DUURZAME
VOEDING IN FRANKRIJK EN
BELGIË, TIJD VOOR
INNOVERENDE,
GRENSOVERSCHRIJDENDE
ACTIES

04/04/2017

van 9.30 tot 16.30
Polytech Lille (FR)
Avenue Paul Langevin
59655 Villeneuve d Ascq

Samenvatting van het evenement

Polytech’Lille, 4 april 2017: de partners van het “Filière AD-T”-project van Interreg France-Wallonie-Vlaanderen hebben hun
expertise gebundeld en organiseren voor de eerste maal een toonaangevend evenement dat de consument de stap moet doen
zetten naar duurzame voeding. Een terugblik op de activiteiten van de dag.

ALGEMENE COÖRDINATIE

•
•

Suzanne KEIGNAERT - Projectverantwoordelijke, Provincie
Luxemburg (B)

•

•

Dorize REMY - Verantwoordelijke Duurzame ontwikkeling,
“Groupement Régional pour la Qualité Alimentaire” (F)

•
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•

Ontvangst en registratie van de deelnemers

Deze studiedag ging van start met een welkomstwoord
door Laurie DILBECK, Project-verantwoordelijke bij “Hainaut
Développement”. Als stuwende kracht achter het Interreg “Filière
Agroalimentaire Durable Transfrontalière (AD-T)”-project, zette
ze nog even de belangrijkste projectdoelstellingen op een rijtje:
•

Het concurrentievermogen aanscherpen van de grensoverschrijdende bedrijven die zich hebben ingezet voor duurzame voeding zodat ze de vele kansen op dit domein niet
alleen zien maar ook grijpen;

•

Grensoverschrijdende bedrijfssamenwerking en -bedrijvigheid ontwikkelen rond duurzame voeding die ook na beëindiging van het project worden verdergezet.

Dit project dat voor de helft wordt gefinancierd door FEDER
(Fonds Européen de Développement Économique Régional) verenigt 19 partners en groeperingen uit Frankrijk en België die
samenwerken binnen het kader van 4 hoofdmodules:

De actoren van het netwerk met elkaar in contact brengen;
Consumenten de stap doen zetten naar duurzame voeding;
Grensoverschrijdende knowhow inzake agrovoeding bevorderen;
ZKO’s en KMO’s begeleiden bij hun grensoverschrijdende
ontwikkeling.

Deze studiedag stond hoofdzakelijk in het teken van de module
“Consumenten de stap doen zetten naar duurzame voeding”, die
wordt gecoördineerd door de “Groupement Régional pour la Qualité
Alimentaire”. Op die manier droeg het evenement bij aan de
realisatie van de doelstellingen van het programma, meer bepaald
door de deelnemers/actoren van het grensoverschrijdende
voedingsnetwerk uit te nodigen om:
• Samen te komen rond het thema “duurzame voeding”;
• De omvang te meten van de uitdagingen en de verantwoordelijkheden die ze moeten aangaan;
• Concrete maatregelen uit te werken om de aspecten van
niet-duurzaamheid aan te pakken die eerder in de workshops
werden aangetoond;
• Hun kennis met elkaar te delen door het bevorderen van interdisciplinariteit, het kruisen van uiteenlopende profielen en
het opzetten van samenwerkingsverbanden.
Het evenement heeft, naast de vaste partners van het project,
92 Franse en Belgische deelnemers op de been gebracht. Aan de
hand van de 55 vragenlijsten die we hebben ontvangen, hebben
we de voornaamste profielen van de deelnemers in kaart kunnen
brengen:

1/ DE DESKUNDIGEN: BEPALING VAN DE
VERWACHTINGEN VAN DE CONSUMENT

De eerste spreker die het woord nam was Gabriel
TAVOULARIS, Studie- en onderzoeksdirecteur bij CREDOC
(“Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des
Conditions de Vie”), die toelichting gaf bij de resultaten
van het onderzoek “Comportements en consommations
alimentaires en France 2016” dat in 2016 in Frankrijk werd
uitgevoerd en peilde naar het voedingsgedrag en -verbruik
van de Franse consument.
Volgens deze studie, zijn er momenteel drie aspecten die een
rol spelen bij de keuze voor duurzame voedingsproducten:
ze moeten lekker, gezond en praktisch zijn. Vervolgens
kwamen er twee vragen vanuit het publiek. De eerste
vraagsteller wees op een “zeer consumptiegerichte visie”
van de studie, terwijl de tweede vraagsteller onze expert
vroeg naar de rol van de media en de invloed van eventuele
gebeurtenissen op de totstandkoming van de resultaten
van dit soort studies.
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De ochtendsessie ging van start met de tussenkomst van
drie gastsprekers die instellingen vertegenwoordigden die
gespecialiseerd zijn in duurzame voeding en die ieder actief
zijn aan hun zijde van de Frans-Belgische grens. De opzet
bestond erin om aan te tonen dat het project gestoeld is op
betrouwbare, geverifieerde en gedetailleerde oriënteringen.

Karine DE RIDDER, WIV-ISP

Marie DECIMA, Verantwoordelijke
Milieu bij het Cerdd (“Centre de
Ressources en Développement
Durable”) ging vervolgens dieper in op
de vele en uiteenlopende aspecten
die komen kijken bij het structureren
van duurzame voedingssystemen.
Om dit aan te tonen, greep ze terug naar een studie van het
Cerdd uit 2013, meer bepaald de studie “Repères pour une
alimentation durable” waarbij verschillende lokale partners
uit de streek betrokken waren.
De studie heeft 4 aspecten aan het licht gebracht waar
rekening mee moet worden gehouden in de lange weg naar
duurzamere voeding. Dit zijn volgens de studie de grote
uitdagingen:
•
•
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•

Gabriel TAVOULARIS, CREDOC

De tweede spreker van de dag was
Karine DE RIDDER van het Belgische
WIV
ISP
(Het
Wetenschappelijk
Instituut Volksgezondheid), dat in 20142015 een studie uitvoerde naar de
voedingsgewoonten van de Belgen.
Hierbij werden zowel kwantitatieve en kwalitatieve
methoden gehanteerd. De studie legde een aantal
tendensen bloot, meer bepaald het steeds groter wordende
belang van biovoeding; een duidelijke toename van
specifieke voedingsgewoonten, en dan vooral bij vrouwen;
en de verwerping van GGO’s, een bevinding die ook in de
CREDOC-studie tot uiting kwam. De studie van het WIV
ISP heeft alle deelnemers duidelijk gemaakt dat de vraag
van de consument naar natuurlijke, kwaliteitsvolle en lokaal
geproduceerde voeding steeds groter wordt.

•

Duurzame voeding toegankelijk maken voor iedereen;
Duurzame voeding voorstellen als een positieve bijdrage tot welzijn en persoonlijke gezondheid;
De milieu-impact en de vele negatieve externaliteiten
van duurzame voeding tot een minimum terugdringen;
Een rechtvaardig en performant economisch systeem
opzetten.

Er wordt nu reeds volop van gedachten gewisseld over deze
problematiek binnen het kader van het “ReADy”-netwerk
dat door het Cerdd wordt geleid, wat meteen ook aantoont
de deze thematiek leeft en dat geesten hieromtrent mee
evolueren.

2/ RONDETAFEL: HOE INSPELEN OP DE
VERWACHTINGEN VAN DE CONSUMENT?
Een rondetafelgesprek vormde het tweede hoogtepunt
van de ochtendsessie en bracht alle schakels van het
voedingsnetwerk (producenten, verdelers, verwerkers,
consumenten, adviseurs en onderzoekers) samen. Het
gesprek draaide rond het volgende thema: “Hoe passen de
schakels van het netwerk zich aan om in te spelen op de nieuwe
verwachtingen van de consument op het vlak van duurzame
voeding?” De deelnemers aan het gesprek kregen de kans
om te getuigen over de stappen die ze binnen hun eigen
domein hebben ondernomen om de overstap te maken
naar duurzame voedingssystemen en in te spelen op de
verwachtingen van de consument. De rondetafel heeft de
verschillende deelnemers ook nieuwe ideeën aangereikt
die ze op het vlak van innovaties en acties verder kunnen
onderzoeken.
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Geneviève SEVRIN, Voorzitster van
“SuperQuinquin”, nam als eerste het
woord en trad tijdens het gesprek op
als vertegenwoordigster van de distributiesector. De coöperatieve supermarkt SuperQuinquin is een voorbeeld
van duurzame, sociale en milieubewuste ontwikkeling en
voert waarden zoals gelijkheid en samenwerking hoog in
het vaandel. De winkel opende zijn deuren op 1 april 2017
in de Fives-wijk in Rijsel en wil kwaliteitsvolle en lokaal geproduceerde voedingsmiddelen aan de man brengen. Het
bestuur van de coöperatieve is in handen van de leden zelf
die zich vrijwillig inzetten en de taken eerlijk onder elkaar
verdelen. Dit economisch model biedt het voordeel dat
het ook veel belang hecht aan het creëren van een sociaal
weefsel waarbinnen wederzijdse hulp wordt geboden, wat
ook een factor is die duurzaamheid in de hand werkt.
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Vervolgens kwam Bernard MAYNE,
Verantwoordelijke Economie bij het
“Collège des Producteurs Belges”
aan het woord. Zijn organisatie
vertegenwoordigt de belangen van
de producenten bij de overheid en
biedt de consument correcte informatie over hun praktijken. Hij benadrukte dat een studie van het onderzoeksbureau Dedicated Research aan het licht heeft
gebracht dat de meeste consumenten voorstander zijn van
de invoering van een keurlabel “correcte prijs betaald aan de
producent”. Zijn tussenkomst toonde duidelijk aan dat producenten bereid zijn om in te spelen op de kwaliteitseisen
van de consument op voorwaarde dat ze hiervoor een correcte prijs krijgen.

Sprekers aan de rondetafel

Manon HENRION, Projectverantwoordelijke duurzame ontwikkeling bij “API
Restauration”, vertegenwoordigde tijdens
het gesprek de verwerkende industrie en
de cateraars gespecialiseerd in maaltijdvoorziening. “API Restauration” doet actief
aan duurzame ontwikkeling door het accent te leggen op
verantwoorde bevoorrading en onderscheidt zich van haar
directe concurrenten door het beleid dat ze voert. Manon
Henrion verwees in deze context naar de samenwerking
die haar bedrijf heeft opgezet met de “Fondation Nicolas HULOT” waarbinnen geijverd wordt voor een keurlabel
“Mon restau responsable” waarmee het concept van verantwoorde en duurzame maaltijdvoorziening wordt gelanceerd.

Het “Filière AD-T”-project wil dit soort initiatieven verder
ontwikkelen en aantonen dat dat de sector bereid is om
innovatie door te voeren op het gebied van duurzaamheid.

Alice CODSI was de vierde spreker die tijdens het rondetafelgesprek aan bod kwam. Ze is mede-oprichtster van
FOOD-WIN, een innoverend Europees netwerk dat de strijd
aanbindt met voedselverspilling. Daarnaast staat het ook
steden en regeringen bij met deskundig advies en voert het
projecten voor hen uit. Het netwerk heeft contacten met
meer dan 200 ondernemers verspreid over heel Europa en
wil zo zijn steentje bedragen tot een betere uitwisseling
van beste praktijken tussen de verschillende verantwoordelijke actoren. De tussenkomst van Alice CODSI heeft aangetoond dat er actie moet worden ondernomen en dat er
collectieve maatregelen moeten worden opgezet.

Françoise BODSON, Projectdirecteur Duurzaamheid bij
WAGRALIM (Pôle de Compétitivité de l’Agro-industrie
Wallonne), een organisatie die opkomt voor de Waalse
agrovoedingsbedrijven, nam als volgende het woord
tijdens de rondetafel. Zij belichtte de strategie achter
het “D’Avenir”-project dat ijvert voor een duurzamer
Waals voedingssysteem. Dit project dat in 2014 werd
opgezet op initiatief van 4 federaties (APFACA, Comeos
Wallonie, FEVIA Wallonie en FWA), wordt gecoördineerd
door WAGRALIM en geniet de steun van het Waals
Gewest. Deze tussenkomst toont het belang aan van
innoverende samenwerkingsverbanden tussen enerzijds
de economische actoren die deel uitmaken van het
systeem (producenten, verwerkers, commerciële mensen,
opslag) en anderzijds de actoren die actief zijn in onderzoek,
omkadering en het verenigingsleven.
Het is een van de betrachtingen van het “Filière AD-T”-project om dit soort van samenwerking in het leven te roepen.

Het rondetafelgesprek werd afgesloten door
Célia POTDEVIN, vertegenwoordigster van
de consumenten- en gebruikersvereniging
CLCV (Consommation, Logement et Cadre
de Vie), die nauw betrokken is bij allerhande
besprekingen over voeding. Zij ging dieper in
op de resultaten van de studie “L’étiquetage
au service d’une alimentation durable: Le point
de vue des consommateurs” die in samenwerking met het INRA werd uitgevoerd en de
etiketten van voedingsproducten onder de loep nam vanuit
het standpunt van de consument. De studie toonde aan dat
de consument vooral behoefte heeft aan:
•
•
•

Volledige informatie;
Een beknopte aanduiding van de voedingsclaims waar
hij vaak kop noch staart aan krijgt;
Een grondige kennis van de oorsprong van de ingrediënten.
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De module “Consumenten de stap doen zetten naar
duurzame voeding” van het “Filière AD-T”-project legt zich
toe op het sensibiliseren van de consument. Deze laatste
tussenkomst heeft aangetoond dat de consument zelf
verantwoordelijk is voor zijn verbruiksgedrag, en dat hij
ook een rol heeft te spelen in de kwaliteitsverbetering
van producten vermits hij de macht heeft om voorstellen
te lanceren. Deze module wil dan ook de vinger op de
pols houden door de verwachtingen van de consument te
registreren en op te volgen. Hierbij wordt prioriteit verleend
aan de goede uitwerking van de module en de noodzakelijke
betrokkenheid van alle aanwezige partners.

Het rondetafelgesprek met inbreng van de specifieke expertise van iedere spreker, heeft aangetoond dat er reeds
tal van acties werden ondernomen door alle actoren van
het agrovoedingsnetwerk die zich inzetten voor duurzaamheid. Dit vereist echter een systematische aanpak:
alle protagonisten moeten hun deel van de verantwoordelijkheid opnemen en ze moeten samenwerken om tot
nieuwe, innoverende oplossingen te komen. Dit rondetafelgesprek heeft duidelijk gemaakt dat dit project tal van
kansen biedt voor iedereen de ze wil grijpen.

3/ DE WORKSHOPS:
INNOVERENDE OPLOSSINGEN UITDENKEN
MET HET OOG OP DUURZAME VOEDING
De onderwerpen van deze workshops weerspiegelen de
realiteit van deze zowel maatschappelijke als beroepsmatige problematiek. De workshops werden verzorgd door
Bernard FAUTREZ en Caroline SENEZ in samenwerking
met de partners van het project. Er werd hierbij gebruik gemaakt van een aantal ludieke elementen, met de bedoeling
om de deelnemers:
• Nader tot elkaar te brengen en samen van gedachten
te wisselen;
• Samen discipline-overschrijdend na te denken over
welbepaalde, duidelijk omschreven thema’s en
problematieken.

Workshop 1: Hoe maken we van een rendabele
maaltijd ook een duurzame maaltijd?
Tijdens deze eerste workshop hebben de deelnemers
nagedacht over manieren om duurzame voedingsproducten
als ingrediënt te verwerken in collectieve maaltijden. Dit
maakt deel uit van het onderhandelingsproces tussen de
producenten en de cateraars, maar er zijn verschillende
elementen die dit proces in de weg staan:
1/ Enerzijds moeten de producenten:

EEN MAALTIJD IN HET TEKEN VAN KWALITEIT

•
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•
•
•

Het buffet klaargemaakt door Gaëlle WERKLING

Het buffet werd verzorgd door Gaëlle WERKLING van “Le
Nez dans la Farine” en bestond uit producten die een link
vertonen met het thema van het evenement dat volledig in
het teken stond van voedingskwaliteit.

•
•

Bestellingen verwerken die soms zo groot zijn dat ze
geen kwaliteitsverbintenis kunnen aangaan;
Hun producten sorteren naar grootte;
De verschillende processtromen beheren;
Zich flexibel opstellen en kunnen leveren op data die
niet op voorhand kunnen worden ingepland.
2/Anderzijds zijn de cateraars gebonden aan:
Tijd;
Tal van strikte voorwaarden op het gebied van gezondheidsnormen, budgetten en logistiek.

Het is echter mogelijk om compromissen te sluiten en vooruitgang te boeken: de producenten van eenzelfde netwerk
kunnen samenwerken om op grote schaal producten met
kwaliteitslabel te leveren aan de cateraars van collectieve
maaltijdvoorziening die zich op hun beurt kunnen toeleggen
op het aantrekkelijker presenteren van hun gerechten.

•

Workshop 1 – Hoe maken we van een rendabele maaltijd ook een duurzame maaltijd?

•

Workshop 2 – Een duurzaam etiket graag…

•

Workshop 3 – Nog even geduld maar hij komt eraan:
de anti-verspillingsvuilnisbak

•

Workshop 4 – De cirkel rondmaken
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Tijdens de pauze konden de deelnemers zich inschrijven
voor een van de volgende workshops:

Workshop 1: “Hoe maken we van een rendabele
maaltijd ook een duurzame maaltijd?”

4

De belangrijkste acties die tijdens de workshop werden
weerhouden, zijn:
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•

Workshop 2: “Een duurzaam etiket graag…”

Workshop 2: Een duurzaam etiket graag…
De tweede workshop behandelde het belang van de
etiketten op voedingsproducten. De deelnemers kregen
twee producten voorgelegd: een pakje cigarettes russes en
een pakje speculaas. Hieruit bleek dat bepaalde vermeldingen moeten worden opgenomen of beter worden aangegeven, zoals:

•
•

Er zijn heel wat oplossingen voorhanden, maar ze kunnen
niet allemaal worden uitgewerkt voor tal van juridische,
economische en gezondheidstechnische redenen. Er
werd ook de vraag gesteld naar de plaats die men wil
geven aan de lunchpauze: wordt deze enkel beschouwd
als een functioneel iets of als een moment van sociaal
contact? Deze bemerkingen zijn ook nauw gelinkt aan
voedselverspilling en zullen opnieuw aan bod komen
tijdens de actie “Begeleiding van de consument naar duurzame
voedingspraktijken” die wordt gehouden binnen het kader
van deze module die begin 2018 van start gaat.

De plaats waar het product werd vervaardigd;
De oorsprong van de grondstoffen per netwerk;
Het soort inkt dat werd gebruikt;
De milieu-impact.
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•
•
•
•

•

Koelkasten plaatsen die lokaal door verschillende
mensen kunnen worden gedeeld;
Er een topprioriteit van maken om geen afval meer te
produceren;
Koffiedik opnieuw gebruiken;
Vershouddozen gebruiken.

Op die manier kunnen de verpakking en de etiketten de
consument meer informatie bieden over bepaalde aspecten van duurzaamheid die specifiek betrekking hebben
op het product in kwestie.
Het Interreg “Filière AD-T”-project omvat ook de module
“Begeleiding van ZKO’s en KMO’s bij grensoverschrijdende
ontwikkeling”. Deze module biedt thematische workshops
aan voor ondernemingen uit het gebied met het oog op
grensoverschrijdende samenwerking. De resultaten van
deze workshops zullen stof tot nadenken bieden voor de
volgende werksessies.

Workshop 4:“De cirkel rondmaken”

Workshop 4: De cirkel rondmaken
Deze workshop wil de belemmeringen in kaart brengen alsook de verschillende, noodzakelijke vormen van
samenwerking tussen de actoren van een kring / een
lokale, korte keten. De deelnemers kregen drie case-studies voorgelegd:
•
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•

Workshop 3: “Nog even geduld maar hij komt eraan:
de anti-verspillingsvuilnisbak”

Workshop 3: Nog even geduld maar hij komt eraan:
de anti-verspillingsvuilnisbak
De derde workshop draaide rond voedselverspilling thuis,
op school of op het werk. Deze sessie wilde de verschillende
bestaande oplossingen in kaart brengen of nieuwe ideeën
uitdenken. Een van de eerste ideeën die werden aangebracht, was een wijziging van het aankoop- en verbruiksgedrag van de consument. Dit houdt dus in dat het probleem
aan de bron moet worden aangepakt.

•

Een kinderdagverblijf dat haar kindjes deels biologische
maaltijden wil aanbieden;
Een stad van 50.000 inwoners die biologisch en lokaal
geteelde groenten wil aankopen;
Een gemeente van 5.000 inwoners die wil samenwerken met een lokaal netwerk van melkbedrijven.

Er kwamen tal van aanbevelingen uit de bus, zoals het
uitschrijven van een openbare aanbesteding, of de tussenkomst van een coöperatieve die producenten in contact
brengt met bedrijven uit de verwerkende sector. De pijnpunten in de drie aangehaalde gevallen, hebben betrekking op
het logistieke aspect en de responsabilisering. Een andere
belangrijke bemerking die naar voren werd gebracht, was
van meer semantische aard en stelde voor om veeleer van
een “web” te spreken dan wel van een “kring” of “keten”,
omdat het geheel eerder moet worden beschouwd als een
systematisch opgebouwde structuur waar alle actoren met
elkaar zijn verbonden.
De modules 1 en 4 van het Interreg-project “De actoren van het
netwerk met elkaar in contact brengen” en “Begeleiding van ZKO’s en
KMO’s naar grensoverschrijdende ontwikkeling” gaan deze thema’s
van nabijheid en lokale ontwikkeling verder uitwerken en uitdiepen.

5

BESLUIT DOOR DE HOOFDGASTSPREKER

De hoogtepunten van het project op een rijtje:

Vanaf mei 2017:

Besluit door Anne-Sophie ANSENNE, Group One Wallonie

Anne-Sophie ANSENNE van de Waalse NGO “Group One”
sloot als hoofdpreker deze studiedag af. Ze bood eerst
een kort overzicht van de vragen en aanbevelingen die
tijdens het evenement aan bod zijn gekomen en heeft
ze aangevuld met eigen ervaringen. Volgens haar zit het
concept van duurzame voeding duidelijk in de lift, maar ze
maakt er onmiddellijk een kanttekening bij: Hoe gaan we
met al die actoren samenwerken om ertoe te komen dat deze
overstap naar duurzame voeding ook blijvend en doeltreffend
is? Wat zijn we van plan om hieraan te doen, nu, op dit eigenste
moment?
In deze context, heeft ze 6 sleutelfactoren kunnen
onderscheiden:
•

Complexiteit: er zijn nog zeer veel belemmeringen en
obstakels die moeten worden weggewerkt;

•

Enthousiaste belangstelling: er liggen tal van interessante kansen voor het grijpen;

•

Opheffing van het ‘hokjesdenken’ tussen de verschillende actoren en sectoren: het kruisen van de
uiteenlopende profielen;

•

Concretiseren:
aanbieden;

•

Streekgebonden: praten over duurzame voeding is
ook dieper ingaan op de eigenheid van de verschillende
gebieden;

•

Ambitie: er zijn veel doelstellingen en het aantal actoren die zich achter het idee scharen zijn talrijk.

vragen

stellen

en

antwoorden

Praten over duurzame voeding houdt ook in dat deze 6
factoren verder moeten worden uitgediept en dat er wisselwerkingen moeten ontstaan tussen al deze aspecten.
Het gaat hier niet louter om duurzame voeding, maar over
een project dat heel wat moeilijkheden omvat, maar ook
veel hoopgevende elementen in zich draagt.

DE MODULE “CONSUMENTEN DE STAP DOEN
ZETTEN NAAR DUURZAME VOEDING” VAN “AD-T”
– EEN INSTRUMENT MET VELE FACETTEN
Deze module die wordt opgezet door het Interreg “Filière
AD-T”-project werd aan het aanwezige publiek voorgesteld.
Met deze module wil het project de consument informatie bieden over duurzame praktijken van bedrijven en deze
aanzetten om te werken rond het thema “duurzaamheid”.

•  Kennis en vragen;
•  Voedingsgewoonten, -behoeftes en verwachtingen van
de consument aan beide zijden van de landsgrens;
• Voorbeelden van verbintenissen die de consument bereid
is om aan te gaan.
2 – Lancering van een pilootactie gericht op de werknemers van bedrijven uit de grensstreek en begeleiding van
hun projecten met het oog op meer duurzame voeding.

Vanaf september 2017:
3 - Organisatie van 2 Open Fora die informatie- en kennisuitwisseling op gang moeten brengen met het oog op
het opzetten van voorlichtingsactiviteiten over duurzame
voeding.

Vanaf 2018 :
4 – Lancering van een actie “Begeleiding van de consument
naar duurzame voedingspraktijken”.
Deze actie richt zich tot gezinnen die een duurzaam voedingsaanbod willen leren kennen en nieuwe eetgewoonten
willen uitproberen. De bedoeling bestaat erin om gezinnen
ertoe aan te zetten hun eetgewoonten te wijzigen door
hun praktische kennis bij te brengen. De eerste acties zullen
worden gehouden in de Provincie Luxemburg (B) en de
Communauté d’Agglomération du Douaisis (F).
5 - Organisatie van een Grensoverschrijdende week van de
Duurzame voeding, die samenvalt met de Europese Week
van Duurzame Ontwikkeling. Tijdens deze week worden
consumentgerichte evenementen opgezet met de bedoeling om de consument aan te zetten tot duurzame voeding.
Er wordt die week ook tal van animaties voorzien.

EINDE VAN DE STUDIEDAG
Aan het einde van de dag, richt Xavier GARENEAUX,
Voorzitter van de “Groupement Régional pour la Qualité
Alimentaire” en coördinator van de module “De consument
de stap doen zetten naar duurzame voeding”, nog een
dankwoord tot de verschillende deelnemende organisaties
en ondernemingen uit de sector.

U vindt meer informatie op: http://www.filiere-adt.eu/
Groupement Régional pour la
Qualité Alimentaire, Coördinator van de module
“De consument de stap doen zetten naar duurzame voeding”
2 rue de Dormagen, 59350 Saint-André-lez-Lille, Frankrijk
Dorize REMY, Verantwoordelijke Duurzame Ontwikkeling
Tél.: (+33)3 28 38 94 93 – dremy@qualimentaire.fr
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1 - Lancering van een grensoverschrijdende studie over
duurzame voeding. De opzet bestaat erin om de volgende
aspecten met elkaar te vergelijken:
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