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Brussels as Food-enabling 
City



Waar gaat het over?
Brussels as Food-enabling City formuleert voorstellen 
om van gezonde voedselproductie de kern te maken van 
een gezonde verstedelijkingsdynamiek. De landbouw, 
de biodiversiteit en het watersysteem worden verweven 
met de groeiende stad, in plaats van erdoor weggedrukt 
te worden.

Meer 
De regio rond Brussel is een van de meest 
dichtbevolkte gebieden in Europa, met in totaal vier 
miljoen mensen en een dichtheid van 820 inwoners/
km2. Door de oprukkende verstedelijking, maar ook 
door het verspreide verstedelijkingspatroon in de 
agglomeratie rondom Brussel, is de landbouwgrond 
sterk gefragmenteerd en worden landbouwers steeds 
verder weg geduwd. De lokale voedselproductie komt 
in het gedrang. En daarmee ook de biodiversiteit, de 
ruimte voor water, de ventilatie van de stad – kortom de 
gezondheid van dit stedelijke gebied.

Brussels as Food-enabling City gaat op zoek naar 
nieuwe manieren om gezonde voedselproductie 
voor de lokale markt af te stemmen op de 
verstedelijkingsdynamiek. Samen met Brusselse 

actoren uit de voedingssector (landbouwers, veilingen, 
markten, voedselverwerkende bedrijven, enzovoort) 
brengen we de obstakels en de kansen in kaart om 
voedselproductie en -distributie in te bedden in 
de metropolitane ruimte van de stad. Vervolgens 
formuleren we voorstellen voor de transformatie van 
zowel de voedselketen als de stedelijke organisatie. Het 
doel is een metropolitane ontwikkeling te bedenken 
die niet ten koste van, maar wel in synergie met 
voedselproductie kan bestaan.

Het actie-onderzoek in Brussel maakt deel uit van 
een internationale samenwerking rond agro-ecologie 
en stadsontwikkeling. We halen internationale 
kennis, expertise en praktijken uit Argentinië, Groot-
Brittannië, Letland en Nederland naar Brussel. 
Omgekeerd kunnen de inzichten uit het Brusselse 
onderzoek ook de buitenlandse cases voeden. Het 
uitwisselingsprogramma van drie jaar start in september 
met een internationaal symposium en een werksessie in 
Brussel. 
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