureel dient te worden verankert is ook hier 
sponsoring of subsidiering nodig om een rendabel 
businessmodel uit te werken. 

• Kritische succesfactoren eetbaar groen 
Het succes van eetbaar groen wordt bepaald 
door verschillende factoren: 1) grootte, indeling 
en structuur van het terrein, 2) ondergrond, 3) 
luchtvervuiling, 4) toegang tot water, 5) oriëntatie/
bezonning, 6) toegankelijkheid/zichtbaarheid 
van het terrein t.a.v. de woning, en 7) (sociale) 
veiligheid.

• Eetbaar groen koppelen aan sociale functies 
Door eetbaar groen te koppelen aan beleving en/
of sociale, andere dagdagelijkse voorzieningen 
(bv. koppelen aan school, fietstraject,…), staat het 
niet op zichzelf en wordt het visueel zichtbaar in de 
publieke ruimte. Hierbij kan worden samengewerkt 
met Toerisme Vlaanderen. 

Dakmoestuin op het bedrijvencentrum De Punt ontstaan op 
initiatief van Rooffood. (Gent)
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• Opname in plukkaart  
Eetbare initiatieven in beeld brengen via een 
interactieve plukkaart sensibiliseert en is een 
communicatiemiddel om mensen te informeren 
waar ze mogen plukken. Een opname van het 
initiatief op deze kaart dient echter afgestemd 
te worden met de draagkracht van de plek en de 
gezondheidsrisico's, zodat overgebruik, vandalisme 
en ziekte beperkt worden. 

• Private actoren zoals ontwikkelaars of bouwheren 
stimuleren via een educatieve infosessie over de 
mogelijkheden en kansen rond eetbaar groen

te betrekken actoren 
Lokale overheid als ondersteunende partner: 
samenwerking tussen verschillende diensten 
(groendienst, stedenbouw en ruimtelijke planning, 
toerisme, ...) is hierbij noodzakelijk  
Private actoren (landbouwers, ontwikkelaars, 
bouwheren, externe aannemers, ...), ... 
Logo, buurtwerkers of samenlevingsopbouw, 
jeugdbewegingen, scholen, bewoners, ... 

Het huidige administratief centrum en het plein van Den Bell is verhard en heeft weinig groen. Het nieuwe ontwerp zal tegemoet komen aan de 
klimaatuitdagingen door te vergroenen, te verblauwen en de hitte te reduceren. (Openbaargroen)

referenties

• In het Boerenhof in Rabot sloegen de bewoners 
de handen in elkaar om het stadsbestuur ervan te 
overtuigen een groene oase met buurtmoestuin te 
installeren in het binnengebied in plaats van een 
ontwikkeling. Door een intens participatief traject 
i.s.m. bewoners en stadsdiensten, ondersteund 
door Samenlevingsopbouw Gent, werd het 
binnengebied ingericht.  

• De DakAkker is een openlucht dakboerderij van 
1.000 m² bovenop het Schieblock in Rotterdam 
en is ontstaan door een samenwerking tussen 
architectenbureau ZUS, het Rotterdams 
Milieucentrum en de Gemeente Rotterdam. De 
dakboerderij wordt onderhouden en beheerd door 
een adviseur Natuur en Ruimte bij het Rotterdams 
Milieucentrum en een grote groep vrijwilligers.

• Op initiatief van de Stad Antwerpen krijgt het vrij 
toegankelijke binnenplein, de gevels en de daken 
van het administratief centrum ‘Den Bell’ een 
nieuwe invulling met ruimte voor groen en water. 
De stad wil hierbij het goede voorbeeld geven aan 
burgers en bedrijven door haar eigen patrimonium 
in te zetten om de klimaatuitdagingen (o.a. extreme 
hitte en biodiversiteit) het hoofd te bieden.



166

3. Gezonde en milieuverantwoorde mobiele 
initiatieven koppelen aan plaatsen waar mensen 
samenkomen

oplossingsrichtingen

instrumenten en regelgeving

• Verordening ambulante handel 
De lokale overheid kan in de verordening 
ambulante handel aanvullende eisen opleggen 
rond bv. afstandscriteria rond scholen, momenten 
dat men rond een school kan staan als mobiel 
initiatief, ... . In geval van schaarse vergunningen 
(plekken beperkt) kunnen gunningscriteria als 
type/uitstraling/gezond/duurzaam/... wel aan bod 
komen. Bij het vastleggen van standplaatsen en 
maximeren in het bestemmingsplan ontstaat een 
schaarse vergunning en ontstaat de mogelijkheid 
om 'meer punten' toe te kennen aan standplaatsen 
met een vers en gezond aanbod (sturing vanuit 
andere initiatieven dan 'openbare orde' en 
'veiligheid' mogelijk).

• Locatiebeleid voor mobiele markten uitwerken 
Locaties bepalen het succes en de doelgroep. 
Lokale overheden ondervinden problemen 
bij het vinden van geschikte locaties (op bv. 
privaat domein) om mobiele boerenmarkten te 
laten doorgaan, waardoor het uitwerken van 
een locatiebeleid voor mobiele markten een 
interessante piste is. Door de synthesekaart van de 
voedselomgeving te gebruiken, kan snel bepaald 
worden waar de prioritaire gebieden liggen. 

Een mobiel initiatief met gezonde en milieuverantwoorde voeding wordt gekoppeld aan een plek waar 
mensen samenkomen om de visuele zichtbaarheid te vergroten. 

omkadering van de interventie

Waar kan een lokale overheid een mobiel initiatief 
laten doorgaan? Hoe kan een lokale overheid het 
gebruik van een mobiel initiatief met gezonde en 
milieuverantwoorde voeding in de publieke ruimte 
stimuleren?

Deze interventie draagt bij aan het verhogen van 
het aanbod aan gezonde en milieuverantwoorde 
voeding voor iedereen, door het plaatsen van mobiele 
(betaalbare) initiatieven op knooppunten waar mensen 
samenkomen (school, sporthal, station, bovenlokale 
knooppunten, ...). Mobiele initiatieven spelen in op 
de gedragsverandering en de bewustwording door 
gezonde en milieuverantwoorde voeding in beeld te 
brengen.

• Locatiebeleid voor vaste initiatieven uitwerken 
De lokale overheid kan vaste locaties voorzien waar 
gezonde en milieuverantwoorde initiatieven kunnen 
plaatsvinden. Autonome gemeentebedrijven 
kunnen enerzijds voor de aankoop van deze locaties 
ingezet worden, en anderzijds voor de verhuur of 
de verkoop onder voorwaarden van deze locaties 
aan particulieren. Om mensen in kwetsbare 
situaties te bereiken, kan de synthesekaart van de 
voedselomgeving gebruikt worden als onderlaag 
en dienen de locaties gekozen te worden i.f.v. 
toegankelijkheid en discretie om stigmatisering te 
vermijden. Bij locaties in eigendom van gemeente 
of OCMW kan gemeente dan wel weer initiatieven 
weigeren met een ongezond of onduurzaam 
voedselaanbod.

• Vastgelegde standplaatsen en evenementen 
Lokale overheden kunnen op hun vastgelegde 
standplaatsen of evenementen (kerstmarkt, 
concessie, zomerbar, …) het soort voedselaanbod 
bepalen. Duurzaam, korte keten en gezond krijgen 
daarbij voorrang. 

• Gerichte subsidieoproepen om kleine/startende 
ondernemers aan te sporen 
Aangezien er op de private markt heel wat grote 
spelers rond voeding actief zijn en er een tekort 
is aan kleine/startende ondernemers, kan vanuit 
de lokale overheid gericht een subsidieoproep 
gelanceerd worden om initiatieven financieel te 
ondersteunen of samenwerkingsovereenkomsten 

Buurtwinkel en dienstencentrum in één dat aan huis gaat in 
Bornem (Gemeente Bornem)
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Mobiele foodtrucks in kwetsbare buurten in New York City door nieuw type vergunningen (City of New York)

op te starten waarbij de lokale overheid mee op 
zoek gaat naar bv. geschikte locaties.

aandachtspunten

• Zichtbaar, herkenbaar en laagdrempelig 
Een op zichzelf staand mobiel initiatief met 
gezonde en milieuverantwoorde voeding kan 
zichtbaar en herkenbaar gemaakt worden door 
het initiatief te koppelen aan andere neutrale, 
dagdagelijkse voorzieningen (bv. lagere school, 
station, …) en/of de inrichting van de publieke 
ruimte aan te pakken (bv. kleurmarkering op de 
grond, kleurrijk infobord of ludieke stoeptegels). 
Zo weten inwoners waar en wanneer ze voeding 
kunnen kopen. Het mobiel voedselinitiatief kan 

het best gekoppeld worden aan plekken met veel 
passage en/of aan een belevingsaspect met bv. een 
sociale dimensie (Ref. Lokaalmarkt Gentbrugge). 

• Toeleiding bij sociale initiatieven 
Voor sociale initiatieven is de toegangsdrempel 
groot, waardoor het aanbrengen van zichtbare en 
herkenbare elementen beter niet kan toegepast 
worden. In dit geval blijft toeleiding naar deze 
initiatieven de beste manier. 

• Initiatief voor iedereen 
Door het initiatief open te stellen voor iedereen 
wordt de toegangsdrempel verlaagd. Er kan 
gewerkt worden met een klantenkaart om de 
anonimiteit te verzekeren en het onderscheid 
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tussen diverse (kwetsbare) klanten te vermijden 
rekening houdend met stigmatisering.

• Rendabiliteit vs. betaalbaarheid initiatief  
Kleinschalige, mobiele initiatieven hebben een 
beperkte rendabiliteit en omzet. Daartegenover 
staat dat de initiatieven betaalbaar moeten zijn met 
toegankelijke prijzen om kwetsbare doelgroepen 
te bereiken. Het initiatief kan werken met sociale 
tewerkstelling om de personeelskosten te drukken.

• Afstemmen vraag vs. aanbod 
De vraag vs. het aanbod van mobiele initiatieven 
moeten afgestemd worden op elkaar door co-
creatief te werk te gaan. Mobiele initiatieven dienen 
producten te hebben die voldoende gevarieerd zijn 
om verschillende, multiculturele doelgroepen aan te 
trekken. Er dient daarbij wel rekening gehouden te 
worden met de concurrentie en niet alle producten 
zijn lokaal ter beschikking in elke streek of op elk 
moment van het jaar. Om meer variatie te brengen 
in het aanbod kan op zoek gegaan worden naar 
regionale samenwerkingsverbanden.

• Sensibilisering  
De gemeente kan sensibiliseringsacties voor deze 
mobiele initiatieven opzetten (reclame, toeleiding, 
... ) door samen te werken met sociale partners 
zoals wijkgezondheidscentra,... .

koppelkansen

• Mobiele initiatieven kunnen gekoppeld worden 
aan plekken waar diverse mensen samenkomen. 
Dit speelt niet alleen in op zichtbaarheid en 
toegankelijkheid, maar ook op het aspect 'tijd'. Het 
linken aan woon-werkstromen bv. schoolpoort, 
station, ... speelt in op de vluchtigheid van het 
leven. Maar ook aan tijdelijk afgezette publieke 
ruimtes zoals schoolstraten of leefstraten. 

• Mobiele initiatieven kunnen ook een educatief 
onderdeel bevatten door een mobiele deelkeuken 
te koppelen aan kookworkshops om kennis te 
delen. 

te betrekken actoren 
Lokale overheid als trekker, vastgoedpartners zoals 
bv. overheid, autonoom gemeentebedrijf, sociale 
huisvestingsmaatschappij, enz., partner logistiek, 
partner arbeidszorg, Logo, buurtverenigingen, school, 
bewoners, ...

referenties

• New York City lanceerde een nieuw type 
vergunningen voor mobiele foodtrucks (‘Green 
Carts’) die fruit en groenten verkopen in specifieke 
wijken waar voedingspatronen minder gezond zijn 
en weinig voedingswinkels aanwezig zijn. 

• De Buurtkar in Bornem is een mobiele buurtwinkel 
en een mobiel dienstencentrum in één, die elke 
weekdag volgens een vaste route door de straten 
van Bornem rijdt. Elke inwoner kan verse producten 
en andere levensmiddelen kopen door een 
deurhanger voor zijn raam of deur te hangen.

• 'Lokaalmarkt' zijn overdekte markten die als 
tijdelijke invullingen georganiseerd worden op 
verschillende locaties waar lokale, korte keten 
producten verkocht worden. De markten zijn 
gelegen nabij andere voorzieningen/functies 
en worden georganiseerd op vrijdagavond of 
zaterdagochtend, waardoor veel mensen bereikt 
worden na school- of werktijden. Lokaalmarkt 
koppelt voedsel aan een ‘beleving’ door naast 
de verkoop van voeding ook in te zetten op 
ontmoeting d.m.v. een bar en een kinderatelier.

Lokaalmarkt in Gentbrugge koppeling met sociale component 
(Lokaalmarkt)
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Lokaalmarkt in Gentbrugge is elke vrijdagavond open tussen 15 en 19 uur en heeft ook een bar en kinderatelier 
(Lokaalmarkt)
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4. Diversiteit in voedselaanbod bewaken in 
bovenlokaal knooppunt

oplossingsrichtingen

stimulerende maatregelen

De interventie vraagt om een motiverende en 
constructieve houding met als doel het bewaken van 
een evenwichtig voedingsaanbod. Alles begint bij het 
vastleggen van duidelijke ambities en doelstellingen 
in een beleidsvisie rond gezonde en duurzame 
voedselomgevingen. Vanuit deze visie kan vervolgens 
(beperkt) gestuurd worden via vergunningverlening 
(afwegingskader), bestemmingsplannen of 
stimulerende acties worden ingezet.

• Opmaak afwegingskader voor 
vergunningverlening 
De Vlaamse overheid kan een afwegingskader 
opmaken dat gebruikt kan worden door lokale 
overheden in bovenlokale knooppunten om een 
evenwichtig voedingsaanbod te bewaken. Hierdoor 
geeft de Vlaamse overheid legitimiteit aan het 
(politiek) bestuur van lokale overheden. Het 
kader speelt in op enerzijds de overconcentratie 
aan ongezond voedselaanbod, en anderzijds de 
clustering van ongezond voedselaanbod. Het 
afwegingskader kan eruit bestaan om: 1) niet meer 
dan 40% van de panden binnen een knooppunt te 
laten bestaan uit fastfood, take away of ongezonde 
voeding, 2) niet meer dan twee panden met 
fastfood, take away of ongezonde voeding naast 
elkaar te plaatsen,... .

• Financiële (impuls)subsidie 
De (lokale) overheid kan via een subsidie indirect 
invloed uitoefenen op het voedingsaanbod en 
de locatie van dit voedingsaanbod. Dit kan een 
middel zijn om een positieve impuls te geven aan 
verandering in een gebied waar overconcentratie 
zit van een ongezond en/of monotoon 
voedselaanbod. In het subsidiereglement kan de 
gemeente voorwaarden opnemen om gezonde en 
milieuverantwoorde initiatieven en indien gewenst 
ook een betaalbaar/sociaal aanbod aan te trekken in 
bovenlokale knooppunten. 

• Ondersteuning vanuit lokale overheid voor 
vastgoedeigenaars en ondernemers 
De lokale overheid kan samenwerken met 
vastgoedeigenaars en ondernemers om de 
inrichting van de openbare ruimte en de 
winkeldiversiteit te bespreken. Via deze gesprekken 
kunnen de uitstraling en inrichting bepaald worden, 
maar ook mogelijke invullingen van leegkomende 
panden of panden van grote vastgoedeigenaars. 
De invullingen kunnen gestuurd worden naar een 
gezond en milieuverantwoord voedselaanbod. De 
lokale overheid kan daarbij inzetten op opleidingen 
en begeleidingen van startende ondernemers 
om een gezond en milieuverantwoord aanbod 
uit te bouwen. UNIZO kan hier als partner in 
ondersteunen. 

• Buurtbranding opzetten met ondernemers  
De lokale overheid kan in samenspraak met 
ondernemers t.h.v. een knooppunt inzetten op 
buurtbranding. Door deze buurtbranding kunnen 
het unieke karakter en de bijzonderheden in de 
buurt gebruikt worden zoals de multiculturaliteit 
van een buurt. Via bijvoorbeeld labels (herkenbare 
stoeptegel, ...) of prijzen kan de lokale overheid 
bepaalde handelaars met een gezond(er) 
voedselaanbod meer in de kijker zetten.

aandachtspunten

• Opbrengst en locatie van initiatieven afhankelijk 
van huurprijs en/of productsoort 
De opbrengst van gezonde en milieuverantwoorde 

Tegengaan van een monotoon voedselaanbod dat nadelige gevolgen met zich meebrengt voor gezondheid 
(obesitas) en milieu (afvalbeleid, ...) in bovenlokale knooppunten.

omkadering van de interventie

Hoe kan de overheid voorrang geven aan of stimuleren 
van gezonde en milieuverantwoorde initiatieven op 
bovenlokale knooppunten waar ongezonde voeding 
domineert (voedselmoeras)?

Een bovenlokaal knooppunt is een plek waar veel 
mensen doorstromen en/of samenkomen. Het 
verhogen van het gezond en milieuverantwoord 
aanbod en het verhogen van de zichtbaarheid 
hiervan, heeft hier een grote impact op het impulsief 
koopgedrag. Een divers voedingsaanbod verhoogt de 
gezondheid en de levenskwaliteit.
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initiatieven wordt mede bepaald door de huurprijs 
van winkelpanden en de productsoort dat 
ondernemers aanbieden. De locatie van initiatieven 
wordt vaak ook beïnvloed door de huurprijs bv. 
gezonde initiatieven kunnen zich vaak geen 
dure huurlocaties veroorloven in nabijheid van 
bovenlokale knooppunten. Algemeen geweten is 
dat kleinschalige (gezonde) buurtwinkels minder 
omzet draaien dan fastfoodketens.

• Multiculturaliteit in de verf zetten 
De lokale overheid kan bewaken dat de troeven 
van de context doorwerken in het bovenlokaal 
knooppunt. Zo kan men bijvoorbeeld ook de komst 
van nieuwe multiculturele gezonde initiatieven de 
nodige (pers-)aandacht geven. 

te betrekken actoren

(Lokale) overheid als trekker, vastgoedeigenaars, 
ondernemers van winkels, UNIZO, bewoners, ... 

referenties

• Stad Brugge beschikt over een toelagereglement 
voor detailhandel en horeca. De stad ijvert voor 
aantrekkelijke winkelkernen met een kwalitatieve 
diversiteit in winkelaanbod. Ze voorzien toelages 
voor kwalitatieve zaken of buurtwinkels die 
zich in het kernwinkelgebied van de binnenstad 
of in nabijgelegen kernen komen vestigen. 
Leegstaande panden in belangrijke winkelassen 
komen in aanmerking voor extra toelage. Panden 
die meer dan 50% omzet halen uit de verkoop 
van afhaaleten, nachtwinkels,… komen hiervoor 
niet in aanmerking. De stad hanteert volgende 
parameters: toegankelijkheid, aantrekkelijkheid 
van de etalage, originaliteit van het product 
(meerwaarde voor Brugge), oorsprong van het 
product, aandacht voor klimaat. Daarnaast werkt 
de stad vandaag aan een verordening zodat in de 
hoofdwinkelstraten geen grootwarenhuizen meer 
toegelaten worden.

• In Londen werd een toolkit opgemaakt voor lokale 
besturen om 'hot food take away shops' rondom 

scholen, parken en faciliteiten voor jongeren, en 
de overconcentratie hiervan in het stadscentrum 
te beheersen. Aan de basis ligt een nationale wet 
die de lokale besturen een ruimer mandaat geeft 
(de localisme act). Dit beleid bouwt verder op het 
Londen Plan 2016. Een greep uit de beleidsregels 
zijn: 1) niet meer dan 5% van de eenheden binnen 
het stadscentrum bestaan uit take away shops, 2) 
niet meer dan twee take away shops naast elkaar, 
en 3) tussen twee take away shops moet een 
minimum van twee andere soorten panden. 

• De gemeente Ede kent een 'subsidieregeling FOOD' 
voor activiteiten die bijdragen aan het behalen van 
de doelstellingen uit het programma. Activiteiten 
krijgen een subsidie indien ze uitgevoerd worden 
binnen de gemeente, ten goede komen aan 
de inwoners/bedrijven van de gemeente Ede 
en vallen onder de drie categorieën: gezonde 
mensen, gezonde voedselomgeving of duurzame 
voedselconsumptie.

• Het project ‘Restaurant van morgen’ van 
Greendish en Natuur & Milieu is gericht op het 
verduurzamen van de Nederlandse horeca 
door horecaondernemers kennis en praktische 
handvatten aan te reiken om hun menukaart aan 
te passen. Door een klimaatvriendelijk menu aan 
te bieden kan heel wat klimaat- (reductie CO2-
uitstoot) en gezondheidswinst behaald worden1.

• Met het project ‘Straatgerichte aanpak 
aantrekkelijke winkelgebieden’ werken 
ondernemers, pandeigenaren en gemeente 
Amsterdam samen aan het unieke karakter, 
het straatbeeld, de winkeldiversiteit en de 
weerbaarheid van een aantal straten. Samen wordt 
er gezocht naar o.a. de uitstraling en inrichting van 
de openbare ruimte en de mogelijke invullingen 
van leegkomende panden of panden van grote 
pandeigenaren. De straatgerichte aanpak wordt 
begeleid door Centrum XL, wat een publiek-privaat 
samenwerkingsverband is tussen het bedrijfsleven 
en gemeente Amsterdam.

1 Een klimaatvriendelijk menu binnen handbereik, Restaurants 
van morgen. https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/
uploads/2019/08/Factsheet.pdf 
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5. Publieke drinkwatertappunten

oplossingsrichtingen

instrumenten en regelgeving

• Uitwerken locatiebeleid op strategische plekken  
Tappunten zijn niet alleen een troef op 
plaatsen langsheen recreatieve of functionele 
netwerken (fietsknooppuntennetwerk, ...) en 
drukbezochte plekken in de stad of gemeente 
(pleinen, sport, recreatie, toerisme, ...), maar 
zijn nog meer een noodzaak in wijken waar 
mensen in kwetsbare situaties wonen. Dit speelt 
in op gezondheidsongelijkheid. Bewoners en 
sleutelfiguren (vb. straathoekwerker, sociaal 
regisseur, ...) van een wijk betrekken bij het locatie-
onderzoek en de invulling hiervan is een pluspunt. 
Hoe meer wijken er zelf mee aan de slag gaan, hoe 
succesvoller de tappunten zullen zijn. Dit schept 
mede-eigenaarschap en verantwoordelijkheid. 
Tegelijk worden ze geïnformeerd en 
gesensibiliseerd. De locaties zullen bepalend zijn 
voor de actor die het plaatsen van de tappunten op 
zich zal nemen.  
Het opstellen van een verdeelsleutel en het 
bepalen van de densiteit van het uit te rollen 
netwerk zijn op voorhand te bepalen door de lokale 
overheid. De watergroep kan vanuit hun expertise 
hierin een belangrijke rol opnemen. 

• Design tappunt afstemmen op beeldkwaliteit en 
gebruik omgeving 
Afhankelijk van waar het tappunt geplaatst wordt 
in het openbaar domein, moet er al dan niet 
rekening gehouden worden met de beeldkwaliteit 
van de omgeving bv. een historisch centrum van 
een stad, alsook de noden in relatie tot het gebruik 
van die omgeving bv. woonomgeving verschilt van 
fietssnelweg of omgeving waar water voor dieren 
van belang is. Het design zal bepaald worden door 
de overheid (kleur, hoogte, … van het tappunt). 
Het design moet wel technisch aan een aantal 
voorwaarden, opgesteld door het waterbedrijf, 
voldoen zoals weersbestendigheid, zelfreinigend, 
… . De Stad Antwerpen heeft een design voor 
haar drinkwatertappunten laten ontwerpen, in 
overeenstemming met het beeldkwaliteitsplan 
voor de binnenstad. De watergroep voorziet het 
binnenwerk en garandeert de veiligheid.

• Drinkwatercharter 
Aquaflanders lanceerde enige tijd terug een 
charter gericht naar gemeenten dat focust op 

Drinkwatertappunten worden in kwetsbare omgevingen en op druk bezochte plaatsen geplaatst.

omkadering van de interventie

Waar en op welke manier kan een lokale overheid 
drinkwatertappunten gericht en efficiënt installeren in 
de publieke ruimte? 

De drinkwatertappunten stellen gratis drinkwater ter 
beschikking voor iedereen en maken deze toegankelijk 
in de publieke ruimte, wat een invloed heeft op de 
gezondheid. Kraanwater drinken is gezond. Het 
toegankelijk maken vermindert het gebruik van 
(suikerhoudende) frisdranken en ook het gebruik van 
plastic flessen. Deze interventie speelt voornamelijk 
in op het impulsief consumptiegedrag. Daarnaast 
verkleint het de ecologische voetafdruk en speelt het 
in op het hitte-eilandeffect en de biodiversiteit door 
verkoeling te bieden in de publieke ruimte. 

Opvallende drinkwaterfontein in Zürich (City of Zürich)
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een duurzaam watergebruik en de waarde van 
kraanwater. Eenzelfde charter kan worden opgezet 
rond het activeren en ondersteunen van gemeenten 
bij het uitrollen van een netwerk aan publieke 
drinkwatertappunten. Interviews geven aan dat het 
uitwisselen van kennis en expertise een gemeente 
kan ondersteunen om tot actie over te gaan. 

stimulerende maatregelen

• Financiële ondersteuning voor jaarlijkse 
onderhoudskost  
De eenmalige aankoop en installatie van 
tappunten wegen niet op tegen de kost voor het 
onderhoud en het watergebruik. Gemeenten 
bepalen nu vaak waar tappunten komen, 
maar waterbedrijven staan meestal in voor de 
plaatsing, de herstellingen en het onderhoud van 
de tappunten tegen betaling (buitentappunt is 
intensiever qua onderhoud dan binnentappunt). 
De waterbedrijven zijn verantwoordelijk voor 
drinkwaterkwaliteit en geven dat omwille van 
veiligheidsredenen niet uithanden. Gemeenten 
kunnen wel instaan voor het klein onderhoud 
van tappunten. De jaarlijkse onderhoudskost 
vastgelegd in een onderhoudscontract is op dit 
moment een struikelblok. Het is van belang om 
tijdig en eenduidig te bepalen welke partner deze 
kosten draagt. Zo kan de gemeente ervoor kiezen 
om te watergroep in te schakelen voor het beheer 
en onderhoud via een onderhoudscontract. De 
Vlaamse overheid kan lokale overheden activeren 
via een subsidie of waterbedrijven  ondersteunen 
door subsidies voor onderhoud te verlenen. 

• Campagnes rond kraanwater en tappunten 
Water is een kostbaar goed om te drinken en 
mensen moeten dat opnieuw leren. Onderzoek 
stelt een groot perceptieprobleem bij zowel 
jonge als oudere generaties. Naast het plaatsen 
van tappunten moet dus ook ingezet worden op 
campagnes rond het drinken van kraanwater. Een 
andere campagne kan gaan over de werking van 
tappunten bv. wordt water gerecycleerd? Via dit 
thema kan je inzetten op duurzaamheid en milieu, 
wat sensibiliserend werkt. 

aandachtspunten

• Geïntegreerd beleid 
Aangezien tappunten meerdere doelstellingen 
omvatten (duurzaamheid, klimaat, gezondheid,...) 
zijn de bevoegdheden binnen de gemeente 
verdeeld wat onduidelijkheid kan scheppen en 
vaak vermeld wordt als drempel om tot actie over 
te gaan. Het is belangrijk om van bij de start de 
geschikte gemeentedienst te kiezen. Zo kan de 
gekozen dienst hierrond een visie uitwerken i.s.m. 
andere diensten en budgetten reserveren voor 
de installatie. Bijkomend aandachtspunt is het 
wegwerken van vooroordelen bij de verschillende 
diensten. 

De Flore drinkwaterfontein heeft een herkenbare uitstraling in het 
openbaar domein. (GHM Eclatec BV)
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• Tappunten lanceren als pilootprojecten 
Om uit te testen of tappunten een slaagkans 
hebben binnen een wijk of buurt, kunnen tappunten 
eerst als pilootprojecten gelanceerd worden. De 
tappunten zijn publiek toegankelijk zodat sociale 
controle aanwezig is en vandalisme beperkt wordt. 
Op basis van deze resultaten kan de gemeente het 
aantal tappunten bepalen en afstemmen in functie 
van het aantal inwoners. 

• Zichtbaar, laagdrempelig en toegankelijk 
De drinkwatertappunten moeten zich bevinden 
op laagdrempelige en makkelijk te vinden 
locaties bv. speeltuinen, parken en pleinen. 
Op bepaalde locaties moet een minimum aan 
privacy gegarandeerd worden. De gemeente kan 
op elke x meter een tappunt voorzien. Om de 
tappunten zichtbaar en toegankelijk te maken, 
kan de gemeente een opvallende en eenduidige 
huisstijl toepassen zowel op drukbezochte plekken 
als in kwetsbare buurten, rekening houdend 
met min. technische voorschriften. Er kan ook 
een kunstproject aan gekoppeld worden of een 
interactieve digitale kaart online ter beschikking 
gesteld worden. 

• Technische randvoorwaarden  
De locaties voor drinkwatertappunten zijn 
onderhevig aan volgende voorwaarden: 1) 
voldoende waterdruk en -afname, 2) niet op 
het einde van een watercircuit, 3) max. 15m van 
distributieleiding, 4) stabiele ondergrond zonder 
boomwortels, 5) op voldoende afstand van 
warmtebron, 6) rekening houden met beschikbare 
afmetingen, 7) niet aan openbare toiletten omwille 
van hygiënisch redenen, en 8) op veel bezochte 
plaatsen die vrij toegankelijk zijn. Daarnaast 
moeten de drinkwatertappunten eenvoudig in 
gebruik en robuust zijn om het onderhoud en 
vandalisme tot een minimum te beperken.

• Tappunten plaatsen nabij oude gebouwen 
Oude gebouwen waaronder overheidsgebouwen 
en verouderde sociale woningen hebben vaak 
te maken met een loodproblematiek waardoor 
het kraanwater niet drinkbaar is. Tappunten met 

drinkbaar water kunnen als alternatief voorzien 
worden in de nabijheid van deze locaties 
 
koppelkansen

• Het tappunt integreren als kunstproject in 
samenwerking met bv. de omliggende scholen 
of jonge kunstenaars uit de buurt speelt in op de 
sociale component en verhoogt het eigenaarsschap. 

• De zichtbaarheid en toegankelijkheid van een 
watertappunt wordt verhoogd door deze te 
koppelen aan bestaande basisvoorzieningen 
(sanitaire blok, post- en/of voedselpunt, bankje, ...).

• Partners zoals VLM, ANB, VMM, Natuurpunt,... 
(met eigendom) kunnen een rol spelen door 
drinkwatertapppunten mee te integreren bij het 
ontwerp of de inrichting van een gebied.  

• Natuurpunt heeft een eigen interactieve website 
met een app voor wandelaars en fietsers. Zij zijn 
vragende partij om publieke tapwaterpunten mee 
op te nemen in deze app. 

• Private actoren kunnen geactiveerd/ingeschakeld 
worden bij de uitbouw van het drinkwaternetwerk. 
Zo kan bijvoorbeeld bij de bouw van een 
nieuwe supermarkt of een sporthal een publiek 
drinkwaterpunt in de aanleg opgenomen worden.

te betrekken actoren

Overheid als trekker, waterbedrijven, Agentschap Zorg 
& Gezondheid, Logo, wijkregisseurs/sociale regisseurs, 
scholen, burgers, ... 

Figuur rechts: Het initiatief Tap-Art in Nijmegen maakt de 
openbare watertappunten in en rond de binnenstad makkelijker 

vindbaar. Door de tap hoog genoeg te plaatsen speelt de inrichting 
in op veiligheidsaspecten zoals hygiëne. Via een online kaart 
kunnen mensen zien waar ze hun drinkfles kunnen bijvullen.  

(Stad Nijmegen)
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referenties

• Brussel beschikt op vandaag over 80 openbare 
drinkwaterfonteinen, waarvan 27 in de Vijfhoek. 
Een kaart met de drinkfonteinen en openbare 
toiletten werd opgemaakt m.b.v. vrijwilligers van 
vzw Straatverplegers, een organisatie die dakloze 
mensen ondersteunt. De vzw krijgt regelmatig 
steun van fondsen om de kaart te drukken en 
te verspreiden. In de begroting van Leefmilieu 
Brussel werd 750 000 euro gereserveerd voor 
de installatie van nog tientallen extra openbare 
drinkwaterfonteinen op strategische plekken om de 
gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

• Op initiatief van de Stad Brugge werden op 
drukbezochte plaatsen zoals toeristische 
en sportieve locaties in totaal 14 publieke 
drinkwaterfonteinen geplaatst (beheerd door 1 
persoon van de stad). Deze actie is opgenomen 
in het Brugs Beleidsplan 2019-2024. Farys staat in 
voor de installatie en het beheer en de Stad Brugge 
voor de financiële ondersteuning en de opvolging. 

• De Watergroep heeft in 2019 800 
drinkwatertappunten verdeeld onder haar 
gemeenten-vennoten. Het initiatief volgt uit 
budgetoverschot en heeft als doel om mensen 
meer kraanwater te laten drinken. De Watergroep 
wou iets aan de gemeenschap teruggeven door 
tappunten te plaatsen op publieke locaties (ook 
scholen) waar iedereen gebruik kan van maken. 

Het waterbedrijf financiert en staat in voor het 
onderhoudsprogramma gedurende 5 jaar. Wat er na 
deze 5 jaar zal gebeuren met de tappunten, hangt 
af van het financieel engagement van de betrokken 
gemeenten. 

• Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) heeft 
20 drinkwaterfonteintjes geplaatst langs het 
provinciale fietsroutenetwerk en in provinciale 
domeinen. TPA plaatste eerder al overzichtsborden, 
rustbanken en picknicktafels langsheen de 
fietstrajecten. Pidpa fungeert mee als partner 
in dit project. Pidpa staat in voor enerzijds het 
plaatsen en anderzijds het onderhoud van de 
fonteinen. Met het project worden win-wins 
opgezocht: de drinkwaterfonteintjes verhogen de 
aantrekkingskracht van het knooppuntennetwerk 
en combineren bewegen met kraanwater drinken.

• In Parijs onderhoudt Eau de Paris, het openbare 
waterbedrijf, een netwerk van 1.200 drinkfonteinen 
in straten en openbare parken. Het water uit de 
drinkfonteinen is hetzelfde netwerk als dat van alle 
gebouwen. 

• Zurich beschikt over meer dan 1.200 drinkfonteinen 
waarvan een bronwaternet met 320 historische 
putten en 80 noodwaterputten. Deze laatste zijn 
aangesloten op een afzonderlijk noodwaternetwerk 
dat onafhankelijk functioneert van de rest van 
de watervoorziening. Ook de andere putten zijn 
aangesloten op een apart bronwaternet met een 
natuurlijk verloop waardoor ze onafhankelijk zijn 
van stroomvoorziening en kunnen gebruikt worden 
in een crisissituatie. Acht bewakers controleren en 
reinigen de drinkfonteinen één keer per week. 

• Severn Trent Water is een waterbedrijf in 
Engeland dat bewust kiest om geen publieke 
drinkwatertappunten in openlucht te installeren, 
maar een deel van zijn budget uitdeelt aan horeca-
zaken om daar gratis kraanwater te verdelen. 
Horeca staat volgens hen dichter bij de mensen.
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6. Impact op het locatiebeleid van een supermarkt of 
een grote voedselketen

vaststellingen

huidige werking

• Locatiebeleid 
Supermarkten gaan in de eerste plaats op zoek 
naar blinde vlekken in hun klantenmarkt en gaan 
daarbij uit van de nood aan voldoende volume. Bij 
het bepalen van de locatie komt mede het aantal 
inwoners (min. aantal inwoners of min. kritisch 
volume) en afhankelijk van het type keten ook 
vaak de welvaartindex van de omwonenden. De 
ene supermarkt steunt hiervoor op gedetailleerde 
klantendatabanken (vb. via klantenkaart), andere 
moeten zich meer op marktstudies baseren (vb. 
korte enquête bij klanten). Supermarkten bekijken 
waar ze welk marktaandeel halen en van waar hun 
klanten komen. Hoe meer trafiek op een locatie, 
hoe interessanter het is om daar een winkel te 
vestigen. Steenwegen zijn daarom interessante 
locaties, zowel naar hun mobiliteitsimpact als naar 
hun toegankelijkheid om te laden en lossen 
 
Discountsupermarkten beschikken over minder 
gedetailleerde informatie van de klanten en 
hanteren een meer gestandaardiseerd beleid. 
Een discounter hanteert vaak één formule (grote 
winkel met in massa producten aanbieden), net 
om het betaalbaar aanbod in de eerste plaatst te 
garanderen. Een bepaalde minimale oppervlakte 

De parameters van het locatiebeleid waarmee een supermarkt of een grote voedselketen rekening houdt.

omkadering van de interventie

Welke parameters worden gebruikt door 
supermarkten of grote voedselketens om zich op 
bepaalde locaties te vestigen?  
Hoe kunnen we supermarkten of grote voedselketens 
mee stimuleren om gezonde en milieuverantwoorde 
voedselpatronen te bewerkstelligen?

Supermarkten/grote voedselketens zijn plekken waar 
gezonde voeding verkocht wordt, waardoor ze een 
impact hebben op het voedingspatroon. Niet enkel het 
aanbod en winkelinrichting, maar ook de uitstraling 
van winkels en de directe omgevingsaanleg spelen in 
op bewustwording en gedragsverandering.

is nodig om rendabiliteit te garanderen. Enkele 
supermarkten hebben de kans om fijnmaziger te 
werken en het type winkel (schaal, grootte, aanbod, 
…) af te stemmen op de omgeving.

• Omgevingsvergunning voor 
kleinhandelsactiviteiten  
Voor kleinhandelsactiviteiten in een bestaand 
gebouw of bouwproject kleiner dan of gelijk 
aan 400 m² netto handelsoppervlakte is geen 
omgevingsvergunning nodig, waardoor kleinere 
winkelconcepten flexibeler opgestart kunnen 
worden.

• Belang van toegankelijkheid  
Overheden zijn vaak nog weinig op de hoogte van 
het perspectief van de supermarkt en andersom, 
waardoor gesprekken vaak naast elkaar gevoerd 
worden. Een goede toegankelijkheid komt vaak 
naar voor in gesprekken met supermarkten. Zo zijn 
de invalsroutes (brede wegen, nodige draaicirkels, 
…) heel belangrijk voor het aanleveren van 
voedsel. Leveringen van verse producten gebeuren 
meermaals per dag, vaak in grote volumes, 
waardoor een goede bereikbaarheid gewenst is. 
Alternatieve vervoersmodi komen hier moeizaam 
in beeld daar de aanlevering van verse producten 
(opslag, kleinschalig transport, frequentie, …) niet 
evident is via transportfietsen of kleine bakwagens. 
Een stad of gemeente is ook niet gebaat i.f.v. 
verkeersveiligheid bij een exponentiële hoeveelheid 
transportfietsen die het centrum enkele malen per 
dag binnenrijden.

oplossingsrichtingen

regelgeving/instrumentarium

• Locatiebeleid vanuit dialoog  
De lokale overheid kan ondersteuning bieden door 
in nauwe samenwerking met supermarkten creatief 
op zoek te gaan naar een geschikte locaties. De 
synthesekaart van de voedselomgeving kan hierbij 
ondersteunend werken. Door het toewerken naar 
elkaar kunnen ook kansen liggen in gebieden die 
minder aantrekkelijk zijn voor de uitbouw van een 
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supermarkt, omwille van de kwetsbare omgeving, 
of om via een flexibel vergunningenbeleid ook een 
aanbod te brengen waar het omwille van mobiliteit 
niet altijd evident is (vb. stad Gent biedt vergunning 
aan supermarkt indien leveringen worden 
afgestemd op schooluren).  Een open dialoog 
tussen supermarkt en lokale overheid is nodig om 
gezamenlijk een gedragen oplossing te vinden.

• Aandacht voor koppelkansen nog vóór 
vergunningenbeleid 
Vaak komen keten en lokale overheid elkaar 
pas tegen op het niveau van vergunningen, 
maar niet vanuit strategisch oogpunt, waardoor 
koppelkansen te laat in het proces belicht 
worden. Strategisch is het voor beide partijen 
cruciaal om vroeg in het proces een dialoog op 
gang te brengen (locatie-onderzoek supermarkt, 
opmaak wijkstructuurschets, …). Wat kan een 
nieuwe voedselketen m.b.t. ruimtelijke inpassing 
betekenen voor de wijk en omgekeerd? Het kan 
voor alle partijen heel wat winsten opleveren om 
de juiste personen reeds vroeg in het proces, rond 
de ontwerptafel, te betrekken. Een beknopte 
stakeholdersanalyse kan hierbij ondersteunen en 
brengt actoren in beeld die kunnen bijdragen aan de 
inrichting van een gezonde en milieuverantwoorde 
voedselomgeving. Het multistakeholderverhaal 
biedt kansen om win-wins te realiseren. 

• Kwalitatieve inbedding in buurtweefsel 
Vaak is er op dit moment een gebrek aan 
kwalitatieve omgevingsaanleg in de directe 
omgeving van supermarkten. Een natuurlijke en 
groene omgeving betekent niet alleen een win-
win voor alle partijen, maar heeft ook een invloed 
op bijvoorbeeld het impulsief aankoopgedrag van 
gezonde voeding door de consument. De aandacht 
voor buurtgerichte inbedding neemt geleidelijk 
aan ook toe in het beleid van grote ketens.  Een 
structurerend beleid hierrond uitwerken kan 
ondersteunend werken en creëert kansen tot 
heel wat synergieën. Er zijn kansen op vlak van 
mobiliteit (vb. aanleggen van missing links verhoogt 
de walkability score), maar ook bijvoorbeeld op vlak 
van beleving (vb. picknickbank, ...) en  biodiversiteit 

(vb. eetbaar en/of biodivers groen, bijenkasten, 
...). Ook hier is het opzetten van een dialoog 
reeds vroeg in het proces een must, vb. vanop de 
ontwerptafel een partnership uitwerken.  

• Gunningscriteria ondersteunen inbedding 
Via het vergunningenbeleid kan de lokale overheid 
een kwalitatieve inrichting opleggen aan de 
winkel en zo een optimale inbedding in de buurt 
te garanderen. Een beperkt aantal steden zet op 
vandaag reeds in op het uitwerken van kwalitatieve 
gunningscriteria als randvoorwaarden voor de 
ontwikkeling van een supermarkt of keten in een 
wijk. Deze randvoorwaarden zetten in op het 
creëren van meerwaarde voor de buurt. Samen 
met de bouwheer gaat de lokale overheid op 
zoek naar koppelkansen in de buurt. Dit kan gaan 
over de aanleg van ontbrekende linken in het 
trage wegennetwerk, de aanleg van hoogstaand 
groen en/of voldoende fietsparkeerplaatsen, 
… Ook hier kunnen gezamenlijk en vanuit een 
specifieke context en in samenspraak met de buurt 
enkele randvoorwaarden worden uitgewerkt die 
bijdragen aan een gezonde en milieuverantwoord 
voedselomgeving: verhogen toegankelijkheid, 
toevoegen van picknickplaatsen, ruimte voor 
publiek drinkwatertappunt, … Een bezorgdheid 
die hier naar voor komt vanuit de supermarkten en 
die als belangrijk aandachtspunt dient opgenomen 
te worden bij de inrichting is de verhoogde 
aantrekking van daklozen en hangjongeren. 
Visibiliteit en goede verlichting zijn hierbij enkele 
elementen die bijdragen aan de sociale veiligheid.  
Verder dienen supermarkten, afhankelijk 
van de context, te voorzien in een maximaal 
aantal parkeerplaatsen. Aandacht voor een 
multifunctionele inrichting kan kansen bieden 
voor de buurt. Ook de parkeerruimte kan gedeeld 
worden met buurtbewoners mits een duidelijk 
beheersovereenkomst.

• Duidelijk afsprakenkader bij aanvang proces - 
beheersovereenkomst 
Bij de inrichting van een groene ruimte rondom de 
supermarkt is voldoende aandacht en duidelijkheid 
nodig rond de aanleg, het beheer en het onderhoud. 
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De opmaak van een beheersovereenkomst schept 
duidelijkheid. Afhankelijk van de situatie kan een 
supermarkt bv. steunen op de stad of de gemeente 
voor het inrichtingen en vervolgens beheren van 
een groene ruimte. Deze keuzes moeten van bij het 
begin van een proces duidelijk zijn.

stimulerende maatregelen

• Kracht van experimenteren 
Supermarkten zijn op vandaag reeds actief rond het 
opzetten van pilootprojecten of experimenten. Via 
tijdelijke installaties of inrichting (vb. koppeling met 
B-post afhaalpunt, verdeelpunt voedselpakketten, 
…) gaan ze samen met betrokken actoren op 
zoek naar kansen. Een experiment vanuit de 
lokale overheid initiëren in samenwerking 
met de supermarkt voor het inrichten van een 
picknickplek of het toevoegen van een publiek 
drinkwatertappunt is hier onder meer een kans. 
Dit kan een win-win opleveren. Een meerwaarde 
voor de omgeving in kader van een gezond en 
milieuverantwoord voedselaanbod, maar evenzeer 
als ‘lokmiddel’ voor bijkomende klanten. 

• Inpassing voedselketen in context 
Een grote voedselketen is vaak geen 
contextgebonden gebouw. Een keten ziet er vaak 
uniform uit in elke context. Hier is een uitdaging 
weggelegd voor ontwerper en (lokale)overheid 
om een optimale inpassing van de keten in zijn 
omgeving te bewaken. Voorliggend rapport toont 
aan dat niet alleen vanuit duurzaamheid maar ook 
vanuit gezonde en milieuverantwoorde voeding 
een taak is weggelegd voor de inrichting van een 
kwalitatieve omgeving en de visuele perceptie. 

• Platte daken activeren 
Niet elke keten heeft dezelfde mogelijkheden 
(discounter, kleine of grote keten, Belgische speler 
of niet, … ) met betrekking tot investeringen. 
Daarom is het toegankelijk maken van een waaier 
aan mogelijkheden met betrekking tot de invulling 
van het dak nodig. Afhankelijk van de context en 
de investeringsmogelijkheden kan nagedacht 
worden om het dak in te richten als dak(moest)
tuin of omgekeerd als parking en de ruimte naast 
het gebouw als park. Dit vraagt niet alleen om een 
stevige dakconstructie maar ook om partnerships. 
Wie kan mee investeren en indien een actieve 
dakinvulling, wie zal dit beheren en uitbaten? 
De extra investering voor de dakopbouw kan 

terugverdiend worden door huuropbrengsten op 
het dak (zie fiche eetbaar groen).

• Kansen in plinten woontoren sociale huisvesting 
Bij sociale huisvesting en in het bijzonder 
hoogbouw dient een bepaald percentage 
van de plinten uitgebouwd te worden met 
voorzieningen. Zoals dit onderzoek aangeeft 
dient ook de aangrenzende buitenruimte mee 
ingericht te worden. Mogelijkheden dienen 
afgetoetst te worden op maat van de case. Indien 
voldoende kritisch volume aanwezig is komen 
ook supermarkten hiervoor in aanmerking als 
belangrijke speler. In dit geval is het aangeraden om 
de sociale huisvestingsmaatschappij reeds vroeg in 
het proces te betrekken. 

aandachtspunten

• Payback periode 
Aangezien de payback periode voor investeringen 
in winkels een vrij lange looptijd vraagt, mikken 
supermarkten op een huurcontract van 27 jaar in 
het geval van een concessie. Hoe kleiner de winkel 
is, hoe hoger de investeringskost per m² bedraagt.

• Ruimtelijke randvoorwaarde: laden en lossen 
Laden en lossen is strikt bepaald door de overheid 
en dient het akkoord te krijgen van de lokale 
overheid. In een nieuwbouwproject is binnenpandig 
leveren verplicht, maar dit is enkel mogelijk met 
een kleinere citytrailer. Laden en lossen en de grote 
dagdagelijkse leveringen kunnen het vestigen 
van een winkel in een schoolomgeving (of andere 
kernstedelijke gebieden) dus extra bemoeilijken.

• Technische randvoorwaarde: koeling 
Koeling veroorzaakt lawaaihinder wat in een dense 
woonomgeving geen evidentie is. De techniek 
hiervan is wel in volle evolutie. 

koppelkansen

• Afhankelijk van lokale context dienen gerichte 
opportuniteiten verkend te worden. Welke panden 
zijn geschikt om een voedingswinkel in te vestigen 
in voedselwoestijnen? Voedselwoestijnen vragen 
om een andere aanpak bv. aan Watersportbaan 
zouden plinten van woontorens ingevuld kunnen 
worden met een kleinschalige winkel met een 
totaalaanbod.
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• Er kan nagedacht worden over kleinschalige 
mobiele winkelconcepten die gefinancierd worden 
door voedingretailers en plaatsvinden op kleinere 
grondoppervlaktes. Echter, de rendabiliteit van 
mobiele concepten is geen evidentie. Zo is bv. 
e-commerce momenteel niet rendabel voor 
voedingsretailers.

• Conclusies en resultaten van dit onderzoek 
toelichten aan supermarkt of grote voedselketen.

te betrekken actoren

Lokale overheid als trekker, supermarkt of grote 
voedselketen, wijkregisseurs/sociale regisseurs, 
bewoners, sociale huisvestingsmaatschappijen, ... 

Aangelegd pleintje voor de supermarkt Delhaize in Ledeberg d.m.v. een samenwerking tussen Delhaize en Stad Gent. (Google maps)

referenties

• Het pleintje voor de supermarkt Delhaize 
in Ledeberg is het resultaat van een 
beheersovereenkomst dat opgemaakt is tussen 
de supermarktketen en de Stad Gent. Vroeger 
was het een plek voor zwerfvuil, maar nu is het 
pleintje aangekleed met een groenwand, zitbanken 
en een boom. De ingrepen kaderen binnen het 
stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg Leeft’ dat 
straathoeken en verloren hoekjes vergroent en 
omvormt tot kleine pocketparks. Het levert een 
win-win op voor beide partijen waarbij Delhaize 
mee inzet op het maatschappelijk verhaal in de 
wijk. Het beheer gebeurt door de groendienst van 
de Stad Gent. 
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AANBEVELINGEN



182

ruimte om gezonde en milieuverantwoorde 
voedselomgevingen mee vorm te geven.

• Houd rekening met de invulling van een interventie 
op maat van de type-omgeving 
Er zijn tal van interventies beschikbaar die kunnen 
ingezet worden voor het creëren van een meer 
gezonde en milieuverantwoorde voedselomgeving. 
In dit onderzoek worden de interventies 
onderverdeeld in drie categorieën: aanbod, nudging 
en omgevingskwaliteit. Een belangrijke nuance is 
dat bv. een aanbod-interventie afhankelijk van de 
type-omgeving anders kan worden ingevuld.  

• Zet in op de subjectieve voedselomgeving en de 
perceptie van een voedselomgeving 
Voedselomgevingen zijn objectief meetbaar 
door o.a. GIS-data maar dienen steeds 
gekoppeld te worden aan een onderzoek naar 
de subjectieve voedselomgeving. Een subjectief 
onderzoek op maat van de wijk door middel van 
terreinonderzoeken en bevragingen met bewoners 
en sleutelfiguren, geeft diepgang en inzicht in 
de beleving en het werkelijk functioneren van 
de voedselomgeving. Door beide onderzoeken 
geïntegreerd te benaderen, kunnen gelijkenissen 
en verschillen geïdentificeerd worden voor een 
bepaalde buurt of wijk. Het is namelijk via de 
perceptie van de voedselomgevingen dat het 
voedingspatroon bewust en onbewust wordt 
beïnvloed. De perceptie van de voedselomgeving 
wordt mede bepaald door enerzijds socio-
demografische factoren zoals leeftijd, etniciteit, 
gender en opleidingsniveau van de gebruikers, 
en anderzijds de context of de ondersteunende 
omgeving. Er zijn vier omgevingsfactoren die het 
gedrag kunnen beïnvloeden: de fysieke, sociaal-
culturele, economische en politieke factoren. 
In deze studie wordt door de beperkte duurtijd 
de focus gelegd op de fysieke of de ruimtelijke 
factoren, maar bij vervolgonderzoek is het 
belangrijk om ook de andere niveaus mee te 
nemen.

• Zet in op maatwerk 
Kennis van de omgeving als (lokale) overheid 
blijft essentieel om juiste interventies op te 

 
AANBEVELINGEN 

In de loop van het onderzoek kwamen heel wat 
bijkomende onderzoeksvragen of aanbevelingen aan 
bod. Om deze overzichtelijk en helder te brengen 
worden ze gegroepeerd in vier onderdelen:

1.  Onderzoeksaanpak en methodiek, 
2. Onderzoek naar voedselomgevingen, 
3. Objectief GIS-data onderzoek, en 
4. Gebruikersbevraging. 
 
Het eerste thema gaat over wat je moet doen 
op terrein om te evolueren naar gezonde en 
milieuverantwoorde voedselomgevingen. Het tweede 
thema richt zich tot aanbevelingen die afkomstig zijn 
vanuit deze studie. Het derde thema gaat specifiek 
over aanbevelingen uit het GIS-data onderzoek en tot 
slot het vierde thema gaat over aanbevelingen uit de 
gebruikersbevraging.

1. onderzoeksaanpak en methodiek

• Maak het concept voedselomgevingen kenbaar 
Het concept ‘voedselomgevingen’ is op dit 
moment weinig gekend bij burgers, overheden 
en het beleid. Met deze studie wordt meer inzicht 
gegeven in voedselomgevingen en worden 
handvaten zoals 'de voedsellens' aangereikt om 
voedselomgevingen concreet te maken. Door het 
concept tastbaar te maken, kan er aandacht en 
bewustwording gecreëerd worden voor gezonde en 
milieuverantwoorde voedselomgevingen. 

• Plaats het thema voedselomgevingen hoger op de 
(beleids-)agenda 
Het concept ‘voedselomgevingen’ tastbaar 
maken, sluit naadloos aan bij de aanbeveling 
om het thema voedselomgevingen hoger op de 
(beleids-)agenda te plaatsen. Hierdoor kunnen 
stads- of gemeentediensten maar ook Vlaamse 
en bovenlokale actoren voedselomgevingen 
meenemen in hun dagdagelijkse werking bv. bij het 
uitwerken van een voedselstrategie. Zo kan vanuit 
een geïntegreerde blik gekeken worden naar het 
inrichten van bv. kleinschalige ingrepen (eetbaar 
groen, drinkwatertappunten, …) in de publieke 
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zetten richting gezonde en milieuverantwoorde 
voedselomgevingen. 

• Onderzoek de mogelijkheden van de juridische 
kaders en het ruimtelijk instrumentarium  
Om vanuit een lokaal bestuur de focus te 
leggen op het inrichten van gezonde en 
milieuverantwoorde voedselomgevingen is 
ongekend terrein. Ook de mogelijkheden om 
te evolueren naar gezonde voedselomgevingen 
d.m.v. juridische kaders of het daarbij horende 
ruimtelijk instrumentarium zijn onbekend en nog 
niet in een overkoepelende studie onderzocht in 
Vlaanderen. In Nederland is recent een studie 
uitgebracht die het juridisch instrumentarium voor 
een gezonde voedselomgeving bestudeert (Van 
Kolfschooten et al., 2020). Daarnaast zijn enkele 
buitenlandse steden/landen zoals Amsterdam en 
Londen al langer bezig met het evolueren naar 
gezonde voedselomgevingen. Deze buitenlandse 
voorbeelden zijn beperkt vergelijkbaar met 
de Vlaamse context, maar kunnen wel als 
inspiratiebronnen dienen voor vervolgonderzoek 
(zie referentie ‘Tijdelijke horecastop in Amsterdam’ 
p. 139). Via de huidige juridische kaders in 
Vlaanderen zijn de mogelijkheden van lokale 
besturen gering om aanpassingen te doen in 
het voedselaanbod. Aangezien de juridische 
manoeuvreerruimte op dit moment zeer beperkt 
is, wordt voornamelijk via ruimtelijk relevante 
argumenten zoals hinder, geuroverlast en de 
aanwezigheid van scholen het aanbod van 
ongezonde voeding ingeperkt of gestabiliseerd. 
Lokale besturen hebben daarentegen 
wel mogelijkheden vanuit het ruimtelijk 
instrumentarium. Lokale besturen kunnen naast 
het maken van een RUP of het beoordelen van een 
vergunning, ook inzetten op het uitwerken van 
visies bij ruimtelijke structuurplannen, bepaalde 
doelstellingen bij projectontwikkelingen opleggen, 
werken met stedenbouwkundige verordeningen 
(bv. bouwreglementen), … in functie van gezonde 
voedselomgevingen. 
Door de korte duurtijd van het onderzoek en de 
complexiteit van de (juridische) mogelijkheden, is het 
relevant om de uitdagingen die gemeenten ervaren 
bij het werken rond gezonde en milieuverantwoorde 

voedselomgevingen in beeld te brengen bij een 
vervolgonderzoek (bv. hoe kan je een differentiatie in 
voedingszaken maken binnen een afwegingskader). 
Alsook de bevoegdheden die nodig zijn om 
voedselomgevingen te reguleren. Deze reiken verder 
dan de ruimtelijke kaders.

• Vervolledig dit pioniersonderzoek  
Door de beperkte tijdspanne van dit onderzoek is 
het belangrijk om verder te onderzoeken welke data 
en methodieken generiek kunnen ingezet worden 
om zicht te krijgen op voedselomgevingen in 
Vlaanderen. Ook het aantal interventies kan dieper 
en uitgebreider onderzocht worden. In deze studie 
zijn de gekozen interventies maar tot op een zekere 
hoogte uitgewerkt, omdat de verdere uitwerking 
van elk van deze interventies een gefundeerd 
onderzoek (rond diverse thema's: juridisch, 
economisch, t.o.v. veiligheid, …) op zich vraagt.

• Durf ook kiezen voor een landelijke context 
De gekozen casegebieden en type 
voedselomgevingen voor deze studie situeren zich 
in een stedelijke context, wat bepaalde uitdagingen 
en ambities in beeld brengt. Een volgend 
onderzoek zou de focus kunnen verschuiven naar 
een landelijke context waar andere uitdagingen 
spelen en een andere aanpak noodzakelijk zal zijn. 
Hoe pas je bepaalde principes toe om een gezond 
en milieuverantwoord voedingsgedrag in een 
kleinschalig dorp te stimuleren?
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• Plaats de meest kwetsbare omgevingen op de 
voorgrond en verklein de gezondheidskloof 
Het onderzoek speelt in op de voedsel- en 
gezondheidsongelijkheid door de focus te 
verschuiven naar sociaaleconomisch kwetsbare 
groepen en omgevingen. De positie op de 
maatschappelijke ladder bepaalt de toegang tot 
gezonde voeding, waardoor personen in kwetsbare 
situaties meer drempels ervaren om tot een goede 
gezondheid te komen. Binnen een lokaal bestuur 
is het van belang om opnieuw de focus te leggen 
op de meest kwetsbare omgevingen. Wanneer 
de meest kwetsbare doelgroepen ondersteund 
worden in hun voedingskeuzes, worden namelijk 
ook andere doelgroepen bereikt om diezelfde 
gezonde voedingskeuzes te maken en kan de 
gezondheidskloof verkleind worden. 

• Integreer een ruimtelijke component in lokale 
voedselstrategie van gemeente   
In de opmaak en uitbouw van lokale en bovenlokale 
voedselstrategieën is het aangewezen om het 
belang van de voedselomgeving te benoemen 
en hier een beleid en acties aan te koppelen. 
Als overheid zit men op de juiste plaats om het 
verband tussen het ruimtelijk beleid en voedsel 
te versterken. Tot op heden beperkt zich dat 
doorgaans tot het in kaart brengen van ruimte voor 
voedselproductie, maar is er nog weinig of geen 
aandacht voor het voedselaanbod en de impact 
van de omgeving op ons voedselgedrag. Door 
als overheid in te zetten op ruimtelijke analyses 
en deze te koppelen aan lokale dynamieken en 
inzichten, kan men inzetten op zeer relevante 
hefbomen en instrumenten. Door kennisopbouw 
kan men zo gericht interventies uitwerken op 
maat van de lokale context. Voedselomgevingen 
verdienen dan ook hun plaats in zowel het 
strategische kader van een voedselstrategie als 
in de concrete studies en projecten die worden 
opgestart. 
De Vereniging van Vlaamse steden en Gemeenten 
(VVSG) kan als een belangrijke partner optreden door 
een rol als facilitator en inspirator op te nemen voor 
lokale overheden. 

2. onderzoek naar voedselomgevingen

• Verfijn de onderzoeksmethodiek als tool 
De onderzoeksmethodiek bestaat uit twee 
belangrijke lagen: 1) objectief mappen van data-
materiaal, 2) contextueel subjectief onderzoek 
op maat van de wijk. De onderzoeksmethodiek 
heeft als doel om de prioritair te onderzoeken 
gebieden vast te stellen. In de eerste laag worden 
er type voedselomgevingen onderscheiden in een 
synthesekaart (in deze studie hebben we drie types 
gedefinieerd maar er zijn ongetwijfeld nog) door 
data over toegang tot voeding in kaart te brengen. 
Aanvullend daarop wordt ook de data rond het 
socio-demografisch profiel en de ruimtelijke 
context in kaart gebracht op buurtniveau om snel 
zicht te krijgen op de gebieden die vele uitdagingen 
kennen en om interventies vragen. Een belangrijke 
nuance is dat bij de methodiek vertrokken is van 
de dagdagelijkse voedingsbehoeftes oftewel 
de geplande boodschappen en niet van de 
gelegenheidsconsumpties zoals restaurants. Ook 
deze laatste categorie kan verder onderzocht 
worden.  
Vervolgens wordt een contextueel subjectief 
onderzoek op maat van de wijk uitgevoerd 
dat diepgang en inzicht brengt in het werkelijk 
functioneren van de voedselomgeving. Aangezien 
elke omgeving zijn eigen specifieke kenmerken, 
noden en troeven heeft, is een drieledige aanpak 
van terreinbezoek, gesprekken met sleutelfiguren 
en bevragingen met bewoners nodig om zeer 
gericht inzicht te krijgen in de dynamieken van de 
omgeving. Een ruimtelijk data-onderzoek alleen 
is dus niet voldoende, maar dient aangevuld 
te worden met dit subjectief onderzoek. Uit 
onderzoek blijkt dat bepaalde competenties en 
drijfveren, maar ook de context waarin je leeft, een 
bepaald (voedings)gedrag kunnen veranderen (Ref: 
Gedragswiel van Vlaams Instituut Gezond Leven).  
Voor vervolgonderzoek is het relevant om bij het in 
beeld brengen van het socio-demografisch profiel 
ook de herkomstnationaliteiten en de diversiteit 
van buurten toe te voegen in functie van de 
cultuurgebonden kennis en gewoonten.
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• Voorzie een divers en nabij voedselaanbod  
Een succesvolle voedselomgeving geeft toegang tot 
een gezond en milieuverantwoord voedselaanbod 
en draagt bij aan een gezonder voedingsgedrag. 
Als mensen zich veilig en comfortabel kunnen 
bewegen door de voedselomgeving, is de 
toegang tot dit gezond en milieuverantwoord 
voedselaanbod doorgaans hoger. Door een 
diversiteit aan voedingszaken aan te bieden 
met een verscheidenheid aan voedselaanbod in 
verschillende prijsklassen, worden meer mensen 
bereikt. De demografische en culturele diversiteit in 
de wijk kan daarbij als een troef worden uitgespeeld 
voor de voedselomgeving. 

• Voedselaanbod verhogen aan stromen en 
knooppunten 
Door gezonde en milieuverantwoorde voeding te 
verhogen op plaatsen waar mensen samenkomen 
en/of zich dagelijks verplaatsen kunnen meer 
mensen bereikt worden. Een school, een sporthal, 
een station of een bovenlokale knooppunt zijn hier 
voorbeelden van. 

• Onderzoek naar de impact van het aspect gender in 
de (voedsel)omgeving 
Het gendervraagstuk kwam als belangrijk thema 
naar voor in de onderzochte casegebieden. De 
inrichting van de publieke ruimte in vele contexten 
is niet genderneutraal door bv. mannelijke 
vrijetijdsuitrustingen of ondermaats onderhoud van 
de publieke ruimte.  
Het aspect gender en zijn relatie tot de 
omgevingskwaliteit, het voedselaanbod en de impact 
op ons voedselgedrag vraagt bijgevolg om verder en 
diepgaander onderzoek.  

3. objectief gis-data onderzoek

• Zet objectieve data in als een eerste scan en vul 
de bevindingen gezond vs. ongezond aan met 
terreinonderzoek 
In de eerste fase van het onderzoek is een 
voorzichtige verdeling gemaakt van gezonde/
milieuverantwoorde en ongezonde/niet-
milieuverantwoorde verkooppunten op basis van 
Locatus data. Deze verdeling in verschillende 
categorieën laat toe om een eerste beeld van 
de lokale voedselomgevingen te schetsen. Om 
deze voedselomgevingen verder aan te scherpen, 
is terreinonderzoek nodig zodat ook sociale 
en alternatieve voedingsbronnen gekarteerd 
worden en Locatus data afgestemd wordt met het 
werkelijk aanbod. Zo is de categorie lunchroom in 
Locatus qua voedingsaanbod en onderverdeling 
gezond/ongezond heterogeen gecategoriseerd. 
In werkelijkheid behoort onder de categorie 
lunchroom een uiteenlopend voedingsaanbod 
zoals broodjeszaken, soepbars, saladebars,… . Ook 
blijken in de praktijk enkele gezonde categorieën 
zoals een bakker of een mini-super overwegend 
een ongezond voedselaanbod aan te bieden. 
Zo verkoopt een Turkse bakker voornamelijk wit 
brood, zoetigheden en pizza’s. Een mini-super blijkt 
vaak het aanbod van een nachtwinkel te verkopen 
met veel ongezonde en niet-milieuverantwoorde 
voeding zoals snacks en frisdrank. Dit kan 
ervoor zorgen dat het benoemen van een buurt 
als voedselmoeras een andere interpretatie 
krijgt, zoals gebeurd is met het Antwerpenplein 
aan de Dendermondsesteenweg in Gent. De 
bevindingen uit het terreinonderzoek kunnen 
doorvloeien naar een verfijning van de verdeling 
gezond/milieuverantwoord en ongezond/niet-
milieuverantwoord. Deze bevindingen kunnen 
doorvloeien tot het onderzoek op Vlaams niveau 
‘Voedselomgevingen in Vlaanderen’.

• Breng de diversiteit in beeld 
In de eerste fase van het onderzoek werd op 
buurtniveau onderzoek verricht naar het socio-
demografisch profiel van de bewoners. Eén van 
de indicatoren die in beeld werd gebracht was het 
aandeel inwoners van een niet-Belgische herkomst. 
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Dit geeft een eerste inzicht over de aanwezige 
diversiteit in een buurt.  
Het zou echter nuttig zijn om bij vervolgonderzoek 
ook de aanwezige herkomstnationaliteiten op 
gemeenteniveau in beeld te brengen. Hierdoor kan 
men beter zicht krijgen op de diversiteit tussen de 
wijken en de aanwezige culturen in een bepaalde 
buurt. De aanwezigheid van één of meerdere 
nationaliteiten kan een aanknopingspunt vormen 
om interventies te ontwikkelen die inspelen 
op cultuurgebonden kennis en gewoonten van 
wijkbewoners.

• Schaal de kartering van duurzame en alternatieve 
voedingsbronnen op  
Nog weinig gemeentes beschikken over een 
samengestelde databank waarin de verschillende 
duurzame, alternatieve of sociale voedingsbronnen 
(die niet zijn vastgelegd in de Locatus databank) 
zijn opgenomen. Het betreft dan vooral de 
bronnen van groente- en fruitpakketten, 
pluktuinen, voedselverdeelpunten en volkstuintjes. 
Vaak zullen er verschillende bronnen moeten 
geraadpleegd worden om deze gebiedsdekkend 
voor een gemeente in kaart te brengen. Zo 
is er reeds veel informatie beschikbaar op de 
website Rechtvanbijdeboer.be dat meer dan 
1.700 verkooppunten bevat zoals hoevewinkels, 
(boeren-)markten, zelfpluk, automaten, 
groenteabonnementen, voedselteams, … . Door 
deze data op te tillen naar een bovenlokaal niveau 
en het initiatief te leggen bij het beleidsniveau, kan 
voor meerdere gemeenten deze relevante data 
opgesteld worden. 

• Houdt rekening met de regionale invloedsfeer  
Aangezien de gebruikersbevraging bij een beperkt 
aantal deelnemers afgenomen is, kunnen de 
resultaten hiervan niet veralgemeend worden, 
waardoor de volledige voedselomgeving van 
bewoners en gebruikers niet volledig in beeld 
gebracht is. Zo gaan bewoners en gebruikers voor 
bepaalde voedingsproducten ook buiten de grenzen 
van het casegebied naar de winkel (de ‘uitlopers’ 
van voedselomgeving). Meer en diepgaand 
onderzoek naar dit grensoverschrijdend netwerk 
tussen voedselomgevingen kan het onderwerp zijn 

van vervolgonderzoek. 

• Stel contextafhankelijke type voedselomgevingen  
samen 
De type voedselomgevingen die geformuleerd 
zijn op basis van de analyse, zijn relatief. Een type 
voedselomgeving krijgt een andere betekenis 
wanneer ze gelegen zijn in een andere context. Een 
voedselwoestijn in een dorp vraagt om een andere 
aanpak dan eenzelfde type in een meer stedelijke 
context. Een aanpak op maat blijft gewenst.   
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4. gebruikersbevragingen

• Zet in op een mix van strategieën 
Uit de gebruikersbevraging kwam het belang van 
het inzetten op een mix van determinanten en 
strategieën duidelijk naar voren, zoals beschreven 
in het Gedragswiel en de Gezondheidsmatrix van 
Gezond Leven. Acties omtrent de voedselomgeving 
zullen effectiever zijn als ze worden ondersteund 
door acties die inspelen op competenties en 
vaardigheden van de gebruikers. Met andere 
woorden: er kan een gezond en milieuverantwoord 
aanbod geïnstalleerd worden, maar als gebruikers 
er het nut niet van inzien, of hier geen directe 
toegang tot hebben, zullen ze er daarom nog niet 
voor kiezen. Dit omdat andere factoren zoals bv. de 
smaak en de prijs van voeding die blijven primeren.  

• Werk op maat van de doelgroep 
De interventies moeten bovendien voldoende 
afgestemd zijn op de doelgroep die zich binnen 
een buurt bevindt. En binnen één buurt kan 
een doelgroep ook divers zijn en verschillende 
(aangepaste) strategieën vragen. Het kan nuttig 
zijn om de voorgestelde strategieën voor te leggen 
aan andere bewoners of sleutelfiguren binnen 
eenzelfde case, maar ook om ze ‘te vertalen’ en aan 
te passen naar de noden van de gebruikers van een 
voedselomgeving binnen een andere case.  

• Zet sleutelfiguren in als belangrijke partners 
Sleutelfiguren waren in dit onderzoek de 
ingangspoorten om de gebruikersbevraging op te 
starten. Ze bevatten waardevolle, lokale kennis 
die niet zomaar uit GIS-data gehaald kan worden. 
Het zijn belangrijke partners in het creëren van 
draagvlak bij mensen in kwetsbare situaties voor 
het verder vervolg van dit onderzoek. Zorg dat er 
iets tegenover het engagement van deze personen 
staat, doordat er iets zichtbaar verandert of actie 
wordt ondernomen op korte termijn. 
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De voedselomgeving bepaalt mee de mogelijkheden 
en keuzes om een bepaald voedingspatroon te 
volgen. Dit onderzoek heeft als doel om het concept 
‘voedselomgeving’ tastbaar en bespreekbaar te 
maken door voedselomgevingen in kaart en beeld 
te brengen voor twee lokale overheden, Gent en 
Sint-Truiden met een lokale voedselstrategie. Meer 
concreet wordt onderzocht hoe een voedselomgeving 
het voedingsgedrag van mensen beïnvloedt en hoe het 
beleid hierop kan inspelen. Er wordt in beeld gebracht 
hoever de gemeentelijke bevoegdheid reikt in de 
transitie naar een gezonde en milieuverantwoorde 
voedselomgeving en welke stimulerende interventies 
ingezet kunnen worden om voedselomgevingen mee 
vorm te geven.

FYSIEKE VOEDSELOMGEVING

Het kortlopend onderzoek vereenvoudigt het 
concept van een voedselomgeving tot de fysieke 
voedselomgeving. De voedselomgeving wordt 
benaderd vanuit een stedenbouwkundige bril met 
een focus op de ruimtelijke weerslag aan de hand van 
gezondheids- en milieuverantwoorde indicatoren. 
Vanuit het gemeentelijk schaalniveau schakelt 
het onderzoek snel naar buurt- en wijkniveau. 
Zowel voor Gent als voor Sint-Truiden zijn zes cases 
gekozen vanuit een focus op (sociaal-economische) 
kwetsbare groepen zoals jongeren, volwassenen 
en ouderen1. De focus op personen in kwetsbare 
situaties wordt erkend tijdens de verschillende 
werksessies en uit de gebruikersbevraging. Kwetsbare 
groepen kampen met ongelijkheden op het gebied 
van voedsel en gezondheid in de openbare ruimte. 
Lokale en sociale beleidsinterventies in de publieke 
ruimte kunnen kwetsbare doelgroepen ondersteunen 
in hun voedingskeuzes, waardoor ook andere 

1 Er werden drie cases in Gent geselecteerd: Watersportbaan 
sociale hoogbouw, Watersportbaan scholencampus en 
Dendermondsesteenweg Dampoort, alsook drie cases in 
Sint-Truiden: wijk Nieuw Sint-Truiden, stationsomgeving/
schoolomgeving en McDonald’s.

doelgroepen bereikt worden om diezelfde gezonde en 
milieuverantwoorde voedingskeuzes te maken2.  

PIONIER IN ZIJN SOORT

Voorliggend onderzoek is pionier in zijn soort en 
levert geen pasklare antwoorden op, maar wel heel 
wat belangrijke inzichten. Pionier in zijn soort omdat 
enerzijds het voedingsaspect op vandaag slechts 
beperkt aandacht krijgt in de ruimtelijke planning, en 
anderzijds de literatuur op heden eenzijdig focust op 
gezondheid en slechts beperkt aandacht heeft voor de 
milieudimensie.  
De focus op mensen in een kwetsbare omgeving was 
intens, en werd enigszins belemmerd door de van 
kracht zijnde coronamaatregelen, maar leverde zeer 
waardevolle inzichten voor dit onderzoek. Vanuit 
deze inzichten kan men fundamenteel bijdragen aan 
voedsel- en gezondsheidsongelijkheid in de publieke 
ruimte. Het thema gezondheid en meer specifiek 
voedsel vormt een zeer dankbaar en toegankelijk 
gespreksonderwerp om gevoelige dynamieken in een 
wijk of buurt bloot te leggen.  
 
De studie moedigt daarom lokale, bovenlokale 
en Vlaamse besturen aan om de methodiek toe 
te passen en de voedsellens mee te nemen in de 
beleidsagenda. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk 
om bij de opmaak van een lokale of bovenlokale 
voedselstrategie de voedselomgeving te benoemen en 
hier een beleid en acties aan te koppelen (zie p. 184). 
Voedsel is een verbindend thema dat niet eenzijdig 
benaderd mag en kan worden, maar gelinkt is aan 
uiteenlopende beleidsthema’s (gezondheid, milieu, 
klimaat, stedenbouw, buurtwerk, …) zodoende dat de 
gezondheidskloof verkleind wordt.

2 Referentie naar proportioneel universalisme (PU) met als 
ambitie om gezondheidsongelijkheid te verkleinen door 
acties en beleidsinterventies met een verschillende intensiteit 
aan te pakken voor bepaalde doelgroepen.
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METHODIEK ALS KAPSTOK 

De methodiek (p.66-67) gehanteerd voor dit 
onderzoek om de voedselomgeving in kaart en beeld 
te brengen, werd in de loop van het proces op punt 
gesteld en kan gezien worden als een stevige basis om 
als (lokale) overheid mee aan de slag te gaan. 

Al snel werd duidelijk dat naast het objectief mappen 
van data-materiaal ook een contextueel subjectief 
onderzoek op maat van de wijk noodzakelijk is 
om diepgang en inzicht te krijgen in het werkelijk 
functioneren van de voedselomgeving.

Het onderzoek naar de objectieve voedselomgeving 
(data-analyse) staat niet op zich en dient te allen 
tijde gekoppeld te worden aan het onderzoek 
naar de subjectieve voedselomgeving. Enkel een 
geïntegreerde blik op de resultaten van de objectieve 
én subjectieve voedselomgeving laat toe om 
gelijkenissen en verschillen te identificeren voor een 
bepaalde buurt of wijk. Alleen zo kunnen vervolgens 
zeer gerichte acties in de fysieke voedselomgeving 
worden uitgewerkt optimaal afgestemd op de 
perceptie van de gebruikers en op maat van de wijk.

VOEDSELLENS

De voedsellens centraal opgenomen in dit onderzoek 
(p.154-157) bundelt de belangrijkste aandachtspunten 
voor de lokale overheid bij het opzetten van een 
gebiedsgericht project: 

• kwetsbare omgeving als vertrekpunt 
• bewaken voedselaanbod versus densiteit
• bewaken diversiteit in aanbod 
• culturele diversiteit van de buurt als troef
• nabijheid en toegankelijkheid 
• voedsel als verbindend element

DIVERSITEIT AAN STRATEGIEËN 

Uit het case-specifiek onderzoek volgen drie soorten 
ruimtelijke interventies die men kan inzetten in de 
transitie naar een gezonde en milieuverantwoorde 
voedselomgeving dewelke het voedingsgedrag 
bijgevolg positief beïnvloedt. Het zijn interventies die 
inspelen (1) op aanbod, (2) op onbewuste drijfveren 
(nudging) en (3) op een kwalitatieve inrichting van de 
publieke ruimte. Deze laatste verhoogt niet alleen 
de kwaliteit en de beleefbaarheid van de publieke 
ruimte, maar zet ook in op het verhogen van de 
'wandelbaarheid' wat aanzet tot bewegen, en schenkt 
aandacht aan sociale veiligheid, genderneutraliteit en 
gentrificatie (p.144-145).

NIET WEREN MAAR EVENWICHT NASTREVEN

We willen in dit onderzoek niet de positie innemen 
om ongezonde voeding ‘te weren’ of ‘te verbieden’. 
Niet alleen naar aanleiding van keuzevrijheid, maar 
mede omdat dit in de praktijk weinig constructieve 
dialogen tot stand brengt. Bovendien is de juridische 
manoeuvreerruimte op heden sterk beperkt vanuit 
de Europese wetgeving voor lokale besturen. Het 
onderzoek werpt net een positieve en constructieve 
blik op de transitie naar een gezonde en duurzame 
voedselomgeving. Hoe kunnen we het gezond 
en milieuverantwoord voedselaanbod laten 
doorwegen in het straatbeeld? Hoe kunnen we 
streven naar een beter evenwicht op plekken waar 
het ongezond aanbod overheerst? Hoe kunnen 
we middels een kwalitatieve inrichting van de 
publieke ruimte toewerken naar een meer gezond en 
milieuverantwoord voedingsgedrag. 
Voorliggend onderzoek levert dan ook naast enkele 
ondersteunende kaders voor de overheid, heel 
wat stimulerende maatregelen en inspirerende 
voorbeelden. Het onderzoek inspireert en prikkelt 
overheden om hiermee aan de slag te gaan!
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Hier brengen we het socio-demografisch profiel van 
de buurt in kaart aan de hand van drie indicatoren 
Deze indicatoren beïnvloeden namelijk niet alleen het 
eetgedrag maar ook de perceptie en het gebruik van 
de voedselomgevingen. 

Het zou bovendien interessant zijn om per buurt na te 
gaan wat de gemiddelde gezondheidstoestand is van 
de bewoners en dus na te gaan welke buurten prioritair 
zijn. Het is echter zo dat er voor Vlaanderen geen 
betekenisvolle gegevens over de gezondheidstoestand 
zijn op een ruimtelijk schaalniveau lager dan dat van de 
gemeente. De resultaten van de gezondheidsenquête 
2018 van Sciensano (waarin onder andere gepeild 
werd naar overgewicht bij de bevraagden) zijn omwille 
van de steekproefgrootte pas betekenisvol op het 
schaalniveau van de provincies. Ook het onderzoek 
naar de gewichtstatus van schoolkinderen tussen 2 en 
14 jaar (Agentschap Zorg en Gezondheid en Kind en 
Gezin) biedt enkel inzichten tot op het gemeentelijke 
schaalniveau. Gedetailleerder en lokaal onderzoek op 
het niveau van wijken of statistische sectoren is nodig 
om de gezondheidsstatus van buurten binnen een 
gemeente te vergelijken. 

INDICATOR 2.1. - AANDEEL OUDEREN

Het aandeel ouderen van een buurt is een eerste 
belangrijke indicator om tegen het licht te houden. 
Ouderen zijn vaak minder mobiel waardoor de 
eigen buurt belangrijker is dan voor mensen die zich 
gemakkelijk veel verplaatsen over grotere afstanden 
(Vanoutrive & Cant, 2020). Vergrijzing vormt dan 
ook één van de aandachtspunten wanneer het gaat 
over de bereikbaarheid van voeding. Voornamelijk in 
suburbane woonmilieus, die gericht zijn op een zeer 
autogericht voorzieningenapparaat, is bereikbaarheid 
voor minder mobiele groepen problematisch1. 

Er dient ook erkend te worden dat online 
winkelalternatieven voor voeding op dit moment vaak 
relatief duur zijn en geografisch beperkt beschikbaar. 
Momenteel vormen deze nog geen volwaardige 

1 Ook vanuit het standpunt van duurzame mobiliteit vormt 
de auto-afhankelijkheid in suburbane woonmilieus een 
belangrijke opgave.

alternatieven, en zeker niet voor meer kwetsbare 
doelgroepen, waaronder ouderen.

De ouderen per buurt worden in kaart gebracht op 
basis van het aandeel 65-plussers en het aandeel 
80-plussers ten opzichte van de totale bevolking per 
statistische sector. 

AANDEEL 65-PLUSSERS IN GENT

Nevenstaande kaart toont het aandeel 65-plussers 
ten opzichte van het totaal aantal inwoners per 
statistische sector in Gent in het jaar 2020. Daarbij 
moet in rekening worden gehouden dat het gemiddeld 
aandeel 65-plussers in Gent beduidend lager is dan 
het Vlaams gemiddelde. In 2020 waren 16,6% van de 
inwoners van Gent 65 jaar of ouder. Voor Vlaanderen 
ligt het gemiddelde op 20,5% 2.

In eerste instantie valt op te merken dat het aandeel 
ouderen in het stadscentrum lager ligt dan in de 
randstedelijke wijken. In het centrum zijn er enkele 
sectoren met een significant hoger aandeel ouderen 
dan de andere sectoren in het centrum. Het betreft 
sector ‘Briel’ (in de wijk Sluizeke-Tolhuis-Ham), de 
sector Citadelpark en de omgeving ter hoogte van de 
Watersportbaan. Deze hogere cijfers in vergelijking 
met de rest van het stadscentrum kunnen in sommige 
gevallen verklaard worden door de aanwezigheid van 
woonzorgcentra.

Vervolgens is in sommige delen van de randstedelijke 
woonmilieus het aandeel ouderen relatief hoger. Zo 
bedraagt in Mariakerke het aandeel ouderen 22,9 % 
tegenover 15,6% in de binnenstad. Ook in Gentbrugge, 
Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem en Sint-Amandsberg 
zijn er sectoren met relatief hoge aandelen ouderen. 

2 Provincies in Cijfers, Rijskregister (2021)
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AANDEEL 80-PLUSSERS IN GENT

Nevenstaande kaart toont het aandeel 80-plussers 
ten opzichte van het totaal aantal inwoners per 
statistische sector. De sectoren Briel, Rozebroeken, 
Ter linden en Paolalaan hebben het hoogste aandeel 
80-plussers in Gent.
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AANDEEL 65-PLUSSERS IN SINT-TRUIDEN

De sectoren met de grootste aandelen 65-plussers 
komen overeen met de sectoren waar woonzorgcentra 
gelegen zijn. 
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AANDEEL 80-PLUSSERS IN SINT-TRUIDEN

De sectoren met de grootste aandelen 80-plussers 
komen overeen met de sectoren waar woonzorgcentra 
gelegen zijn. 
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INDICATOR 2.2. - AANDEEL JONGEREN

Net zoals (kans-)arme groepen zijn kinderen en 
jongeren meer afhankelijk of beïnvloedbaar door hun 
voedselomgeving. Zij worden als kwetsbare groep ook 
in kaart gebracht. De groep wordt in kaart gebracht 
aan de hand van het aandeel 0-17-jarigen ten opzichte 
van het totaal aantal inwoners per statistische sector. 

AANDEEL 0-17-JARIGEN TEN OPZICHTE VAN 
HET TOTAAL AANTAL INWONERS  
PER STATISTISCHE SECTOR IN 2020  IN GENT

Wat betreft het aandeel jongeren is er een duidelijk 
verschil tussen het stadscentrum met een laag aandeel 
jongeren en de negentiende-eeuwse wijken en de 
suburbane stadsrand met hoge aandelen jongeren. 
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AANDEEL 0-17-JARIGEN TEN OPZICHTE VAN 
HET TOTAAL AANTAL INWONERS  
PER STATISTISCHE SECTOR IN 2018 IN SINT-
TRUIDEN

De sectoren in het stadscentrum van Sint-Truiden 
hebben een duidelijk lager aandeel jongeren dan de 
sectoren in meer landelijke woonmilieus. 
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INDICATOR 2.2. - WELVAART 

Betaalbaarheid is één van de vijf dimensies van 
toegang tot voedsel. Belangrijk hierbij is dat de prijs 
op zich niet de essentie is, maar dat voornamelijk 
de relatie tussen de prijs en het inkomen de 
betaalbaarheid van een bepaald voedingspatroon 
bepaalt. Een belangrijk aspect in kader van 
bereikbaarheid van voeding is dat de actieradius en 
het verplaatsingsgedrag verschilt van persoon tot 
persoon en dat inkomen hier een bepalende factor in 
is. Personen met een lager inkomen maken gemiddeld 
minder en kortere verplaatsingen en beschikken 
ook minder vaak over een wagen. Dit betekent dat 
deze personen meer aangewezen zijn op de directe 
omgeving waardoor ze zeer beïnvloedbaar zijn door 
de voedselomgeving in de eigen buurt. Daarom is 
het opportuun om een zicht te hebben op buurten 
waar dergelijke kwetsbare groepen zich het meest 
bevinden. 

We brengen welvaart in beeld aan de hand de 
welvaarstindex van de stad Gent per statistische sector 
(2016) en het gemiddeld inkomen per inwoner per 
statistische sector in Sint-Truiden (2018).  
Aanvullend op de indicatoren die gebaseerd zijn op het 
inkomen brengen we ook het aandeel alleenstaande 
ouders in kaart. Eénoudergezinnen zijn veel 
kwetsbaarder voor monetaire armoede dan andere 
gezinnen en vormen dus een belangrijke indicator voor 
kwetsbare doelgroepen in de samenleving. 

Voor de stad Gent brengen we ook het aandeel 
inwoners die recht hebben op een leefloon in kaart. De 
cijfers met betrekking tot leefloongerechtigden zijn 
voor Sint-Truiden niet beschikbaar op het niveau van 
de statistische sectoren. 

WELVAARTSINDEX PER STATISTISCHE SECTOR 
IN GENT

De welvaartsindex is de vergelijking van het gemiddeld 
fiscale inkomen per belastingplichtige van een 
statistische sector met het gemiddelde inkomen 
per belastingplichtige in Gent. De gemiddelde 
welvaartsindex voor de volledige gemeente wordt 
gelijkgesteld aan 100. Wanneer een sector lager 
scoort dan 100, dan is het gemiddeld inkomen per 
belastingplichtige hier lager dan het gemiddeld 
inkomen in Gent. Er wordt gewerkt met de meest 
recente cijfers die dateren van het jaar 2016. 

De negentiende-eeuwse arbeidswijken ten noorden 
van het centrum en de wijken met hoge aandelen 
sociale woningen (Watersportbaan en Nieuw-Gent) 
hebben de laagste welvaartsindex in de gemeente. 
De sectoren met de laagste waardes zijn sector 
‘Wondelgemstraat’ (wijk Rabot) met score 61, sector 
‘Malem’ (in de wijk Brugse Poort -Rooigem)  en sector 
Tolhuis (wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham) met score 62. 
Een hoge welvaartsindex kan worden waargenomen 
in de suburbane wijken buiten het stadscentrum. 
Voornamelijk in de wijken Drongen, Zwijnaarde 
en Sint-Denijs-Westrem zijn er sectoren met hoge 
waardes. 
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AANTAL RECHTHEBBENDEN OP EEN RMI 
(LEEFLOON) OF EEN RMH (EQUIVALENT 
LEEFLOON) PER 
1000 INWONERS IN 2018

Deze indicator toont het aandeel gerechtigden 
op een leefloon1 of een equivalent leefloon2 (een 
levensminimum) per 1000 inwoners per statistische 
sector. Sectoren met het hoogste aandeel inwoners 
die recht hebben op een leefloon zijn Neermeersen 
(ter hoogte van de Watersportbaan), Malem, Rabot 
Station, Groendreef en Nieuw Gent. Dit zijn ook 
sectoren die binnen de laagste categorie van de 
welvaartsindex vallen.

1 Definitie Gent In cijfers (2021): “Gerechtigden op leefloon: Het 
leefloon is een minimuminkomen voor wie niet over toereikende 
bestaansmiddelen beschikt, noch er aanspraak op kan maken, 
noch in staat is deze te verwerven. Het bedrag is afhankelijk 
van de gezinssituatie.”

2 Definitie Gent In cijfers (2021): “Gerechtigden op equivalent 
leefloon of levensminimum: wie behoeftige is, zoals bepaald 
binnen de leefloonwet maar die de Belgische nationaliteit 
niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven, 
kan beroep doen op het equivalent leefloon. De bedragen zijn 
dezelfde als die van het leefloon en is ook afhankelijk van de 
gezinssituatie.”
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ALLEENSTAANDE OUDERS T.O.V. TOTAAL 
AANTAL INWONERS IN % (2020)

De sectoren met de hoogste aandelen alleenstaande 
ouders komen grotendeels overeen met sectoren uit 
bovenstaande kaart. Op deze kaart valt ook de Belle-
Vuewijk in de hoogst scorende categorie. 
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GEMIDDELD INKOMEN PER INWONER PER 
STATISTISCHE SECTOR IN SINT-TRUIDEN

Nevenstaande kaart toont per statistische sector 
het gemiddeld inkomen per inwoner. Dit cijfer wordt 
berekend door het totale netto belastbaar inkomen 
per statistische sector te delen door het aantal 
inwoners. Er wordt gewerkt met de meest recente 
cijfers die dateren van het jaar 2018. 

De gemiddeld laagste inkomens komen voor in de 
De Breden Akker (16.985 EUR), Nieuw Sint-Truiden 
(17.006 EUR), Bevingen (17.117 EUR) en Sint-Pieter 
(17.260 EUR). 
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ALLEENSTAANDE OUDERS T.O.V. TOTAAL 
AANTAL INWONERS IN % (2018)

Sectoren met hoge aandelen aan alleenstaande 
ouders liggen eerder verspreid binnen de gemeente. 
Het gaat om sectoren in het centrum (zoals de 
sector ‘Centrum-Station’ en ‘Stad-Noord-Speelhof’) 
als sectoren in het landelijk gebied (zoals de sector 
‘Wilderen Verspreide Bebouwing’ en ‘Zepperen + Deel 
Kozen’). 
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INDICATOR 2.3. - HERKOMST

Etniciteit heeft samen met andere individuele 
factoren zoals leeftijd, geslacht, tradities en religie een 
invloed op hoe de voedselomgeving wordt gebruikt 
en gepercipieerd (van Alphen, 2018). Bovendien kan 
er ook een verband gelegd worden tussen etniciteit 
en immobiliteit (een belangrijk aspect binnen de 
scope van voedselbereikbaarheid). Een ander 
belangrijk aspect is dat het entrepreneurschap in 
gemeenschappen met een buitenlandse achtergrond 
groter is dan onder de bevolking met een Belgische 
herkomst. Dit heeft een belangrijke invloed op het 
voedselaanbod in buurten met een hoog aandeel 
inwoners met een buitenlandse herkomst of 
nationaliteit (Cant, 2019).

AANDEEL INWONERS VAN NIET-BELGISCHE 
HERKOMST

De statistische sectoren met het hoogste aandeel 
inwoners van niet-Belgische herkomst bevinden zich 
in de 19e-eeuwse wijken Rabot, Brugse-Poort, Tolhuis-
Sluizeken-Ham, Ledeberg en Dampoort. Ook in de 
sociale woonwijken Nieuw-Gent en Malem is er een 
gemiddeld hoger aandeel inwoners van niet-Belgische 
herkomst. 
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AANDEEL INWONERS VAN NIET-BELGISCHE 
HERKOMST

De statistische sectoren met de hoogste aandelen van 
inwoners van niet-Belgische herkomst zijn Guvelingen 
(ten noorden van het stadscentrum) en Bevingen (ten 
zuiden van het stadscentrum). 
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Zoals in de inleiding van dit onderdeel van het 
rapport reeds werd aangehaald, zijn er ook niet-
voedingsgerelateerde ruimtelijke factoren die 
een impact hebben op de gezondheidstoestand 
van de bewoners en op het milieu. De inrichting 
van de omgeving heeft niet enkel een invloed op 
wat we eten maar ook op hoeveel we bewegen. 
De term ‘obesogene omgeving’ wordt vanuit 
gezondheidsoogpunt dan ook gebruikt om 
omgevingen te definiëren die enerzijds de keuze 
voor overmatige consumptie van calorierijk voedsel 
makkelijker maken en anderzijds weinig aanzetten tot 
bewegen (Voedingscentrum, 2021). Om na te gaan of 
een omgeving meer of minder potentieel heeft voor 
het stimuleren van actieve verplaatsingen en dus het 
stimuleren van fysieke beweging, kan de walkability 
van de omgeving onderzocht worden. Inwoners van 
buurten met een hogere bewandelbaarheid bewegen 
meer en hebben gemiddeld gezien een gezonder 
gewicht (Vlaams Instituut Gezond Leven, 2021). We 
brengen voor beide gemeenten de ruimtelijke context 
in beeld aan de hand van de walkability-score die 
ontwikkeld werd door het Vlaams Instituut Gezond 
Leven en Departement Omgeving in samenwerking 
met VITO.

INDICATOR 3.1. - WALKABILITY

De walkabilityscore-tool van het Vlaams Instituut 
Gezond Leven bepaalt de walkabilityscore per 
hectare voor heel Vlaanderen. De score wordt 
berekend op basis van drie ruimtelijke factoren 
namelijk de woondichtheid, de functiemix 
(functiemenging of verwevenheid van functies) en de 
stratenconnectiviteit voor voetgangers en fietsers. 
De score wordt vervolgens berekend door de scores 
van de drie factoren op te tellen waarbij de score voor 
stratenconneciviteit dubbel telt. De uitkomst is een 
relatieve score. De score voor een bepaalde locatie is 
dus afhankelijk van de andere scores in Vlaanderen en 
Brussel. De score wordt op de kaarten weergegeven 
voor de bebouwde gebieden. 

 
2. RUIMTELIJKE CONTEXT

WALKABILITYSCORE IN GENT

Nevenstaande kaart toont de walkabilityscore voor 
Gent. In eerste instantie valt er een duidelijk radiaal 
patroon op met een hoge score in het centrum van 
de stad en lagere scores naar de stadsranden toe. De 
laagste scoren kunnen waargenomen worden in het 
havengebied maar ook in Sint-Denijs-Westrem en 
Zwijnaarde. 
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gemiddelde walkability

lage walkability

zeer lage walkability

bron: Vlaams Instituut Gezond Leven
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WALKABILITYSCORE IN SINT-TRUIDEN

Nevenstaande kaart toont de walkabilityscore voor 
Sint-Truiden. Er is een duidelijk onderscheid tussen het 
stadscentrum enerzijds en de verspreide bebouwing in 
het buitengebied anderzijds.
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bron: Vlaams Instituut Gezond Leven
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In deze bijlage worden de resultaten van de indicator 
“milieubewust handelen - voedsel” opgenomen uit de 
Gemeente- en Stadsmonitor editie 2017. 

 
3. DATA UIT DE STADSMONITOR OMTRENT MILIEUBEWUST 
HANDELEN OP WIJKNIVEAU BINNEN STAD GENT
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koopt groenten en fruit seizoensbewust  

(minstens wekelijks)

35 - 38   %

38 - 40   %

40 - 44   %

44 - 47   %

47  - 51   %

Ledeberg

Nieuw Gent

Zwijnaarde

Sint-Denijs-Westrem-Afsnee

Stationsbuurt-Zuid

Drongen

Mariakerke

Bloemekenswijk

Brugse-Poort-Rooigem

Watersportbaan-Ekkergem

Rabot-Blaisantvest

Elisabethbegijnhof

Binnenstad

Sluizeken-Tolhuis-Ham

Macharius- 
Heirnis

Dampoort

Sint-Amandsberg

Oostakker

Gentse Kanaaldorpen  
en -zone

Muide- 
Meulestede- 
Afrikalaan

Wondelgem

Stationsbuurt-Noord

Oud Gentbrugge

Gentbrugge

Moscou Vogelhoek
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koopt biologische producten  

(minstens wekelijks)

14 - 19   %

19 - 28   %

28 - 34   %

34 - 40   %

40  - 43  %

Ledeberg

Nieuw Gent

Zwijnaarde

Sint-Denijs-Westrem-Afsnee

Stationsbuurt-Zuid

Drongen

Mariakerke

Bloemekenswijk

Brugse-Poort-Rooigem

Watersportbaan-Ekkergem

Rabot-Blaisantvest

Elisabethbegijnhof

Binnenstad

Sluizeken-Tolhuis-Ham

Macharius- 
Heirnis

Dampoort

Sint-Amandsberg

Oostakker

Gentse Kanaaldorpen  
en -zone

Muide- 
Meulestede- 
Afrikalaan

Wondelgem

Stationsbuurt-Noord

Oud Gentbrugge

Gentbrugge

Moscou Vogelhoek
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eet groenten of fruit dat lokaal gekweekt wordt  

(minstens wekelijks)

12 - 15   %

15 - 17   %

17 - 22   %

22 - 25   %

25  - 28   %

Ledeberg

Nieuw Gent

Zwijnaarde

Sint-Denijs-Westrem-Afsnee

Stationsbuurt-Zuid

Drongen

Mariakerke

Bloemekenswijk

Brugse-Poort-Rooigem

Watersportbaan-Ekkergem

Rabot-Blaisantvest

Elisabethbegijnhof

Binnenstad

Sluizeken-Tolhuis-Ham

Macharius- 
Heirnis

Dampoort

Sint-Amandsberg

Oostakker

Gentse Kanaaldorpen  
en -zone

Muide- 
Meulestede- 
Afrikalaan

Wondelgem

Stationsbuurt-Noord

Oud Gentbrugge

Gentbrugge

Moscou Vogelhoek
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eet vegetarisch 

(minstens wekelijks)

12 - 18   %

18 - 26   %

26 - 31   %

31 - 38   %

38  - 43   %

Ledeberg

Nieuw Gent

Zwijnaarde

Sint-Denijs-Westrem-Afsnee

Stationsbuurt-Zuid

Drongen

Mariakerke

Bloemekenswijk

Brugse-Poort-Rooigem

Watersportbaan-Ekkergem

Rabot-Blaisantvest

Elisabethbegijnhof

Binnenstad

Sluizeken-Tolhuis-Ham

Macharius- 
Heirnis

Dampoort

Sint-Amandsberg

Oostakker

Gentse Kanaaldorpen  
en -zone

Muide- 
Meulestede- 
Afrikalaan

Wondelgem

Stationsbuurt-Noord

Oud Gentbrugge

Gentbrugge

Moscou Vogelhoek
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beperkt weggooien van eten 

(minstens wekelijks)

58 - 58   %

58 - 63   %

63 - 67   %

67 - 71   %

71  - 75   %

Ledeberg

Nieuw Gent

Zwijnaarde

Sint-Denijs-Westrem-Afsnee

Stationsbuurt-Zuid

Drongen

Mariakerke

Bloemekenswijk

Brugse-Poort-Rooigem

Watersportbaan-Ekkergem

Rabot-Blaisantvest

Elisabethbegijnhof

Binnenstad

Sluizeken-Tolhuis-Ham

Macharius- 
Heirnis

Dampoort

Sint-Amandsberg

Oostakker

Gentse Kanaaldorpen  
en -zone

Muide- 
Meulestede- 
Afrikalaan

Wondelgem

Stationsbuurt-Noord

Oud Gentbrugge

Gentbrugge

Moscou Vogelhoek
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RAPPORT GEBRUIKERSBEVRAGING 
LOKALE VOEDSELOMGEVING
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Rapport gebruikersbevraging in kader van 
het project ‘Lokale voedselomgeving in kaart 
en beeld’. De ‘gepercipieerde’ 
voedselomgeving in casegebieden te Gent en 
Sint-Truiden. 
Auteurs: Dr. Jolien Plaete & Tine Van Groenweghe, Vlaams Instituut Gezond Leven vzw 
Contact: jolien.plaete@gezondleven.be   

IINNLLEEIIDDIINNGG  ––  SSIITTUUEERRIINNGG  
Dit onderzoek situeert zich binnen het project ‘Lokale voedselomgeving in kaart en beeld’, 
uitgevoerd door Atelier Romain i.s.m. Vlaams Instituut Gezond Leven en Let us, in opdracht van de 
Vlaamse Overheid – Departement Omgeving. Dit deelonderzoek, uitgevoerd door Gezond Leven, 
focust op een bevraging bij gebruikers van de voedselomgeving binnen 5 geselecteerde case-
gebieden in Gent en Sint-Truiden. Er wordt vanuit een ‘gedragsbril’ naar de voedselomgeving 
gekeken binnen dit luik. Dit gebeurt met het Gedragswiel (figuur 1) als overkoepelend kader, 
waaronder de context en daarbij de fysieke omgeving worden ingevuld in het kader van gezond en 
milieuverantwoord eetgedrag. Dit rapport focust enkel op het gedragsluik. De bredere omkadering 
van het complete project, waarbij onder andere de casegebieden worden toegelicht, wordt 
besproken in het document ‘Lokale 
voedselomgeving in kaart en beeld’.  

Hoe we inkopen doen, eten bereiden of bestellen, 
maaltijden plannen en verorberen – kortom: ons 
eetgedrag – wordt bepaald door allerlei 
factoren. Het Gedragswiel 
belicht enerzijds individuele determinanten van 
gedrag. Dat zijn de competenties (kennis en 
vaardigheden) die nodig zijn om gezond en 
milieuverantwoord te eten, en de drijfveren (bv. 
attitudes en gewoontes) om dat ook effectief te 
gaan doen (of net niet). Anderzijds vind je 
de invloeden van buiten het 
individu bovenaan terug in het Gedragswiel onder de noemer context. Dit verwijst naar de 
verschillende aspecten van de (voedsel)omgeving die ook het eetgedrag mee gaan bepalen.  

 

DDee  vvooeeddsseelloommggeevviinngg  
Mensen bepalen hun gedrag niet alleen.  Ook de context of de omgeving waarin we leven heeft een 
grote impact op de keuzes die we maken. Individueel kiezen om gezond en milieuverantwoord te 
eten, is alleen mogelijk in een ondersteunende omgeving die de juiste keuzes stimuleert en evident 
maakt. Volgens het Gedragswiel (figuur 1) zijn er vier soorten omgevingsfactoren die gedrag kunnen 
beïnvloeden: 1/fysieke, 2/sociaal-culturele, 3/economische en 4/politieke factoren. 
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attitudes en gewoontes) om dat ook effectief te 
gaan doen (of net niet). Anderzijds vind je 
de invloeden van buiten het 
individu bovenaan terug in het Gedragswiel onder de noemer context. Dit verwijst naar de 
verschillende aspecten van de (voedsel)omgeving die ook het eetgedrag mee gaan bepalen.  

 

DDee  vvooeeddsseelloommggeevviinngg  
Mensen bepalen hun gedrag niet alleen.  Ook de context of de omgeving waarin we leven heeft een 
grote impact op de keuzes die we maken. Individueel kiezen om gezond en milieuverantwoord te 
eten, is alleen mogelijk in een ondersteunende omgeving die de juiste keuzes stimuleert en evident 
maakt. Volgens het Gedragswiel (figuur 1) zijn er vier soorten omgevingsfactoren die gedrag kunnen 
beïnvloeden: 1/fysieke, 2/sociaal-culturele, 3/economische en 4/politieke factoren. 

2 
 

Toegepast op eetgedrag wordt de term ‘voedselomgevingen’ gebruikt, die verwijst naar de 
voedingswaarde, prijs, informatie en promotie van voeding in de omgeving waar het dagelijks leven 
van mensen zich afspeelt. Gezonde en milieuverantwoorde voedselomgevingen worden gekenmerkt 
door een goede bereikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid en zichtbaarheid van gezonde en 
milieuverantwoorde voeding, terwijl de keuze voor ongezonde voeding en voeding met een hoge 
milieu-impact minder evident is.1 Ook sociale en culturele aspecten hebben een belangrijke invloed 
op eetgedrag. Samengevat bestaat de voedselomgeving uit de niet-individuele factoren, die de 
mogelijkheden en keuzes van mensen voor een bepaald voedingspatroon beïnvloeden. 

Deze vier soorten omgevingsfactoren kunnen 
bovendien volgens het ANGELO FRAMEWORK 
(‘analysis grid for environments linked to obesity’) 
benaderd worden op verschillende niveaus: van 
microniveau (gezin, familie, vrienden) over 
mesoniveau (concrete groep of setting zoals school, 
kinderopvang, buurt, werk, …) tot macroniveau 
(ruimere maatschappij en systemen zoals transport, 
industrie, overheid, …) (figuur 2). 

  
FFyyssiieekkee  ffaaccttoorreenn  vvaann  ddee  vvooeeddsseelloommggeevviinngg  
Een goede beschikbaarheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid van voeding beïnvloeden het 
eetgedrag. De dag van vandaag is er bijna overal en altijd ongezonde voeding beschikbaar en 
zichtbaar rondom ons. Samen met een tekort aan beweging en lang stilzitten, werkt dit 
gewichtstoename in de hand. De huidige omgeving wordt daarom ook wel ‘obesogeen’ genoemd. 
Een ander mogelijk aspect is het ontbreken van een aanbod aan gezonde en milieuverantwoorde 
voeding (bijvoorbeeld seizoensgebonden groenten en fruit), waarbij de buurt als een 
‘voedselwoestijn’ wordt omschreven.  

Beschikbaar aanbod  
Mensen bevinden zich dagelijks in verschillende settings waarbinnen een aanbod van voeding wordt 
georganiseerd. Het start met het aanwezige aanbod thuis. Verschillende factoren binnen de 
thuisomgeving kunnen geassocieerd worden met gezonde eetgewoontes. Zowel de beschikbaarheid 
(gezonde voeding aanwezig thuis) als de toegankelijkheid (de gezonde voeding is aanwezig in een 
vorm of op een locatie die leidt tot consumptie ervan, bv. bereide fruitsalade op ooghoogte in de 
koelkast, frequent zelfbereide familiemaaltijden, …) worden positief geassocieerd met gezonde 
eetgewoontes in de jeugdjaren.  

Onderzoek toont aan dat er mogelijks ook een verband is tussen de manier waarop het 
voedselaanbod binnen een buurt georganiseerd is (bv. toegang tot supermarkten of de verhouding 
tussen fastfoodketens en verkooppunten met een gezonder aanbod) en het ontwikkelen van aan 
voeding gerelateerde aandoeningen zoals obesitas. Verschillende (Amerikaanse) studies toonden 
een verschil aan in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van gezonde voeding voor buurten met 
een lager inkomen. Zo zou er in lage inkomensbuurten een groter aanbod van ongezonde voeding 

 
1 Onderzoek naar voedselomgevingen is tot nu toe vooral gefocust op gezondheid. Zoals de onderbouwing van 
de voedingsdriehoek voor milieu-aspecten laat zien, gaan een gezond en milieuverantwoord voedingspatroon 
grotendeels hand in hand. Om onderzoeksresultaten correct te citeren, wordt in deze tekst soms enkel over 
gezonde voedingspatronen gesproken. Maar we kunnen ervan uitgaan dat dit eveneens een (positief of 
negatief) effect op milieuvlak met zich meebrengt. 
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bestaan door o.a. de aanwezigheid van meer fastfoodketens en afwezigheid van supermarkten met 
een gezonder aanbod (ook wel ‘voedselmoeras’ genoemd). Dit ongelijke aanbod zou bijdragen tot 
het vergroten van gezondheidsongelijkheid voor lage inkomens en minderheidsgroepen. Wie in een 
buurt woont waar het gemiddelde inkomen lager ligt, heeft minder toegang tot gezond eten. Er zijn 
vaker fastfoodrestaurants en buurtwinkels met beperkte keuzes te vinden. Wie het financieel beter 
heeft, woont vaker in een buurt met meer variatie aan supermarkten en voedingsmiddelen. In de 
review van Giskens et al. (2010) wordt ‘het wonen in een sociaal-economische achterstandswijk’ als 
enige consistente associatie met verschillende voedingsgedragingen gerapporteerd. Het wonen in 
een sociaal-economische achterstandswijk kan voedingsgedrag beïnvloeden door beperkte toegang 
tot supermarkten, doordat er minder winkels zijn en/of doordat deze minder bereikbaar zijn via 
transport. De meerderheid van de studies die dergelijke associaties rond het voedingsaanbod in de 
buurt beschrijven, zijn echter uitgevoerd in de USA, UK of Australië/Nieuw Zeeland. Gezien het 
verschil in samenstelling en opbouw van buurten in deze regio’s, is het nog niet duidelijk of deze 
bevindingen zomaar kunnen gegeneraliseerd worden naar bv. de Vlaamse context. Meer studies die 
dit bevestigen voor de Europese regio en dus België/Vlaanderen zijn nodig. 

Er is vaak ook een voedingsaanbod op school, op het werk, in de sportclub, …. Vlaams Instituut 
Gezond Leven houdt via de vierjaarlijkse indicatorenbevraging de vinger aan de pols m.b.t. het 
beschikbare aanbod voeding in verschillende settings in Vlaanderen. Dit onderzoek stelt vast dat 
meer aandacht en acties voor een gezond en milieuverantwoord aanbod nodig zijn, zowel binnen 
bedrijven, op school als in kinderdagverblijven.  

Tot slot worden we ook onderweg, in het trein-, bus- of tankstation, in de winkelstraat, … 
geconfronteerd met en verleid door een overaanbod aan ongezond en relatief goedkoop 
gemaksvoedsel. Denk bijvoorbeeld aan het aanbod frisdrank in een automaat in het treinstation. 

Bereikbaar aanbod 
Voedselkeuzes hangen verder ook af van of en hoe een bepaald voedingsaanbod bereikbaar is. 
Omwille van beperktere verplaatsingsmogelijkheden zijn (kans)arme groepen, kinderen en jongeren, 
ouderen en minder mobiele mensen meer aangewezen op de voedselomgeving in hun eigen buurt. 
Daarom is het belangrijk dat beleidsacties rond de voedselomgeving inspelen op o.a. de 
schoolomgeving en buurten waar kansarme en kwetsbare groepen geconcentreerd zijn.  

Toegankelijk aanbod 
De zichtbaarheid en de manier waarop een voedingsaanbod gepresenteerd wordt in winkels en 
restaurants, sturen ook eetgedrag. Dit gaat onder meer over de beschikbaarheid van voeding op 
diverse plekken, de plaats waar voeding geïnstalleerd wordt, keuze, versheid, kwaliteit, 
gebruiksgemak, ….  

Onderzoek toont aan dat men er gezondere eetgewoontes kan op nahouden wanneer supermarkten 
in verhouding meer gezonde voeding aanbieden. Verder kan ook de specifieke inrichting van bv. een 
bedrijfsrestaurant of winkel ons eetgedrag sturen. In een ‘gezond en milieuverantwoord ingerichte 
ruimte’ is het grootste deel van het zichtbare aanbod gezond en is het ongezonde aanbod minder 
direct waarneembaar. Het gezonde aanbod is er aantrekkelijk gepresenteerd en letterlijk en 
figuurlijk de voor de hand liggende keuze. Een interventiestrategie die hierop inspeelt is ‘nudging’ 
(bv. de gezonde keuze op ooghoogte in een automaat, vooraan de toonbank, of bij de ingang van 
een winkel of een restaurant, …). Andere aspecten die vallen onder toegankelijkheid zijn bv. 
geserveerde portiegroottes of het gebruiksgemak van bv. fastfood of kant-en-klare maaltijden die 
onze consumptie sturen.  
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(bv. de gezonde keuze op ooghoogte in een automaat, vooraan de toonbank, of bij de ingang van 
een winkel of een restaurant, …). Andere aspecten die vallen onder toegankelijkheid zijn bv. 
geserveerde portiegroottes of het gebruiksgemak van bv. fastfood of kant-en-klare maaltijden die 
onze consumptie sturen.  
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Om gericht te kunnen ingrijpen op de voedselomgeving, loont het om deze meer in detail te 
beschrijven. Het doel van dit project is om het luik van ‘de fysieke voedselomgeving in vijf buurten 
(= casegebieden)’ in Gent en Sint-Truiden in kaart te brengen.  

DDee  ssuubbjjeeccttiieevvee  vvooeeddsseelloommggeevviinngg  ––  ppeerrcceeppttiiee  vvaann  ddee  ggeebbrruuiikkeerrss  vvaann  ddee  
vvooeeddsseelloommggeevviinngg  
Er is een verschil tussen de objectieve voedselomgeving, die meetbaar is door onder andere het 
aantal winkels en het aanbod in beeld te brengen, en de subjectieve voedselomgeving, die 
waargenomen wordt door individuen (= gebruikers van de voedselomgeving). Het is via de perceptie 
van de voedselomgeving dat het voedingspatroon - bewust en onbewust - wordt beïnvloed.  

De perceptie van de voedselomgeving wordt mede beïnvloed door socio-demografische variabelen 
van de gebruikers van die omgeving, zoals leeftijd, etniciteit, gender en opleidingsniveau. Verbanden 
tussen factoren uit de fysieke voedselomgeving en eetgedrag zouden sterker zijn wanneer gekeken 
wordt naar specifieke groepen (bv. personen met een lagere socio-economische status) of bepaalde 
buurten (bv. armere buurten). Daarom is het belangrijk om verder onderzoek rond de 
voedselomgeving te richten op deze doelgroepen en buurten.  

 

DDOOEELL  VVAANN  HHEETT  DDEEEELLOONNDDEERRZZOOEEKK    
Onderzoeksvraag 
Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil via dit deelonderzoek ‘de subjectieve voedselomgeving’ van 
meer kwetsbare gebruikers in kaart brengen voor vijf geselecteerde casegebieden in Gent en Sint-
Truiden. De hoofdopdrachtnemer (Atelier Romain) brengt ‘de objectieve omgeving’ van de 
desbetreffende casegebieden in kaart en beeld. Vervolgens zullen in een aantal werksessies de 
resultaten van het onderzoek rond de objectieve en de subjectieve omgeving naast elkaar gelegd 
worden, om op basis van beide gelijkenissen en verschillen te identificeren. Op die manier kunnen 
gerichte acties in de fysieke omgeving en aanbevelingen voorgesteld worden, afgestemd op de 
perceptie van de gebruikers van de voedselomgeving. Het doel daarbij is het eetgedrag van de 
gebruikers positief te beïnvloeden naar een gezonder en meer milieuverantwoord eetpatroon.  

De hoofdonderzoeksvraag luidt dan ook: ‘Wat is de perceptie en beleving van de 
volwassenen/jongeren van de voedselomgeving binnen het voorgestelde gebied? Wat vinden ze 
belangrijk m.b.t. het aanbod, de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van voeding in deze 
omgeving?’   

MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  
Doelgroep  
Het project richt zich naar gebruikers van de voedselomgeving. Binnen de cases in dit onderzoek 
werd een meer kwetsbare doelgroep geselecteerd op basis van eerdergenoemde beïnvloedende 
factoren: jongeren, mensen met een migratie-achtergrond en mensen met een lager inkomen. Deze 
focus is verrijkend, maar brengt tegelijk enkele uitdagingen met zich mee. In elk van deze groepen 
kunnen mensen voorkomen die leven in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Dat zijn mensen 
die in hun contact met organisaties vaak gekwetst zijn geweest. Ze kunnen daardoor het aanbod 
ervaren als weinig behulpzaam, ondersteunend, niet afgestemd op hun vragen, beoordelend, 
controlerend. Daarom werden de deelnemers ook geselecteerd via sleutelfiguren, die vaak als 
vertrouwensfiguur fungeerden. Dit kan de drempel tot het aangaan van een gesprek verlagen.  
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De voorziene tijdspanne voor dit onderzoek is beperkt. Er is daarom gekozen voor een gerichte 
focus, door de casegebieden en doelgroepen in Gent en Sint-Truiden zo te kiezen dat een zekere 
vergelijking mogelijk is. De reden waarom bepaalde casegebieden werden geselecteerd voor dit 
project, zijn na te lezen in het desbetreffende rapport hierrond. De geselecteerde casegebieden 
waarbinnen de interviews met de gebruikers werden uitgevoerd, zijn:  

- Gent Watersportbaan: sociale hoogbouwwijk & schoolomgeving 
- Nieuw Sint-Truiden: Tuinwijk (sociale huisvesting) & school- en stationsomgeving 
- Gent Dendermondsesteenweg. 

Per casegebied is een doelgroep van vijf kwetsbare volwassenen (met een laag inkomen en/of van 
niet-Belgische afkomst) en vijf jongeren vooropgesteld. Met uitzondering van de case 
‘Dendermondsesteenweg’, waar de interviews enkel op volwassenen gericht zijn.  

Mixed method strategy 
Om de subjectieve omgeving zo kwalitatief mogelijk in beeld te brengen, werd een combinatie van 
1/ mental mapping, 2/photovoice en 3/diepte-interviews voorgesteld als methodologie (zie tabel 
1).  Dit om voldoende kwalitatief te kunnen ingaan op de perceptie van de gebruikers. Uit onderzoek 
blijkt ook dat deze methodes beter afgestemd en effectiever zijn bij mensen in een maatschappelijk 
kwetsbare situatie.  

Strategie? Wie? Doel? Corona-kanttekening 

Selecteren sleutelfiguren  
 
 

Sleutelfiguren op basis van 
de geselecteerde cases 

Luisteren bij de 
sleutelfiguren welke 
doelgroep het best verder 
gecontacteerd wordt en 
luisteren hoe en waar we de 
doelgroep het best kunnen 
bereiken. 
 
Polsen naar informatie over 
de buurt m.b.t. tot het 
voedingsaanbod. 

Contact sleutelfiguren kan 
volledig telefonisch of via 
mail. 

Photo Voice Jongeren 
Volwassenen 

Doel: de deelnemers 
worden gevraagd om 
gedurende 1 week foto’s te 
trekken van alles in hun 
omgeving m.b.t. voeding. 

Toelichting photo voice aan 
de doelgroep kan : 
a/ live buiten in groepjes 
van vier, b/ online (afh. van 
de doelgroep en hoe 
aangegeven door de 
sleutelfiguren). 
 

Diepte-interview of 
focusgroep + mental map 
tekenen 

Jongeren 
Volwassen 

 
 

Interview aan de hand van 
een interviewguide die 
aangepast wordt naar 
gelang de doelgroep. 
Tijdens het interview 
worden de genomen foto’s 
besproken. Topics die niet 
aan de hand van de foto’s of 
vanzelf naar voor komen, 
worden aangehaald door de 
interviewer. Tijdens het 
interview kan ook gevraagd 
worden om de fysieke 
omgeving te tekenen 
(deeltje aanbod en 
bereikbaarheid). 

Online of buiten, per 4 of 1 
op 1 
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De voorziene tijdspanne voor dit onderzoek is beperkt. Er is daarom gekozen voor een gerichte 
focus, door de casegebieden en doelgroepen in Gent en Sint-Truiden zo te kiezen dat een zekere 
vergelijking mogelijk is. De reden waarom bepaalde casegebieden werden geselecteerd voor dit 
project, zijn na te lezen in het desbetreffende rapport hierrond. De geselecteerde casegebieden 
waarbinnen de interviews met de gebruikers werden uitgevoerd, zijn:  

- Gent Watersportbaan: sociale hoogbouwwijk & schoolomgeving 
- Nieuw Sint-Truiden: Tuinwijk (sociale huisvesting) & school- en stationsomgeving 
- Gent Dendermondsesteenweg. 

Per casegebied is een doelgroep van vijf kwetsbare volwassenen (met een laag inkomen en/of van 
niet-Belgische afkomst) en vijf jongeren vooropgesteld. Met uitzondering van de case 
‘Dendermondsesteenweg’, waar de interviews enkel op volwassenen gericht zijn.  

Mixed method strategy 
Om de subjectieve omgeving zo kwalitatief mogelijk in beeld te brengen, werd een combinatie van 
1/ mental mapping, 2/photovoice en 3/diepte-interviews voorgesteld als methodologie (zie tabel 
1).  Dit om voldoende kwalitatief te kunnen ingaan op de perceptie van de gebruikers. Uit onderzoek 
blijkt ook dat deze methodes beter afgestemd en effectiever zijn bij mensen in een maatschappelijk 
kwetsbare situatie.  

Strategie? Wie? Doel? Corona-kanttekening 

Selecteren sleutelfiguren  
 
 

Sleutelfiguren op basis van 
de geselecteerde cases 

Luisteren bij de 
sleutelfiguren welke 
doelgroep het best verder 
gecontacteerd wordt en 
luisteren hoe en waar we de 
doelgroep het best kunnen 
bereiken. 
 
Polsen naar informatie over 
de buurt m.b.t. tot het 
voedingsaanbod. 

Contact sleutelfiguren kan 
volledig telefonisch of via 
mail. 

Photo Voice Jongeren 
Volwassenen 

Doel: de deelnemers 
worden gevraagd om 
gedurende 1 week foto’s te 
trekken van alles in hun 
omgeving m.b.t. voeding. 

Toelichting photo voice aan 
de doelgroep kan : 
a/ live buiten in groepjes 
van vier, b/ online (afh. van 
de doelgroep en hoe 
aangegeven door de 
sleutelfiguren). 
 

Diepte-interview of 
focusgroep + mental map 
tekenen 

Jongeren 
Volwassen 

 
 

Interview aan de hand van 
een interviewguide die 
aangepast wordt naar 
gelang de doelgroep. 
Tijdens het interview 
worden de genomen foto’s 
besproken. Topics die niet 
aan de hand van de foto’s of 
vanzelf naar voor komen, 
worden aangehaald door de 
interviewer. Tijdens het 
interview kan ook gevraagd 
worden om de fysieke 
omgeving te tekenen 
(deeltje aanbod en 
bereikbaarheid). 

Online of buiten, per 4 of 1 
op 1 
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Diepte-interviews 
Voor de diepte-interviews werd per case een interviewguide opgesteld, afzonderlijk voor 
volwassenen en jongeren. In totaal stelde Gezond Leven vijf interviewguides op, zie bijlage 1. De 
topics in de interviewguides zijn onderverdeeld op basis van de verschillende aspecten van de 
fysieke voedselomgeving: het beschikbare aanbod, de toegankelijkheid van het aanbod en de 
bereikbaarheid van het aanbod. Daarbij wordt gepolst naar aspecten binnen de omgeving die 
inspelen op bewust en onbewust gedrag. Binnen elk topic werd een onderscheid gemaakt in vragen 
per case en per doelgroep: jongeren of volwassenen.   

Mental mapping 
De ‘mental mapping methode’ is een aanvullende methodiek bij de diepte-interviews. Het doel van 
mental mapping is vnl. dat deelnemers hun eigen voedselomgeving mentaal voorstellen om zo het 
diepte-interview rond deze omgeving duidelijker te laten verlopen. Deelnemers tekenen een eigen 
kaart van de buurt. Samen met de interviewer situeren ze op een wit blad verschillende plaatsen 
waar ze voedsel kopen of eten t.o.v. hun woonst of school. Deze methode geeft inkijk in de 
alledaagse (ruimtelijke, sociale en culturele/symbolische) leefomgeving van de deelnemers en de 
veranderingen hierbinnen. Het is niet de bedoeling om tot de volledige kaart van hun buurt te 
komen, maar wel de persoonlijk betekenisvolle, alledaagse leefomgeving. Uit deze kaartjes kan 
afgeleid worden welke winkels/restaurants/bars belangrijk zijn voor de deelnemers, welke afstanden 
deelnemers percipiëren en welke zaken ze niet kennen (door dit nadien naast objectieve 
plattegronden te leggen).  
 

Photovoice 
Photovoice is een participatieve actieonderzoeksmethode waarbij deelnemers aan de hand van een 
opdracht zelf als fotograaf aan de slag gaan en hun alledaagse leven vastleggen. In dit geval is de 
opdracht om verschillende elementen uit hun voedselomgeving in kaart te brengen. De kern van de 
fotomethode is dat die zelfgemaakte foto’s gebruikt worden als input voor het diepte-interview. De 
methode wordt emancipatorisch en reflectief genoemd, omdat ze een individu en een groep kan 
ondersteunen in het uitdrukken van gedachten, ideeën en ervaringen met betrekking tot hun leven 
en leefomgeving en hen betrekt in de verandering van deze omgeving. Binnen dit onderzoek werd 
voorgesteld om deelnemers, voorafgaande aan de interviews, foto’s te laten nemen. De foto’s 
hadden als doel een aanknopingspunt te vormen om het diepte-interview vorm te geven. De foto’s 
werden als aanvullend bij de diepte-interviews beschouwd. Ook zonder foto’s konden de interviews 
aan de hand van de interviewguide volledig doorgaan.  

RREESSUULLTTAATTEENN    
DDeeeellnneemmeerrss  
Bijlage 2 geeft een overzicht van de sleutelfiguren waarmee contact werd gelegd en de informatie 
die via hen werd verkregen, alsook een overzicht van het profiel van de verschillende deelnemers 
aan de interviews.  

Kenmerkend aan interviews met mensen in een maatschappelijk meer kwetsbare situatie is de 
wisselende planning. Twee mensen konden na contactopname via de sleutelfiguur door ons niet 
meer gecontacteerd worden. Drie mensen haakten af tussen het eerste contact en het geplande 
interview. Vijf gesprekken werden meermaals verplaatst van datum.  
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Waar mogelijk ging de voorkeur uit naar individuele diepte-interviews. Groepsgesprekken boden 
voor sommige deelnemers een gevoel van veiligheid, voor organisaties was dit een logistieke 
oplossing om in de korte tijdspanne gesprekken te organiseren. Bovendien bood het de kans om een 
meer kwetsbaar publiek te bereiken. Groepsgesprekken werden als volgt georganiseerd: we gingen 
naar hen toe, bereikten hen op een moment dat ze al bezig waren rond voeding en werkten via 
vertrouwensfiguren. Zo konden we in meerdere kwetsbare settings (voedselondersteuning, 
ontmoetingshuizen en mobiele keuken) gesprekken aangaan.  

Gent  
In de omgeving van de Watersportbaan werden in totaal acht volwassenen geïnterviewd, waaronder 
een oudere alleenstaande dame woonachtig in de sociale hoogbouw, vijf volwassenen via Let’s Save 
Food (drie gepensioneerde vrouwen, een man van 65 jaar, en een vrouw van rond de 40 jaar) en 
twee korte interviews met personen op een evenementje aan de Watersportlaan ‘Blockbusters van 
Radio Gaga’.  
Er werden zes jongeren geïnterviewd via de KAA Gent Foundation. Uit de scholen in de regio van de 
Watersportlaan kwam geen respons.  

In de omgeving van de Dendermondsesteenweg werd een alleenstaande (pleeg)ouder van twee 
kinderen, waaronder een Turkse pleegzoon, geïnterviewd. Daarnaast is gesproken met vijf 
kwetsbare vrijwilligers en een stagiaire van bij ’t Overeten (samenwerkingsverband rond gezonde en 
betaalbare voeding tussen buurtbewoners, vrijwilligers, straathoekwerk, …). Verder werden vragen 
gesteld aan een 12-tal volwassenen bij de voedselondersteuning SIVI. Deze mensen konden kort 
worden aangesproken tijdens het wachten op de voedselverdeling. Er werd een interview met een 
Bulgaarse vrouw uit de buurt gepland, maar dit interview werd door de deelnemer zelf geannuleerd.  
 
Sint-Truiden 
In Sint-Truiden werd via armoedevereniging ‘vzw Onder Ons’ een interview afgenomen met een 
alleenstaande oudere dame die gebruikmaakt van thuishulp, en met drie volwassenen vrouwen die 
bij Onder Ons komen. Via de basisschool Momentum werden vier ouders en een grootouder uit 
kwetsbare gezinnen uit de Tuinwijk geïnterviewd. Verder werden nog interviews afgenomen bij twee 
vrouwen (65+) woonachtig in de Tuinwijk en bij een jongvolwassen leider (halfweg 20) van de scouts 
uit de buurt. Interviews met 23 jongeren die de BSO-richting ‘verzorging en voeding’ volgen (3e en 4e 
jaar), vonden plaats in klasverband in het Atheneum Speelhof. Er werd nog één telefonisch interview 
afgenomen met een jongen uit de Tuinwijk.  

De profielen van de verschillende deelnemers worden meer in detail toegelicht in bijlage 2.  

 

BBeellaannggrriijjkkssttee  rreessuullttaatteenn  uuiitt  ddee  iinntteerrvviieewwss  
Per interview is een samenvatting van de resultaten te vinden in bijlage 3. Hieronder worden de 
opvallendste resultaten uitgelicht per stad. Het desbetreffende casegebied waaruit de info afkomstig 
is, wordt telkens vermeld. Op basis van de resultaten worden een aantal overkoepelende conclusies 
en aanbevelingen voor acties voorgesteld.  

Resultaten Gent  
Watersportbaan 

Voor de oudere dame aan de Watersportbaan leek binnen het huidige aanbod vooral de 
bereikbaarheid van winkels/restaurants met gezonde en milieuverantwoorde voeding een 
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Waar mogelijk ging de voorkeur uit naar individuele diepte-interviews. Groepsgesprekken boden 
voor sommige deelnemers een gevoel van veiligheid, voor organisaties was dit een logistieke 
oplossing om in de korte tijdspanne gesprekken te organiseren. Bovendien bood het de kans om een 
meer kwetsbaar publiek te bereiken. Groepsgesprekken werden als volgt georganiseerd: we gingen 
naar hen toe, bereikten hen op een moment dat ze al bezig waren rond voeding en werkten via 
vertrouwensfiguren. Zo konden we in meerdere kwetsbare settings (voedselondersteuning, 
ontmoetingshuizen en mobiele keuken) gesprekken aangaan.  

Gent  
In de omgeving van de Watersportbaan werden in totaal acht volwassenen geïnterviewd, waaronder 
een oudere alleenstaande dame woonachtig in de sociale hoogbouw, vijf volwassenen via Let’s Save 
Food (drie gepensioneerde vrouwen, een man van 65 jaar, en een vrouw van rond de 40 jaar) en 
twee korte interviews met personen op een evenementje aan de Watersportlaan ‘Blockbusters van 
Radio Gaga’.  
Er werden zes jongeren geïnterviewd via de KAA Gent Foundation. Uit de scholen in de regio van de 
Watersportlaan kwam geen respons.  

In de omgeving van de Dendermondsesteenweg werd een alleenstaande (pleeg)ouder van twee 
kinderen, waaronder een Turkse pleegzoon, geïnterviewd. Daarnaast is gesproken met vijf 
kwetsbare vrijwilligers en een stagiaire van bij ’t Overeten (samenwerkingsverband rond gezonde en 
betaalbare voeding tussen buurtbewoners, vrijwilligers, straathoekwerk, …). Verder werden vragen 
gesteld aan een 12-tal volwassenen bij de voedselondersteuning SIVI. Deze mensen konden kort 
worden aangesproken tijdens het wachten op de voedselverdeling. Er werd een interview met een 
Bulgaarse vrouw uit de buurt gepland, maar dit interview werd door de deelnemer zelf geannuleerd.  
 
Sint-Truiden 
In Sint-Truiden werd via armoedevereniging ‘vzw Onder Ons’ een interview afgenomen met een 
alleenstaande oudere dame die gebruikmaakt van thuishulp, en met drie volwassenen vrouwen die 
bij Onder Ons komen. Via de basisschool Momentum werden vier ouders en een grootouder uit 
kwetsbare gezinnen uit de Tuinwijk geïnterviewd. Verder werden nog interviews afgenomen bij twee 
vrouwen (65+) woonachtig in de Tuinwijk en bij een jongvolwassen leider (halfweg 20) van de scouts 
uit de buurt. Interviews met 23 jongeren die de BSO-richting ‘verzorging en voeding’ volgen (3e en 4e 
jaar), vonden plaats in klasverband in het Atheneum Speelhof. Er werd nog één telefonisch interview 
afgenomen met een jongen uit de Tuinwijk.  

De profielen van de verschillende deelnemers worden meer in detail toegelicht in bijlage 2.  

 

BBeellaannggrriijjkkssttee  rreessuullttaatteenn  uuiitt  ddee  iinntteerrvviieewwss  
Per interview is een samenvatting van de resultaten te vinden in bijlage 3. Hieronder worden de 
opvallendste resultaten uitgelicht per stad. Het desbetreffende casegebied waaruit de info afkomstig 
is, wordt telkens vermeld. Op basis van de resultaten worden een aantal overkoepelende conclusies 
en aanbevelingen voor acties voorgesteld.  

Resultaten Gent  
Watersportbaan 

Voor de oudere dame aan de Watersportbaan leek binnen het huidige aanbod vooral de 
bereikbaarheid van winkels/restaurants met gezonde en milieuverantwoorde voeding een 
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belangrijk aspect te zijn. Het ontbreken van een aanbod van winkels en restaurants in de buurt, 
maakt dat het belangrijk is dat het aanbod buiten de buurt goed bereikbaar moet zijn. Zo werd 
melding gemaakt van een bushalte die in de toekomst zal worden geschrapt, terwijl veel 
buurtbewoners uit de sociale hoogbouw hier gebruik van maken, specifiek om inkopen te doen. Het 
feit dat er ‘meer moet worden gesleurd met boodschappen van de (verdere) bushalte naar huis’, 
werd als een grote barrière gerapporteerd om meer gezonde en milieuverantwoorde aankopen te 
doen, zoals groenten en fruit.  
Het aanbod uitbreiden in het gebied van de regio zelf kan ook een goede optie zijn. Zo werd het 
installeren van een buurtwinkeltje in een voormalige huisartsenpost met een aanbod van groenten 
en fruit geopperd. Het zou ook een meerwaarde zijn moesten er in de buurt voorzieningen zijn waar 
gezonde en duurzame voeding kan worden afgehaald. Het bestaande initiatief van Let’s Save Food 
aan de Watersportlaan was bij deze dame niet gekend.  
Echter om ervoor te zorgen dat een aanbod in de buurt zou gebruikt worden, primeerden enkele 
andere beïnvloedende factoren. Zo werd herhaaldelijk ‘een onveilig gevoel’ in de buurt 
gerapporteerd. Dit kan een belemmering vormen om boodschappen te doen of eten te nuttigen in 
de buurt. Dit zou volgens de bewoner ook een invloed hebben op goedbedoelde initiatieven zoals 
een gedeelde moestuin of fruitboom in de publieke ruimte. Zo zou de angst voor vernieling en 
plundering overheersen, waardoor dergelijke initiatieven in deze buurt als onmogelijk gepercipieerd 
worden. Verder werd aangegeven dat er in het verleden reeds een groentekraam werd geïnstalleerd 
in de buurt, maar de kwaliteit (bv. versheid) van de groenten die er aangeboden werden liet te 
wensen over. Aspecten met betrekking tot de toegankelijkheid die werden aangehaald waren: ‘het 
belang van een propere nette winkel’, ‘de verpakking’ en ‘de vriendelijkheid/behulpzaamheid van 
het personeel’. Dit primeerde op aspecten als ‘de uitstraling van de gevel’. Ook werd ‘een invloed 
van reclame’ (vnl. merkreclames op tv) gerapporteerd.  
Ondanks het feit dat in het interview de focus lag op elementen uit de ‘fysieke omgeving’, kwam het 
belang van de sociale omgeving (bv. invloed van sociale steun) sterk aan bod in dit interview. Zo 
werd het sociaal netwerk aangehaald als een belangrijke factor om voldoende zelfredzaam te blijven 
wat betreft eetgedrag, bv. de hulp van kinderen die boodschappen doen en de buurvrouw die 
voeding koopt bij de boer.  

Tijdens een korter interview met een Belgische vrouw met Turkse man en kind woonachtig in de 
sociale hoogbouw aan de Watersportbaan, kwamen een aantal gelijkaardige resultaten naar voor. Ze 
maken gebruik van het aanbod in de omliggende buurten, maar zouden het een meerwaarde vinden 
moest er een kleiner aanbod aan de sociale hoogbouw zelf komen. Een winkeltje aan de sociale 
hoogbouw of een marktkraampje met groenten en fruit werden aangehaald als voorbeelden. 
Daarbij werd onderstreept dat het aanbod in zo’n voorziening wel van goede kwaliteit moet zijn en 
aan de inkoopprijs verkocht dient te worden. Zodat de prijs dus lager is dan in de omringende 
winkels. Supermarkt Delhaize is bijvoorbeeld dichtbij, maar wel te duur. De Pakistaanse winkel ook, 
maar heeft eerder een duur aanbod en vaak vervallen producten. De andere geïnterviewde man (46 
jaar), ook woonachtig in de sociale hoogbouw aan de Watersportbaan, gaf aan afhankelijk te zijn van 
de thuishulp voor inkopen. Hij is de laatste tijd veel aangekomen en wordt, ondanks het diëten, toch 
vaak verleid tot snoepen. Hij probeert daaraan te weerstaan door te wandelen. Hij vindt dat alles 
wat hij nodig heeft zeker te vinden is in de buurt en dat hij er voldoende hulp krijgt. Hij is heel 
tevreden over de buurt. Evenementen die georganiseerd worden in de buurt vindt hij een 
meerwaarde om eens buiten te komen.  

De jongeren van de KAA Foundation Gent gaven aan voornamelijk in de thuisomgeving gezonder te 
eten, omdat daar een aanbod van fruit en groenten was. Onderweg en in de buurt van de school 
kiezen ze net vooral voor meer ongezonde zaken zoals snacks, chips, frisdrank en chocolade, omdat 
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die thuis niet beschikbaar zijn en omdat ze het lekker vinden. Ze zouden meer voor gezonde snacks 
kiezen als het ongezonde aanbod niet zo hard in beeld was en als er minder keuze in het ongezonde 
aanbod zou zijn. Ze gaven aan vooral beïnvloed te worden door de hoeveelheid snacks. De 
meningen waren verdeeld of ze zich al dan niet lieten beïnvloeden door de keuzes van vrienden. Qua 
bereikbaarheid kiezen ze voor winkels die te voet bereikbaar zijn en dus niet te ver af.  

Bij de personen die werden aangesproken bij het initiatief Let’s Save Food werd vooral ingegaan op 
het aanbod binnen dit initiatief. De personen halen elders ook voeding, maar komen naar Let’s Save 
Food om nog extra voedsel gratis te kunnen verkrijgen. Niet iedereen woont daarom dus aan de 
Watersportbaan. Er werd daarbij aangegeven dat ze naar dit initiatief komen te voet, met de fiets of 
met de bus. Voor sommigen is het een verplaatsing van 1 uur. Wat wel vermoeiend is, maar het 
extra voedsel dat ze er krijgen is nodig. Ze willen namelijk zelfstandig blijven en niet terugvallen op 
andere initiatieven van het OCMW om aan goedkoper voedsel te geraken. Er wordt aangegeven om 
een extra locatie van Let’s Save Food te voorzien om de bereikbaarheid te verbeteren. Verder werd 
aangegeven dat er voldoende gezonde opties zijn binnen het aanbod van Let’s Save Food, maar dat 
de kwaliteit erg te wensen over laat. Het is in hun ogen vooral veel vervallen voedsel. Ze geven aan 
er wel van te eten, maar er al een paar keer stevig ziek van te zijn geweest. Het aanbod van 
overschotten uit het eveneens in de buurt gelegen universiteitsrestaurant - waarvoor wel een kleine 
prijs betaald moet worden - werd wel als kwalitatiever aanschouwd en geapprecieerd. Iemand gaf 
aan de bestaande sociale voedselvoorzieningen in Gent zoals de sociale kruidenier niet te kennen 
en opteerde voor een betere bekendmaking van dit soort bestaande acties door er meer reclame 
voor te maken. Door andere geïnterviewden werd hier wel opnieuw verwezen naar een 
ontoereikende kwaliteit van het aanbod binnen de sociale kruidenier.  

Dendermondsesteenweg 

Uit het interview met een alleenstaande vader kwam naar voor dat het aanbod van voeding in de 
Dendermondsesteenweg zeer toereikend is. Er is een gevarieerd aanbod van winkels met uitbaters 
van verschillende culturen, wat zich ook vertaalt in bv. een rijk aanbod van groenten en fruit. Zo 
gaat hij zelf zijn groenten halen ’bij de Turk’. Die zijn iets goedkoper en smaken beter. Of de 
‘kwaliteit’ beter is, weet hij niet. Met kwaliteit werd echter eerder naar ‘duurzaamheidsaspecten’ 
verwezen. Hij stelt zich wel vragen bij het grote aantal pitazaken in de buurt en vroeg zich af of dit 
eigenlijk wel kan/mag. Daarbij gaf hij aan dat dit een gedeelde bezorgdheid van de buurtbewoners 
zou zijn. Een meerwaarde op vlak van aanbod in de buurt zouden samengestelde 
voedselpakketten/maaltijdboxen zijn met voedselwaren uit de verschillende winkels in de buurt 
om zo zelf verse maaltijden te bereiden.  
Verder is een doorslaggevende factor voor verdere acties opnieuw de ‘veiligheid van de buurt’. Eten 
in een parkje, moestuinen, plukfruit, waterfonteinen, … lijken hem goede ideeën, maar enkel als er 
iets aan de veiligheid van de buurt wordt gedaan. ‘Wie weet wat er daar anders allemaal mee 
gebeurt’. Hij houdt er bijvoorbeeld van om met zijn kinderen in parkjes/pleintjes in de buurt iets te 
eten. Door corona is de overlast (bv. drinkende mensen, overbevolkt) daar echter nog vergroot, wat 
een barrière vormt om dit nog te doen. De vader van twee overweegt dan ook om te verhuizen 
omwille van het veiligheidsaspect, maar zou dan wel het uitgebreide en gemakkelijk bereikbare 
aanbod nabij missen. De bereikbaarheid en het ruime aanbod zijn dus de meest positieve factoren 
van de voedselomgeving in de buurt van de Dendermondsesteenweg. Extra kraampjes of winkels 
zijn zeker niet meer nodig.  
Hij vindt het verder belangrijk dat het rustig is in de winkels zelf en dat het personeel Nederlands 
praat en vriendelijk/behulpzaam is voor iedereen (ook voor de Belgen). Er is een ruim aanbod van 
gezonde voeding in de winkels waar hij gaat. Het aanbod van plantaardige vleesvervangers zoals tofu 
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die thuis niet beschikbaar zijn en omdat ze het lekker vinden. Ze zouden meer voor gezonde snacks 
kiezen als het ongezonde aanbod niet zo hard in beeld was en als er minder keuze in het ongezonde 
aanbod zou zijn. Ze gaven aan vooral beïnvloed te worden door de hoeveelheid snacks. De 
meningen waren verdeeld of ze zich al dan niet lieten beïnvloeden door de keuzes van vrienden. Qua 
bereikbaarheid kiezen ze voor winkels die te voet bereikbaar zijn en dus niet te ver af.  

Bij de personen die werden aangesproken bij het initiatief Let’s Save Food werd vooral ingegaan op 
het aanbod binnen dit initiatief. De personen halen elders ook voeding, maar komen naar Let’s Save 
Food om nog extra voedsel gratis te kunnen verkrijgen. Niet iedereen woont daarom dus aan de 
Watersportbaan. Er werd daarbij aangegeven dat ze naar dit initiatief komen te voet, met de fiets of 
met de bus. Voor sommigen is het een verplaatsing van 1 uur. Wat wel vermoeiend is, maar het 
extra voedsel dat ze er krijgen is nodig. Ze willen namelijk zelfstandig blijven en niet terugvallen op 
andere initiatieven van het OCMW om aan goedkoper voedsel te geraken. Er wordt aangegeven om 
een extra locatie van Let’s Save Food te voorzien om de bereikbaarheid te verbeteren. Verder werd 
aangegeven dat er voldoende gezonde opties zijn binnen het aanbod van Let’s Save Food, maar dat 
de kwaliteit erg te wensen over laat. Het is in hun ogen vooral veel vervallen voedsel. Ze geven aan 
er wel van te eten, maar er al een paar keer stevig ziek van te zijn geweest. Het aanbod van 
overschotten uit het eveneens in de buurt gelegen universiteitsrestaurant - waarvoor wel een kleine 
prijs betaald moet worden - werd wel als kwalitatiever aanschouwd en geapprecieerd. Iemand gaf 
aan de bestaande sociale voedselvoorzieningen in Gent zoals de sociale kruidenier niet te kennen 
en opteerde voor een betere bekendmaking van dit soort bestaande acties door er meer reclame 
voor te maken. Door andere geïnterviewden werd hier wel opnieuw verwezen naar een 
ontoereikende kwaliteit van het aanbod binnen de sociale kruidenier.  

Dendermondsesteenweg 

Uit het interview met een alleenstaande vader kwam naar voor dat het aanbod van voeding in de 
Dendermondsesteenweg zeer toereikend is. Er is een gevarieerd aanbod van winkels met uitbaters 
van verschillende culturen, wat zich ook vertaalt in bv. een rijk aanbod van groenten en fruit. Zo 
gaat hij zelf zijn groenten halen ’bij de Turk’. Die zijn iets goedkoper en smaken beter. Of de 
‘kwaliteit’ beter is, weet hij niet. Met kwaliteit werd echter eerder naar ‘duurzaamheidsaspecten’ 
verwezen. Hij stelt zich wel vragen bij het grote aantal pitazaken in de buurt en vroeg zich af of dit 
eigenlijk wel kan/mag. Daarbij gaf hij aan dat dit een gedeelde bezorgdheid van de buurtbewoners 
zou zijn. Een meerwaarde op vlak van aanbod in de buurt zouden samengestelde 
voedselpakketten/maaltijdboxen zijn met voedselwaren uit de verschillende winkels in de buurt 
om zo zelf verse maaltijden te bereiden.  
Verder is een doorslaggevende factor voor verdere acties opnieuw de ‘veiligheid van de buurt’. Eten 
in een parkje, moestuinen, plukfruit, waterfonteinen, … lijken hem goede ideeën, maar enkel als er 
iets aan de veiligheid van de buurt wordt gedaan. ‘Wie weet wat er daar anders allemaal mee 
gebeurt’. Hij houdt er bijvoorbeeld van om met zijn kinderen in parkjes/pleintjes in de buurt iets te 
eten. Door corona is de overlast (bv. drinkende mensen, overbevolkt) daar echter nog vergroot, wat 
een barrière vormt om dit nog te doen. De vader van twee overweegt dan ook om te verhuizen 
omwille van het veiligheidsaspect, maar zou dan wel het uitgebreide en gemakkelijk bereikbare 
aanbod nabij missen. De bereikbaarheid en het ruime aanbod zijn dus de meest positieve factoren 
van de voedselomgeving in de buurt van de Dendermondsesteenweg. Extra kraampjes of winkels 
zijn zeker niet meer nodig.  
Hij vindt het verder belangrijk dat het rustig is in de winkels zelf en dat het personeel Nederlands 
praat en vriendelijk/behulpzaam is voor iedereen (ook voor de Belgen). Er is een ruim aanbod van 
gezonde voeding in de winkels waar hij gaat. Het aanbod van plantaardige vleesvervangers zoals tofu 
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is eerder beperkt. Hij houdt ervan om lokale producten te kopen, omdat hij graag weet waar het 
eten vandaan komt. Factoren op vlak van toegankelijkheid die zijn gedrag en dat van zijn kinderen 
beïnvloeden, zijn de zichtbaarheid van bepaald voedsel (bv. keuzes die op ooghoogte van zijn 
kinderen staan) en kleurrijke/leuke (bv. met een kleurplaat) verpakkingen. Zijn suggestie was om 
dit soort technieken toe te passen op de gezonde keuzes. Zelf geeft hij aan dat een bepaalde 
’uitstraling’ van een winkel hem niet altijd kan overtuigen dat het aanbod er gezonder is. Zo kan een 
winkel er heel net en proper uitzien, maar dat wil niet zeggen dat de kwaliteit van de producten 
goed zijn. ‘Een winkel die groen geschilderd is, kan nog steeds producten hebben die zogezegd bio 
zijn, maar eigenlijk van ver moet komen’. 
 
Het interview bij ‘’t Overeten’ in de buurt van de Dendermondsesteenweg verliep moeilijk. Deels 
omwille van de heel erg kwetsbare doelgroep, maar ook door het moment waarop het interview 
werd afgenomen: in de drukte tijdens de voorbereiding van de mobiele keuken. De mensen die er 
werden geïnterviewd, maakten allen gebruik van de sociale voedselvoorzieningen om etenswaren te 
bekomen. De belangrijkste bevinding was dat het concept van ‘’een sociale voedselvoorziening’’ 
echt werkt. Maar dat het aanbod er goed genoeg moet aansluiten bij de wensen en vooral de 
gewoontes van de mensen. Zo zijn gebruikers er net wantrouwig t.o.v. merkproducten en producten 
met labels als ‘fairtrade’, ‘bio’. Onbekend is onbemind. De voorkeur ging uit naar het verkrijgen van 
gekende ‘witte producten’. De bereikbaarheid van voeding in de buurt bleek geen probleem te zijn. 
Uit de gesprekken bleek sterk dat de gebruikers niet goed wisten wat wordt verstaan onder 
‘gezonde’ en al zeker niet onder ‘duurzame’ voeding. Bij SIVI willen ze dan ook graag een workshop 
organiseren, waarbij op een eenvoudige manier wordt uitgelegd wat gezonde en 
milieuverantwoorde voeding volgens de voedingsdriehoek omvat.  

Tijdens het wachten op de voedselbedeling werden een 12-tal mensen (profielen zie bijlage 2) kort 
aangesproken. Het aanbod in de buurt is voldoende uitgebreid, ze vinden er wat ze nodig hebben. 
Er wordt vaak gekozen voor supermarkt Aldi, omdat hier vaak promoties te vinden zijn (bv. grote 
verpakkingen tegen lagere prijs) en omdat het dichtbij is. Ook bij de Turkse winkel worden inkopen 
gedaan zoals fruit, groenten en zuivel. Ze krijgen er soms ook gratis brood dat over is. Sommige 
mensen deden online bestellingen bij Bon’Ap, omdat ze er in één keer vlees voor een paar dagen 
kunnen aankopen. Van armoedevereniging vzw SIVI krijgen ze enorme steun. Maar er wordt ook 
aangegeven dat er soms een ongezond aanbod is bij SIVI. Ze willen dat ongezond aanbod niet altijd 
aannemen, maar hebben het wel nodig, waardoor ze niet anders kunnen en dat is lastig. Iemand 
vermelde ook dat hij een ‘soepmaker’ had gekregen van familie. Hij apprecieerde dit enorm omdat 
hij zelf heel graag kookt en zo in staat is om soep te maken. De bereikbaarheid beïnvloedt minder de 
inkopen. Zolang ze geen pijn of last hebben, kunnen ze alles bereiken met de bus (vele lijnen 
opgesomd), te voet of met de fiets. Er werd wel aangegeven dat de Antwerpsesteenweg lastig is 
voor fietsers, ook de Engelstraat ligt er zeer slecht bij en de omleiding voor fietsers is niet door 
iedereen gekend. De markt aan de bib in Destelbergen werd door iedereen aangehaald. Ze kopen 
enkel groenten en fruit aan marktkraampjes als de prijs meevalt.  Als er promo’s zijn in bepaalde 
winkels, zijn ze bereid om daar verdere afstanden voor af te leggen. Deze mensen gaan zelden elders 
uit eten. Als ze eens willen genieten, bv. een terrasje doen, dan moeten ze hier eerst een week voor 
sparen. De algemene teneur is dat ze vroeger gezonder aten, maar door tegenslagen niet konden 
werken, een lager inkomen hebben en daardoor minder gezond eten kunnen kopen.  

Sint-Truiden 
Bij het groepsinterview met drie dames bij Onder Ons, met o.a. één alleenstaande mama van een 
volwassen zoon en een mama met zes kinderen, lag de focus vooral op het financiële aspect. Ze 
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gaven aan promoties heel belangrijk te vinden. Ze bekijken daarbij minder of iets al dan niet gezond 
is. Wat in promotie staat, kopen ze. Het moet vooral goedkoop en gemakkelijk zijn. Er werd bv. 
letterlijk vermeld ‘als ik meer geld had, ja, dan zou ik bruinbrood kopen in plaats van wit’. Gezond 
eten moet volgens hen goedkoper zijn. Voor duurzaamheid geldt dit echter niet, het volgende werd 
daarrond aangegeven: ‘Als ik meer geld had, gaf ik geen geld uit aan duurzame producten. Ik geloof 
er niet in dat dat gezonder is, of beter is voor de planeet’.’ 
Promoties primeren bijvoorbeeld ook op de afstand die ze daarvoor moeten afleggen. De 
bereikbaarheid was minder van belang. Ze beschikten allemaal over een auto en waren bereid 
eender welke afstand af te leggen voor aantrekkelijke promoties (bv. boodschappen doen in 
Intermarché over de grens omwille van de lage prijs, omdat er bv. grote pakketten vlees in promo 
staan). Ze kiezen vooral voor huismerken en gaven ook aan dat de prijs primeert boven aspecten als 
duurzaamheid. Zo wordt aangegeven dat seizoensgroenten te duur zijn, maar moesten er promo’s 
rond zijn, dat ze die zeker wel zouden kopen (bv. de ‘2 + 1 gratis’-acties maar dan toegepast op 
fruit). Ze zullen omwille van de prijs bijvoorbeeld ook niet kiezen voor producten met labels als 
fairtrade, bio, … ‘Verpakking’ is het enige ‘duurzaamheidsaspect’ waar ze wel rekening mee willen 
houden. Inkopen op de markt doen ze niet, want daar is het te duur geworden.  
De dames maakten ook alle drie gebruik van het aanbod via voedselbanken. Wat de dames zoeken 
is er beschikbaar, maar ze gaven aan dat de kwaliteit soms te wensen over laat (bv. vervallen 
producten). Een basiskwaliteit van de producten werd gewenst. Er werd voorgesteld om te werken 
met een soort van kortingkaart voor mensen die hulp krijgen van het OCMW (sociaal tarief). Een 
ander voorstel was om mensen die geen job hebben (‘op de dop staan’) eten van de sociale 
voedselvoorzieningen te laten ronddragen aan huis, waardoor zij dan zelf goedkoper eten kunnen 
verkrijgen. Ze vonden het echter wel moeilijk om ‘een grens’ te bepalen die aangeeft wanneer 
iemand recht zou hebben op dergelijke tarieven. Dat is ook iets heel persoonlijks.  
Het idee om gebruik te maken van het aanbod groenten en fruit van de tuinbouwschool uit de 
buurt werd positief onthaald. Ze gaven daarbij aan dat ze het interessant zouden vinden dat zij of 
hun kinderen mogen helpen in de tuinbouwschool bij het telen van groenten en fruit. In ruil 
daarvoor kregen ze er dan graag goedkopere groenten en fruit voor. Eén van de drie dames had al 
een eigen moestuintje waar ze zelf groenten en fruit in teelt. De andere dames hebben momenteel 
zelf geen moestuin en kopen weinig verse groenten, maar vooral diepvriesgroenten. Ook vanuit het 
idee dat die voorgesneden zijn en dat alles vooral snel moet gaan bij hen. Daardoor komen ze ook 
uit bij pizza en afhaalmaaltijden en maken ze ook gebruik van take away of maaltijdboxen (bv. via 
Too Good To Go of Hello Fresh). Voor levering aan huis moet drie euro extra betaald worden, maar 
dat hebben ze hier wel eens voor over omdat het lekker is, heel gemakkelijk en ze er veel tijd mee 
winnen.  

Dezelfde redenering zorgt er ook voor dat ze bij McDonald’s eten. Dat doen ze ook om hun kinderen 
eens te kunnen plezieren, maar het is wel duur. De kinderen krijgen een volledig menu, maar de 
moeder eet dan bv. enkel een ijsje. Er wordt maar sporadisch op restaurant gegaan omdat het duur 
is. Er wordt wel soms naar het sociaal restaurant ‘Den teluur’ gegaan. Er is volgens hen niet echt een 
gezond aanbod, ze kiezen vooral voor bv. videe met frieten, curryworsten of spaghetti (die laatste 
kost 5 euro). De porties moeten voldoende groot zijn vinden ze, gezien de prijs die ze betalen. Als 
het te veel is, nemen ze het overschot mee naar huis.  
Boodschappen doen moet snel kunnen gaan. Ze doen dit op vaste momenten (bv. 1 à 2 keer per 
week, speciaal op promodagen), als de kinderen op school zijn. Zo winkelen ze bijvoorbeeld op 
maandag of vrijdag, omdat er dan vaker promoties zijn. Er wordt ook een vaste route gevolgd 
waarbij ze naar verschillende winkels gaan om alles te kunnen aankopen, op ongeveer een uurtje 
tijd.  
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gaven aan promoties heel belangrijk te vinden. Ze bekijken daarbij minder of iets al dan niet gezond 
is. Wat in promotie staat, kopen ze. Het moet vooral goedkoop en gemakkelijk zijn. Er werd bv. 
letterlijk vermeld ‘als ik meer geld had, ja, dan zou ik bruinbrood kopen in plaats van wit’. Gezond 
eten moet volgens hen goedkoper zijn. Voor duurzaamheid geldt dit echter niet, het volgende werd 
daarrond aangegeven: ‘Als ik meer geld had, gaf ik geen geld uit aan duurzame producten. Ik geloof 
er niet in dat dat gezonder is, of beter is voor de planeet’.’ 
Promoties primeren bijvoorbeeld ook op de afstand die ze daarvoor moeten afleggen. De 
bereikbaarheid was minder van belang. Ze beschikten allemaal over een auto en waren bereid 
eender welke afstand af te leggen voor aantrekkelijke promoties (bv. boodschappen doen in 
Intermarché over de grens omwille van de lage prijs, omdat er bv. grote pakketten vlees in promo 
staan). Ze kiezen vooral voor huismerken en gaven ook aan dat de prijs primeert boven aspecten als 
duurzaamheid. Zo wordt aangegeven dat seizoensgroenten te duur zijn, maar moesten er promo’s 
rond zijn, dat ze die zeker wel zouden kopen (bv. de ‘2 + 1 gratis’-acties maar dan toegepast op 
fruit). Ze zullen omwille van de prijs bijvoorbeeld ook niet kiezen voor producten met labels als 
fairtrade, bio, … ‘Verpakking’ is het enige ‘duurzaamheidsaspect’ waar ze wel rekening mee willen 
houden. Inkopen op de markt doen ze niet, want daar is het te duur geworden.  
De dames maakten ook alle drie gebruik van het aanbod via voedselbanken. Wat de dames zoeken 
is er beschikbaar, maar ze gaven aan dat de kwaliteit soms te wensen over laat (bv. vervallen 
producten). Een basiskwaliteit van de producten werd gewenst. Er werd voorgesteld om te werken 
met een soort van kortingkaart voor mensen die hulp krijgen van het OCMW (sociaal tarief). Een 
ander voorstel was om mensen die geen job hebben (‘op de dop staan’) eten van de sociale 
voedselvoorzieningen te laten ronddragen aan huis, waardoor zij dan zelf goedkoper eten kunnen 
verkrijgen. Ze vonden het echter wel moeilijk om ‘een grens’ te bepalen die aangeeft wanneer 
iemand recht zou hebben op dergelijke tarieven. Dat is ook iets heel persoonlijks.  
Het idee om gebruik te maken van het aanbod groenten en fruit van de tuinbouwschool uit de 
buurt werd positief onthaald. Ze gaven daarbij aan dat ze het interessant zouden vinden dat zij of 
hun kinderen mogen helpen in de tuinbouwschool bij het telen van groenten en fruit. In ruil 
daarvoor kregen ze er dan graag goedkopere groenten en fruit voor. Eén van de drie dames had al 
een eigen moestuintje waar ze zelf groenten en fruit in teelt. De andere dames hebben momenteel 
zelf geen moestuin en kopen weinig verse groenten, maar vooral diepvriesgroenten. Ook vanuit het 
idee dat die voorgesneden zijn en dat alles vooral snel moet gaan bij hen. Daardoor komen ze ook 
uit bij pizza en afhaalmaaltijden en maken ze ook gebruik van take away of maaltijdboxen (bv. via 
Too Good To Go of Hello Fresh). Voor levering aan huis moet drie euro extra betaald worden, maar 
dat hebben ze hier wel eens voor over omdat het lekker is, heel gemakkelijk en ze er veel tijd mee 
winnen.  

Dezelfde redenering zorgt er ook voor dat ze bij McDonald’s eten. Dat doen ze ook om hun kinderen 
eens te kunnen plezieren, maar het is wel duur. De kinderen krijgen een volledig menu, maar de 
moeder eet dan bv. enkel een ijsje. Er wordt maar sporadisch op restaurant gegaan omdat het duur 
is. Er wordt wel soms naar het sociaal restaurant ‘Den teluur’ gegaan. Er is volgens hen niet echt een 
gezond aanbod, ze kiezen vooral voor bv. videe met frieten, curryworsten of spaghetti (die laatste 
kost 5 euro). De porties moeten voldoende groot zijn vinden ze, gezien de prijs die ze betalen. Als 
het te veel is, nemen ze het overschot mee naar huis.  
Boodschappen doen moet snel kunnen gaan. Ze doen dit op vaste momenten (bv. 1 à 2 keer per 
week, speciaal op promodagen), als de kinderen op school zijn. Zo winkelen ze bijvoorbeeld op 
maandag of vrijdag, omdat er dan vaker promoties zijn. Er wordt ook een vaste route gevolgd 
waarbij ze naar verschillende winkels gaan om alles te kunnen aankopen, op ongeveer een uurtje 
tijd.  
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Verder gaven ze alle drie aan gevoelig te zijn voor gezondheidsclaims en -hypes (bv. gebruik airfryer 
om er dan wel taarten in te bakken). Hun kinderen worden zeker ook beïnvloed door leuke 
verpakkingen en bijvoorbeeld snoep aan de kassa. Dat wordt daardoor dan ook gekocht. Ze moeten 
dan keuzes maken tussen wat ze wel en niet extra kunnen aankopen van voeding. Ook de invloed 
van andere personen was belangrijk (zoals thuishulp en familie (kinderen)).  
 
Via Onder Ons werd ook nog een interview afgenomen met één oudere dame (65+) woonachtig in 
de Tuinwijk. Zij valt voor haar voedingsaanbod vooral terug op de thuishulp die ze heeft. Ze is zelf 
niet meer in staat om alleen inkopen te doen en doet haar boodschappen samen met de thuishulp. 
Dat er in de Tuinwijk zelf niet echt een aanbod is, vinden ze minder erg omdat er de bereikbaarheid 
goed is. Via de busverbinding ben je snel in het centrum en kan je de meeste winkels bereiken. Op 
de markt haalt ze pistolets, groenten en fruit omdat die daar lekkerder en langer vers zijn. Een 
fruit/groentekraampje in de buurt (naast het huidige kippenkraam dat elke donderdagvoormiddag 
aan de sporthal staat) zou ze dan ook een goed idee vinden. Ze maakt ook gebruik van 
maaltijdverdeling aan huis (via het Reukelhof, een traiteur met een aanbod van klaargemaakte 
gerechten). Dit zal echter verdwijnen, waardoor ze overstapt naar het aanbod vanuit het OCMW. 
Het is belangrijk dat die maaltijden dan lekker en gezond zijn.  
In de winkel zelf vindt ze het belangrijk dat het rustig en proper is. Veel groene kleuren en rust 
stralen voor haar duurzaamheid en gezondheid uit. Ze vindt het ook belangrijk dat personeel in de 
winkel behulpzaam is en de tijd neemt voor haar. In de winkel wordt ze niet zozeer beïnvloed door 
reclame, maar wel op tv. Bankjes in de omgeving zouden haar stimuleren om buiten iets op te eten. 
Ze zou het heel interessant vinden moest er bij Onder Ons eens een workshop van ongeveer een 
uurtje gegeven worden over ‘gezonde voeding’.  

Verder werden in de Tuinwijk nog twee dames geïnterviewd, beiden 65+ en zonder kwetsbare 
factoren op het vlak van inkomen of migratie-achtergrond. Zij dachten vooral na in functie van wat 
de buurt zou kunnen vooruithelpen. Net als in het andere interview, werd het idee van een 
fruitkraam naast het kippenkraam geopperd. Voor de ene dame was de huidige plaats van het 
kraam positief, voor de andere lag dit al verder, waardoor ze het minder zou gebruiken omwille van 
de bereikbaarheid. Er werd ook aangehaald dat het belangrijk is dat het kraam er niet staat tijdens 
de werkuren. Een kraam of wagen die langskomt aan de deur vinden ze hoogdrempelig, omdat ze 
dan thuis moeten zijn. Het is vaak ook duurder. En als er gebruik gemaakt wordt van een sociaal 
tarief of initiatief dat daaraan gekoppeld is, dan zijn de buren daarvan op de hoogte. Een gedeelde 
moestuin om in te werken zouden ze graag willen, ze wisten niet dat er al zo een moestuin bestond 
in de Tuinwijk (ligging minder centraal, in de Fabrieksstraat achter station).  

Via basisschool Momentum werden vier ouders en een grootouder uit de Tuinwijk uit eerder 
kwetsbare gezinnen geïnterviewd. Iedereen gaf aan dat het aanbod dat ze zochten voldoende 
toereikend is. Enkel het aanbod van verse vis ontbreekt wel. Vegetarisch wordt er niet gegeten, en 
er werd dus ook niet ingegaan op het beschikbare aanbod. Verschillende supermarkten werden 
opgesomd. Iemand had ook een moestuintje in de volkstuin aan de Fabrieksstraat, omdat eigen 
kweek verser, lekkerder en niet duur is. De anderen gaven aan geen eigen moestuin te hebben, 
omdat dit veel tijd kost en ze dat niet zien zitten. Van de McDonald’s wordt 1 keer per maand 
gebruik gemaakt (soms 2x, door de grootmoeder voor haar kleinkinderen), vooral als beloning voor 
de kinderen. De bereikbaarheid van het aanbod rond de Tuinwijk is in orde, alles is goed bereikbaar, 
zelf met de fiets of te voet. Dit beïnvloedt hun aankopen niet. Promo’s kopen deze mensen enkel als 
ze het echt nodig hebben. Ze worden verder niet echt gestimuleerd door elementen in de winkel. 
Ze gaan niet zo vaak uit eten en als ze dat wel doen, nemen ze gewoon waar ze zin in hebben. Ze 
kiezen nu vooral voor frietjes, hamburgers, … Ze zouden het wel beter vinden als er meer gezonde 
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opties beschikbaar zijn voor hun kinderen. Er zijn vaak te grote porties, maar er werd aangehaald 
dat ‘je tegenwoordig gerechten voor volwassen in kinderporties kan krijgen’. Ze gaven aan dat 
volgens hen corona ervoor zorgt dat er meer aandacht voor duurzaamheid is in de zaken en dat 
lokale handelaars ook belangrijker aan het worden zijn. Om te picknicken in parkjes ervaren ze 
eerder een drempel. Ze vinden het raar of onwennig om dit te doen. Op de vraag welke acties 
zouden helpen werd vooral aangehaald: het gezonde aanbod goedkoper maken. Een andere actie 
die werd voorgesteld door de geëngageerde directrice van de school zou een marktkraam met 
aanbod van groenten en fruit in de buurt van de school kunnen zijn voor of na school, bv. op 
woensdagmiddag. Het is dan ook zichtbaar voor kinderen, wat een aanknopingspunt kan zijn om het 
thema gezonde voeding in de les ter sprake te brengen. Moest dat er zijn, zouden ze echt daar 
groenten en fruit kopen. Ook omdat het beter is voor de boer. Praktisch lijkt het ook mogelijk 
omwille van de parking, ruimte, … Ook binnen de school zelf worden acties opgezet, zoals het 
organiseren van moestuinen, waarbij de kinderen en de buurt kunnen betrokken worden.  

Tot slot werden ook jongeren bevraagd. Dit gebeurde in 3 klasgroepen van de BSO-richting voeding-
verzorging, met de leerkracht erbij binnen de schoolmuren (tijdens de wekelijkse kookles). De 
jongeren gaven aan dat ze gezonde voeding belangrijk vinden. ‘Maar als we dan in de winkel 
komen, dan koop ik toch iets anders’. Er is overal wel voldoende fruit te koop, maar daar hebben ze 
dan geen zin in. Ze brengen zelf geen fruit mee naar school of kopen het ook niet zelf aan. Ze geven 
wel aan dat ‘als je er fruit zou leggen, ze het wel zouden opeten’. Zo werd meerdere malen het 
voorbeeld aangehaald van een juf die fruit meebracht naar school en het versneed en uitdeelde. Dit 
vonden ze een goed initiatief. Dit is ook zo buiten de schoolmuren, maar daar is dan een groot 
aanbod van ongezonde snacks die automatisch meer de voorkeur krijgen. De nachtwinkel, op de 
weg tussen de school en het station, werd vaak genoemd als plaats waar chips, energiedrank en 
frisdrank werden gekocht. Er werd ook nog een bakker vermeld (waar ze graag worstenbroodjes 
kopen). Verder hadden ze geen andere keuze buiten het aanbod op school. Rond het concept 
duurzaamheid bestaat duidelijk nog verwarring en dit vinden ze ook minder belangrijk. Het enige 
waar ze echt op proberen te letten is ‘minder verpakking’, dit doordat bepaalde jongeren die rond 
duurzaamheid bezig zijn ook daar vooral op ingingen.  

Een interview met een jongen (14 jaar) uit de Tuinwijk, afgenomen buiten de schoolcontext, geeft 
gelijkaardige resultaten. Hij is niet geïnteresseerd in duurzaamheid, hij vindt dat niet belangrijk en 
houdt zich daar ook niet met bezig. Ook maakt het hem niet uit of iets gezond is, hij eet alles. Hij 
gaat soms naar de Lidl, te voet. Hij koopt er dan iets voor zichzelf, geen boodschappen voor het 
gezin. De nachtwinkel, daar gaat hij soms ook. Daar koopt hij dan cola en energiedrank, omdat dat 
thuis niet vaak genoeg aanwezig is en omdat hij Red Bull lekker vindt. Groeten en fruit krijgt hij thuis, 
dus dat koopt hij zelf niet. Ze stillen ook zijn honger niet, een koek doet dat wel. Het eten wordt 
altijd thuis bereid, ze gaan niet op restaurant en dus ook niet naar de McDonald’s. Met het gezin 
gaan ze ook niet naar het frituur en zelf heeft hij te weinig geld om er iets te kopen. Hij weet niet of 
het eten thuis gezond is. Ze eten nooit sla, vooral appelmoes uit bokalen. Hij weet ook niet wat hem 
zou helpen om gezonder te eten. Wat zijn ouders kopen, dat eet hij. Iets dat gezond is, snel op zou 
zijn en hem zou vullen, dat zou hij misschien wel eten. Maar dat aanbod kent hij niet. Hij weet ook 
niet of het aanbod van eten bij de scouts gezond is. 

 
De hoofdleider van de scouts (jonge man van 22 jaar) uit de Tuinwijk werd ook bevraagd. Die gaf aan 
dat er de laatste periode meer aandacht gaat naar een gezond aanbod binnen de activiteiten van de 
scouts. Zo proberen ze het menu gezonder te maken en bieden ze ook meer groenten en fruit aan 
als vieruurtje. Er was daarrond geen weerstand bij de leden. Wat er gegeven wordt, eten ze op. Bij 
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opties beschikbaar zijn voor hun kinderen. Er zijn vaak te grote porties, maar er werd aangehaald 
dat ‘je tegenwoordig gerechten voor volwassen in kinderporties kan krijgen’. Ze gaven aan dat 
volgens hen corona ervoor zorgt dat er meer aandacht voor duurzaamheid is in de zaken en dat 
lokale handelaars ook belangrijker aan het worden zijn. Om te picknicken in parkjes ervaren ze 
eerder een drempel. Ze vinden het raar of onwennig om dit te doen. Op de vraag welke acties 
zouden helpen werd vooral aangehaald: het gezonde aanbod goedkoper maken. Een andere actie 
die werd voorgesteld door de geëngageerde directrice van de school zou een marktkraam met 
aanbod van groenten en fruit in de buurt van de school kunnen zijn voor of na school, bv. op 
woensdagmiddag. Het is dan ook zichtbaar voor kinderen, wat een aanknopingspunt kan zijn om het 
thema gezonde voeding in de les ter sprake te brengen. Moest dat er zijn, zouden ze echt daar 
groenten en fruit kopen. Ook omdat het beter is voor de boer. Praktisch lijkt het ook mogelijk 
omwille van de parking, ruimte, … Ook binnen de school zelf worden acties opgezet, zoals het 
organiseren van moestuinen, waarbij de kinderen en de buurt kunnen betrokken worden.  

Tot slot werden ook jongeren bevraagd. Dit gebeurde in 3 klasgroepen van de BSO-richting voeding-
verzorging, met de leerkracht erbij binnen de schoolmuren (tijdens de wekelijkse kookles). De 
jongeren gaven aan dat ze gezonde voeding belangrijk vinden. ‘Maar als we dan in de winkel 
komen, dan koop ik toch iets anders’. Er is overal wel voldoende fruit te koop, maar daar hebben ze 
dan geen zin in. Ze brengen zelf geen fruit mee naar school of kopen het ook niet zelf aan. Ze geven 
wel aan dat ‘als je er fruit zou leggen, ze het wel zouden opeten’. Zo werd meerdere malen het 
voorbeeld aangehaald van een juf die fruit meebracht naar school en het versneed en uitdeelde. Dit 
vonden ze een goed initiatief. Dit is ook zo buiten de schoolmuren, maar daar is dan een groot 
aanbod van ongezonde snacks die automatisch meer de voorkeur krijgen. De nachtwinkel, op de 
weg tussen de school en het station, werd vaak genoemd als plaats waar chips, energiedrank en 
frisdrank werden gekocht. Er werd ook nog een bakker vermeld (waar ze graag worstenbroodjes 
kopen). Verder hadden ze geen andere keuze buiten het aanbod op school. Rond het concept 
duurzaamheid bestaat duidelijk nog verwarring en dit vinden ze ook minder belangrijk. Het enige 
waar ze echt op proberen te letten is ‘minder verpakking’, dit doordat bepaalde jongeren die rond 
duurzaamheid bezig zijn ook daar vooral op ingingen.  

Een interview met een jongen (14 jaar) uit de Tuinwijk, afgenomen buiten de schoolcontext, geeft 
gelijkaardige resultaten. Hij is niet geïnteresseerd in duurzaamheid, hij vindt dat niet belangrijk en 
houdt zich daar ook niet met bezig. Ook maakt het hem niet uit of iets gezond is, hij eet alles. Hij 
gaat soms naar de Lidl, te voet. Hij koopt er dan iets voor zichzelf, geen boodschappen voor het 
gezin. De nachtwinkel, daar gaat hij soms ook. Daar koopt hij dan cola en energiedrank, omdat dat 
thuis niet vaak genoeg aanwezig is en omdat hij Red Bull lekker vindt. Groeten en fruit krijgt hij thuis, 
dus dat koopt hij zelf niet. Ze stillen ook zijn honger niet, een koek doet dat wel. Het eten wordt 
altijd thuis bereid, ze gaan niet op restaurant en dus ook niet naar de McDonald’s. Met het gezin 
gaan ze ook niet naar het frituur en zelf heeft hij te weinig geld om er iets te kopen. Hij weet niet of 
het eten thuis gezond is. Ze eten nooit sla, vooral appelmoes uit bokalen. Hij weet ook niet wat hem 
zou helpen om gezonder te eten. Wat zijn ouders kopen, dat eet hij. Iets dat gezond is, snel op zou 
zijn en hem zou vullen, dat zou hij misschien wel eten. Maar dat aanbod kent hij niet. Hij weet ook 
niet of het aanbod van eten bij de scouts gezond is. 

 
De hoofdleider van de scouts (jonge man van 22 jaar) uit de Tuinwijk werd ook bevraagd. Die gaf aan 
dat er de laatste periode meer aandacht gaat naar een gezond aanbod binnen de activiteiten van de 
scouts. Zo proberen ze het menu gezonder te maken en bieden ze ook meer groenten en fruit aan 
als vieruurtje. Er was daarrond geen weerstand bij de leden. Wat er gegeven wordt, eten ze op. Bij 
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de inkopen primeert de prijs ook. Zo kiezen ze vooral voor goedkope en grote verpakkingen (bv. 
grote verpakkingen vlees uit de Makro). Ze worden wel nu en dan gesponsord om voeding aan te 
kopen, en dat is dan wel voor gezonde voeding. Zo krijgen ze aardappelen bij de boer of kortingen 
op groenten en fruit. Verder doen ze de inkopen vnl. bij Colruyt. Groenten en fruit kopen ze ook bij 
Fruitwinkel Den Hof (Sint-Truiden). Er werden foto’s genomen van deze winkels en ook van de 
voedingsmiddelen die het vaakst worden aangekocht (zie bijlage 3 bij de resultaten van dit 
interview). Als er voedsel over is, gooien ze het nooit weg, maar verdelen ze het of verwerken het in 
een volgende maaltijd.  
Om de buurt gezonder te maken, zou het voor de scouts interessant zijn om ook ‘gezonde 
automaten’ te plaatsen in plaats van enkel snoepautomaten. De activiteiten van de scouts gaan nl. 
door op zondag.  Kinderen/jongeren krijgen wat zakgeld mee dat ze bv. tijdens wandelingen 
spenderen aan snoep uit snoepautomaten in de buurt. Moesten er ook gezonde automaten zijn, 
dan zouden ze de kinderen kunnen stimuleren om daarvoor te kiezen. Een winkeltje of kraampje 
met een gezond aanbod dat open is op zondag zou ook een meerwaarde zijn voor hen, gezien alle 
activiteiten doorgaan op zondag. Hij gaf ook mee dat zo’n winkeltje of kraampje nuttig zou zijn voor 
de mensen in de Tuinwijk. Het zou idealiter komen op de plek waar ook de nieuwe school zal 
gebouwd worden, als daar nog plaats voor is. Op het scoutsterrein zelf kunnen ze geen moestuin 
organiseren, omdat ze er enkel zijn op zondag en dit dus in de week niet zouden kunnen 
onderhouden.  

 

DISCUSSIE  
Respons en methodologie 
Het vooropgestelde aantal interviews (interviews per case) werd bereikt en voor bepaalde cases 
en groepen zelfs overschreden.  Binnen de beschikbare tijdspanne van drie weken was dit een 
uitdaging. Sleutelfiguren werden gecontacteerd met de nogal prangende vraag: ‘Om binnen hun 
contacten op zoek te gaan naar mensen die in een maatschappelijk kwetsbare situatie leven en met 
ons in gesprek willen gaan over hun voedselomgeving.’ De gesprekken moesten op korte termijn 
kunnen plaatsvinden, nl. binnen de 2 weken. Voor sommige sleutelfiguren was het een drukke 
periode waarbij ze zelf minder rechtstreeks contact hadden met ‘hun mensen’. De kans op 
coronabesmetting en coronamaatregelen bemoeilijkten hun bereik – en dus ook het onze. De 
meeste gesprekken vonden plaats in de laatste twee weken van mei. Voorafgaand contact verliep 
telefonisch of via mail. Meer tijd om afspraken vast te leggen en sleutelfiguren nog beter te kunnen 
betrekken om kwalitatieve interviews af te nemen, zou een meerwaarde geweest zijn. 
Ondersteuning vanuit de lokale besturen is hierbij eveneens een meerwaarde (bv. werknemers van 
lokale besturen die sleutelfiguren reeds kennen, nemen de contacten op). 

Sleutelfiguren, voornamelijk in Gent, gaven aan overbevraagd te zijn. Dit door de vele studies en 
acties die er reeds georganiseerd worden of werden. Dit bleek ook uit de non-respons van scholen in 
de buurt van de Watersportbaan en verschillende telefoons om het onderzoek te kaderen naar 
toekomstmogelijkheden. Dit zorgt er bovendien ook voor dat casestudies als Gent (waar al veel 
acties opgezet worden en lijsten met sleutelfiguren en initiatieven rond voedsel heel talrijk aanwezig 
zijn) mogelijk minder representatief zijn in vergelijking met andere steden. In Sint-Truiden was dit 
minder het geval en verkregen we ook sneller een meer diverse groep.  

Gezien het vooropgestelde aantal cases en met de beperkte tijdspanne, was het sowieso moeilijk 
om een erg diverse groep te bekomen die verdeeld is op basis van verschillende individuele 
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kenmerken zoals geslacht, leeftijd, gezinssituatie, afkomst, inkomen, … Dit is dan ook een limitatie 
van het onderzoek. Door naar enkele voedselondersteunings- en ontmoetingsinitiatieven te gaan, 
slaagden we erin om meer dan het beoogde aantal gesprekken aan te gaan en een meer diverse 
groep te bereiken. Binnen de tijdspanne van een drietal weken met maar één interviewer, konden 
niet meer interviews afgenomen worden.  

De resultaten uit de interviews kunnen niet veralgemeend worden. Zo is één interview met een 
oudere alleenstaande geen stem voor alle ouderen uit de buurt. Dit gesprek vormt wel mee de basis 
om bepaalde acties voor te stellen en verder af te toetsen.  

Sleutelfiguren geven meermaals aan dat ze het erg belangrijk vinden om de output en impact van 
dit onderzoek te kunnen waarnemen. Vragen over wat er met de gesprekken gebeurt, wat de 
volgende stap is en welk resultaat nagestreefd wordt, kwamen sterk naar voor en bepaalden mee de 
inzet om hun contacten door te geven. Het is belangrijk dat er zichtbaar iets verandert in de 
voedselomgeving. Dat de verandering bovendien aansluit bij bekommernissen en voorstellen van de 
mensen met wie we in gesprek gingen, is een belangrijk gegeven in een participatief traject. De 
sleutelfiguren worden uitgenodigd voor deelname aan de werksessie voor het betreffende 
casegebied en kunnen zo mee reflecteren en aanvullen op wat er uit de interviews en de objectieve 
analyse van de voedselomgeving komt. 

Het bereiken van en gesprekken voeren met de meer kwetsbare doelgroep die we beoogden is een 
moeilijk proces. Toch tonen de resultaten duidelijk de meerwaarde om te focussen op deze groep. Er 
werden zichtbaar andere determinanten en acties naar voor geschoven door mensen in een meer 
kwetsbare situatie, bv. op basis van inkomen. Een aantal aspecten die belangrijk zijn om ook meer 
kwetsbare groepen te bereiken met acties (al dan niet in de omgeving) werden gerapporteerd (bv. 
de prijs, een vertrouwd aanbod, openingsuren, de plaats). Kwantitatief gezien zijn er bij sommige 
gesprekken minder gegevens en data. Zo kon de interviewguide niet altijd volledig doorlopen 
worden omwille van de situatie (net voedsel gehaald) en/of gebrek aan tijd (rekening houden met 
schooluren). Maar kwalitatief gezien, halen we er toch een aantal belangrijke aspecten uit om mee 
te nemen bij voorgestelde acties om de voedselomgeving te verbeteren. Op die manier kan met de 
voorgestelde actie de gezondheidskloof verkleind worden, in plaats van deze te vergroten door aan 
deze doelgroep onaangepaste acties.  

Hoewel er individuele interviews vooropgesteld werden, zijn toch een aantal groepsinterviews 
afgenomen. Groepsgesprekken boden voor sommige deelnemers een gevoel van veiligheid, voor 
armoede-organisaties en scholen was dit een logistieke oplossing om in de korte tijdspanne 
gesprekken te organiseren. Bovendien bood het de kans om een meer kwetsbaar publiek te 
bereiken. 

Binnen de methodologie werden ook de methodieken ‘photo voice’ en ‘mental mapping’ 
vooropgesteld. Enkel de scoutsleider in Sint-Truiden heeft echter foto’s genomen ter voorbereiding 
van het interview en de mental mapping werd maar bij enkele interviews toegepast. Mogelijke 
redenen daarvoor waren: de tijdsdruk (uitleggen van photovoice vereist minstens 2 
contactmomenten), niet laagdrempelig genoeg (werken met smartphone) … Beide methodes 
dienden vooral als aanknopingspunt om het interview gemakkelijker bespreekbaar te maken. 
Bijvoorbeeld inhaken op de bereikbaarheid als winkels ver weg werden getekend op de kaart, of aan 
de hand van een foto van een winkel een gesprek voeren over die winkels. Die aanknopingspunten 
waren er dus niet voor de interviewer. Er was wel de interviewguide als leidraad om de gesprekken 
vorm te geven. De opbouw van die gids - volgens de aspecten eigen aan een voedselomgeving en 
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kenmerken zoals geslacht, leeftijd, gezinssituatie, afkomst, inkomen, … Dit is dan ook een limitatie 
van het onderzoek. Door naar enkele voedselondersteunings- en ontmoetingsinitiatieven te gaan, 
slaagden we erin om meer dan het beoogde aantal gesprekken aan te gaan en een meer diverse 
groep te bereiken. Binnen de tijdspanne van een drietal weken met maar één interviewer, konden 
niet meer interviews afgenomen worden.  

De resultaten uit de interviews kunnen niet veralgemeend worden. Zo is één interview met een 
oudere alleenstaande geen stem voor alle ouderen uit de buurt. Dit gesprek vormt wel mee de basis 
om bepaalde acties voor te stellen en verder af te toetsen.  

Sleutelfiguren geven meermaals aan dat ze het erg belangrijk vinden om de output en impact van 
dit onderzoek te kunnen waarnemen. Vragen over wat er met de gesprekken gebeurt, wat de 
volgende stap is en welk resultaat nagestreefd wordt, kwamen sterk naar voor en bepaalden mee de 
inzet om hun contacten door te geven. Het is belangrijk dat er zichtbaar iets verandert in de 
voedselomgeving. Dat de verandering bovendien aansluit bij bekommernissen en voorstellen van de 
mensen met wie we in gesprek gingen, is een belangrijk gegeven in een participatief traject. De 
sleutelfiguren worden uitgenodigd voor deelname aan de werksessie voor het betreffende 
casegebied en kunnen zo mee reflecteren en aanvullen op wat er uit de interviews en de objectieve 
analyse van de voedselomgeving komt. 

Het bereiken van en gesprekken voeren met de meer kwetsbare doelgroep die we beoogden is een 
moeilijk proces. Toch tonen de resultaten duidelijk de meerwaarde om te focussen op deze groep. Er 
werden zichtbaar andere determinanten en acties naar voor geschoven door mensen in een meer 
kwetsbare situatie, bv. op basis van inkomen. Een aantal aspecten die belangrijk zijn om ook meer 
kwetsbare groepen te bereiken met acties (al dan niet in de omgeving) werden gerapporteerd (bv. 
de prijs, een vertrouwd aanbod, openingsuren, de plaats). Kwantitatief gezien zijn er bij sommige 
gesprekken minder gegevens en data. Zo kon de interviewguide niet altijd volledig doorlopen 
worden omwille van de situatie (net voedsel gehaald) en/of gebrek aan tijd (rekening houden met 
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voorgestelde actie de gezondheidskloof verkleind worden, in plaats van deze te vergroten door aan 
deze doelgroep onaangepaste acties.  

Hoewel er individuele interviews vooropgesteld werden, zijn toch een aantal groepsinterviews 
afgenomen. Groepsgesprekken boden voor sommige deelnemers een gevoel van veiligheid, voor 
armoede-organisaties en scholen was dit een logistieke oplossing om in de korte tijdspanne 
gesprekken te organiseren. Bovendien bood het de kans om een meer kwetsbaar publiek te 
bereiken. 

Binnen de methodologie werden ook de methodieken ‘photo voice’ en ‘mental mapping’ 
vooropgesteld. Enkel de scoutsleider in Sint-Truiden heeft echter foto’s genomen ter voorbereiding 
van het interview en de mental mapping werd maar bij enkele interviews toegepast. Mogelijke 
redenen daarvoor waren: de tijdsdruk (uitleggen van photovoice vereist minstens 2 
contactmomenten), niet laagdrempelig genoeg (werken met smartphone) … Beide methodes 
dienden vooral als aanknopingspunt om het interview gemakkelijker bespreekbaar te maken. 
Bijvoorbeeld inhaken op de bereikbaarheid als winkels ver weg werden getekend op de kaart, of aan 
de hand van een foto van een winkel een gesprek voeren over die winkels. Die aanknopingspunten 
waren er dus niet voor de interviewer. Er was wel de interviewguide als leidraad om de gesprekken 
vorm te geven. De opbouw van die gids - volgens de aspecten eigen aan een voedselomgeving en 
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voedselgedrag volgens het Gedragswiel - was zeker een meerwaarde. Zo kon er ingegaan worden op 
meer bewuste en onbewuste beïnvloeding (en de raakvlakken met impulsief en reflectief gedrag).  

Belangrijkste conclusies rond een beschikbaar, toegankelijk en bereikbaar aanbod 
Doorheen de interviews komt hoofdzakelijk naar voor dat het aanbod van voeding voldoende 
toereikend was, ondanks dat de woonplaats van de geïnterviewden zich bevond in wat we een 
voedselwoestijn noemen. Voornamelijk omdat het aanbod buiten de buurt voldoende bereikbaar 
was. Zo haalden de meeste gebruikers aan dat ze supermarkten konden bereiken met behulp van 
het openbaar vervoer of door sociale hulp (kinderen, thuishulp, …). Haltes die voldoende dicht bij de 
woonplaats gelegen zijn om het openbaar vervoer vlot te kunnen nemen om boodschappen te doen, 
werden dan ook meermaals aangehaald doorheen de verschillende interviews. Zeker in de case van 
de Watersportbaan, waar gepland wordt een bushalte te schrappen. Dit duidt erop dat bij 
beleidsbeslissingen over het aanpassen van de omgeving, ook factoren die betrekking hebben tot de 
voedselomgeving in overweging dienen genomen te worden. Dit kan echter een persoonlijke situatie 
van één bewoner zijn, die oorspronkelijk dicht bij een bushalte woont. Het kan goed zijn om te 
luisteren naar andere bewoners hoe zij dit probleem van bereikbaarheid ervaren en hun weg zoeken 
om toch het omliggende aanbod vlot te bereiken (bv. door ook meer in te zetten op 
bewegingsacties).  

Om het aanbod van groenten en fruit verder uit te breiden in de buurt zelf, werden een aantal zeer 
concrete suggesties door de gebruikers voorgesteld. Er werden een aantal mogelijke acties naar 
voren geschoven, zoals het installeren van groente- en fruitkraam in de buurt, meehelpen in een 
moestuin om eigen groenten en fruit te kweken, maaltijdboxen met een gezond aanbod uit de buurt 
en het voorzien van een gezonder aanbod binnen de sociale voedselvoorziening. 

Sommige acties die binnen bepaalde buurten werden voorgesteld, vonden reeds plaats in andere 
gebieden. Deze ervaringen kunnen meegenomen worden. Zo blijkt het aanbod uitbreiden op zich 
niet voldoende. Er dient zeker rekening gehouden te worden met een aantal andere factoren: 
toegankelijkheid van het aanbod (bv. kwaliteit, versheid, netheid, …), sociale factoren 
(vriendelijkheid uitbater …) of economische omgevingsfactoren zoals de prijs, marketing, nudging, … 
Die bepalen mee of het aanbod daadwerkelijk gebruikt zal worden, in het bijzonder door kwetsbare 
groepen.  

De kwaliteit van de aangeboden voeding, vnl. in sociale voedselvoorzieningen, werd door sommige 
deelnemers als ontoereikend gepercipieerd, dit in verschillende voorzieningen in beide steden. 
Sociale voedselvoorzieningen, voedselbanken en liefdadigheidsverenigingen zijn wel onderhevig aan 
voorschriften van het FAVV. Binnen het eerder vermelde onderzoek van Gezond Leven in sociale 
voedselvoorzieningen werd de nood aan ondersteuning rond ‘veiligheid en houdbaarheid’ van 
voedsel in de voorzieningen ook aangekaart. In de maaltijdgids voor sociale voedselinitiatieven 
wordt daar ook aandacht aan besteed.  

Uit de interviews kwam ook naar voor dat bestaande initiatieven, vnl. sociale voedselvoorzieningen 
of initiatieven zoals Let’s Save Food, niet altijd gekend zijn door iedereen. Het is ook niet altijd 
duidelijk wie van welke initiatieven al dan niet gebruik mag maken en onder welke voorwaarden. 
Een actie die naar voor geschoven werd door de deelnemers, is dan ook om meer in te zetten op de 
bekendmaking van bestaande initiatieven.  

Inzetten op een mix van strategieën om gezonde keuzes makkelijker te maken 
Als het gaat om een ‘gezond aanbod’, dan werd door de deelnemers voornamelijk verwezen naar 
groenten en fruit. Er werd meestal ook duidelijk aangegeven wat ongezond is: chips, pizza, frieten, 
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snoep, … Plantaardige vleesvervangers (als gezonde en duurzame voeding) worden meestal niet 
aangehaald. Er werd dan ook niet gesproken over de beschikbaarheid van dit aanbod. Doorheen alle 
interviews werd duidelijk dat er verwarring bestaat over wat ‘een duurzaam voedingsaanbod’ 
betekent. Er wordt dan voornamelijk gesproken over labels als bio en fairtrade en over verpakking. 
Dit duidt erop dat er naast aanpassingen in het aanbod of de manier waarop het aanbod 
gepresenteerd wordt, ook best nog wordt ingezet op sensibiliseringscampagnes die ingaan op 
determinanten als kennis rond gezonde en milieuverantwoorde voeding. Zowel in Sint-Truiden als in 
Gent werd in de sociale instanties zoals Onder Ons en SIVI expliciet gevraagd naar de organisatie van 
een workshop rond ‘wat is gezonde voeding’, en bij uitbreiding wordt dan ook best ingegaan op het 
aspect ‘wat is milieuverantwoorde voeding’. Een dergelijke workshop is reeds voorhanden bij het 
Vlaams Instituut Gezond Leven en kan georganiseerd worden door contact op te nemen met het 
Logo in de regio. Zo kan bijvoorbeeld de workshop ‘Kleurrijk Gezond’ georganiseerd worden, die 
erop gericht is om mensen met een migratieachtergrond op een laagdrempelige manier te 
motiveren om gezond te eten en voldoende te bewegen, met aandacht voor hun culturele 
achtergrond. In het verleden deed Gezond Leven een online behoeftebevraging over gezonde 
voeding in sociale voedselvoorzieningen, gericht op medewerkers in deze organisaties. We 
ontdekten vooral dat er heel veel enthousiasme is om gezonde voeding aan te bieden en dat er veel 
originele initiatieven worden uitgewerkt. Maar ook dat beperkingen in tijd, personeel en middelen 
deze mooie intenties soms dwarsbomen of dat initiatieven hierdoor vroegtijdig worden stopgezet. In 
het voorjaar van 2019 werden een tiental sociale voedselvoorzieningen over heel Vlaanderen 
bezocht, en werden er ook diepte-interviews afgenomen met medewerkers. Er gebeurde ook een 
voedingsinhoudelijke screening van het maaltijd- of winkelaanbod, of van het voedselpakket. Op 
basis van die resultaten, bleek dat de voorzieningen nood hadden aan ondersteuning rond gezonde 
voeding. Gezond Leven ontwikkelde daarvoor een aantal toegepaste materialen voor deze 
voorzieningen. De resultaten van de interviews binnen dit onderzoek, die eerder gericht waren op 
de gebruikers, wijzen erop dat deze ondersteunende materialen zinvol kunnen zijn en verder bekend 
gemaakt moeten worden in de verschillende voorzieningen. Één van deze materialen voor sociale 
voedselvoorzieningen is bv. de brochure ‘Gezonde en betaalbare voeding’. Gezien doorheen de 
interviews de prijs van gezonde voeding en promoties voor eerder ongezonde voeding sterk naar 
voor kwamen, lijkt het ook zinvol om in te gaan op tips om betaalbaar, gezond én 
milieuverantwoord te koken. Deze brochure bevat tips rond betaalbaar koken, voor het winkelen, 
tijdens het winkelen en erna. Dit kan ook aan de hand van een workshop op een laagdrempelige 
manier worden overgebracht. 

Hieruit blijkt nogmaals het belang van inzetten op een mix van determinanten en strategieën, zoals 
naar voor geschoven in het Gedragswiel en de gezondheidsmatrix van Gezond Leven. Acties omtrent 
de voedselomgeving zullen effectiever zijn als ze worden ondersteund door acties die inspelen op 
competenties en vaardigheden. Met andere woorden: er kan een gezond en milieuverantwoord 
aanbod geïnstalleerd worden, maar als gebruikers er het nut niet van inzien, of hier geen directe 
toegang tot hebben, zullen ze er daarom nog niet voor kiezen. Dit omdat andere factoren zoals bv. 
de smaak en de prijs blijven primeren.  

Ook uit de resultaten bij de jongeren kwam dit sterk naar voor. Gezondheid vinden ze belangrijk, 
maar als ze ‘in de verleiding komen’ door het uitgebreide en smaakvolle aanbod snacks en dranken 
in hun omgeving, is de keuze voor meer ongezonde voeding snel en onbewust gemaakt. Wat 
jongeren kan helpen is dus een zichtbaar, gemakkelijk, relatief goedkoop en smaakvol aanbod van 
gezonde en milieuverantwoorde voeding, zowel in als buiten de school. Als het aanbod er is, dan 
eten ze het. Dit komt volledig overeen met de resultaten uit het onderzoek binnen het project ‘Snack 
en Chill’. Daarbij werd nagegaan wat jongeren kon motiveren om te kiezen voor groenten en fruit op 
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school. Als methodiek werden handleidingen voor het schoolteam uitgewerkt om een gezellige bar 
te installeren op school, waar fruit, groenten en water met een smaakje op een aantrekkelijke 
manier worden geïnstalleerd aan een relatief goedkope prijs. Dit project werd reeds uitgebreid 
getest en goed geëvalueerd door jongeren. Het project Snack & Chill wordt verder uitgerold in de 
Vlaamse scholen. Gelijkaardige strategieën kunnen mogelijks ook in andere settings buiten de school 
(bv. sportclubs, jeugdorganisaties als de scouts) uitgetest en verder geïmplementeerd worden. Buiten 
de schoolsetting kan deze strategie echter minder evident zijn, omdat er een uitgebreid 
concurrentieel aanbod van ongezonde voeding blijft bestaan.  

Het kan zinvol zijn om in te zetten op nudgingtechnieken in de omgeving die inspelen op onbewuste 
drijfveren, om de weg te wijzen naar meer gezonde en milieuverantwoorde keuzes. De 
geïnterviewden haalden dergelijke technieken reeds aan. In die gevallen overtuigden die echter wel 
om eerder ongezonde keuzes te maken. Zoals bijvoorbeeld het op ooghoogte staan van ongezonde 
keuzes in de winkelrekken. Er werd ook nu en dan verwezen naar reclame (vnl. tv-spots) die 
mogelijks een invloed heeft op de keuzes die ze maken. Enkele geïnterviewden vernoemden daarbij 
vooral de invloed van reclame en verpakkingen op het gedrag van hun kinderen (eerder dan op 
zichzelf). Een beleidssuggestie is dan ook om het wetgevend kader rond reclame en voeding, dat 
momenteel een niet zo streng zelfregulerend kader vanuit de voedingsindustrie zelf is, te herbekijken. 
Dit zijn acties die zich volgens het Gedragswiel op het macroniveau situeren binnen de politieke 
omgeving. Andere wetgeving die hieronder valt, en ook relevant bleek uit de interviews om verder 
te bekijken bij het opstellen van beleidsacties rond de voedselomgeving, zijn regels rond de 
inplanting van bepaalde handelszaken met een overwegend ongezond aanbod (bv. snoepwinkels 
tussen het station en de school, aantal pitazaken in de Dendermondsesteenweg, de ligging van de 
McDonald’s). Een ander belangrijk aspect dat op dit niveau uit interviews blijkt als belangrijk om aan 
te pakken is ‘de veiligheid van de buurt’. Zo stonden gebruikers open voor een aantal initiatieven 
(moestuin, waterfonteinen, plukfruit), maar achten ze dit enkel mogelijk indien er in eerste instantie 
ook wordt ingezet op de veiligheid in de buurt.   

Dat gezonde voeding te duur is, kwam vaak terug in verschillende interviews. Strategieën die door 
de deelnemers zelf werden aangegeven waren onder andere het goedkoper maken van gezonde 
voeding, toegang tot sociale tarieven, verhogen van het leefloon, …. Prijsgerelateerd zien we ook dat 
promoties een sterke aantrekkingskracht hebben. Anderzijds werd op de vraag ‘stel dat je meer geld 
had, zou je dan meer gezonde voeding kopen’ niet altijd positief geantwoord. Want dan kwamen 
ook andere factoren naar voor, zoals te weinig tijd, of willen genieten. Een diverse aanpak is 
noodzakelijk: sommige onderzoekers en beleidsmakers zijn ervan overtuigd dat de prijzen van 
gezonde voeding naar beneden moeten. Anderen geloven dat de oplossing ligt in het aanpakken van 
de armoedeproblematiek. En weer andere wetenschappers zeggen dat gezonde en betaalbare 
voeding wel bestaat, maar dat keuzes van mensen eerder gedreven worden door smaak, gemak 
(‘convenience’), kennis, status en identiteit. Projecten rond voedselgeletterdheid en campagnes 
rond gedragsverandering zouden hierop kunnen inspelen.  

Binnen dit project lag de focus op het aspect van de ‘fysieke context’ binnen het Gedragswiel. Toch 
kwamen automatisch andere determinanten aan bod, zoals nodige competenties. Wat ook 
terugkerend aan bod kwam was de invloed van de sociale omgeving. Namelijk de steun van 
(klein)kinderen, vriendinnen en bv. huishoudhulp bij zowel het boodschappen doen als het bereiden 
van maaltijden. Het lijkt ons daarom nodig om, naast de juiste acties, ook de juiste actoren te 
identificeren die invloed kunnen hebben op het eetgedrag van mensen. Zo zou het opleiden van 
thuis- en huishoudhulp over betaalbare, gezonde en milieuverantwoorde voeding ook een 
meerwaarde zijn binnen een mix van strategieën die inspelen op de omgeving.   
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CONCLUSIE 
Ook al lag de focus binnen dit onderzoek op de fysieke omgeving, toch kwamen ook strategieën 
gericht op andere omgevingsaspecten en competenties en drijfveren naar voor. Samengevat is de 
grootste conclusie binnen dit deelonderzoek dat het belangrijk is om in te zetten op een mix van 
strategieën, die voldoende is afgestemd op de doelgroep die zich binnen een buurt bevindt. En 
binnen één buurt kan een doelgroep ook divers zijn en verschillende (aangepaste) strategieën 
vragen. Het kan nuttig zijn om de voorgestelde strategieën voor te leggen aan andere bewoners of 
sleutelfiguren binnen eenzelfde case, maar ook om ze ‘te vertalen’ en aan te passen naar de noden 
van de gebruikers van een voedselomgeving binnen een andere case.  
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DENDERMONDSESTEENWEG – GENT
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Visies en nieuwe ontwikkelingen op het terrein
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Ruimtelijke uitdagingen
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Visies en nieuwe ontwikkelingen op het terrein
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