Duurzame voeding in Frankrijk en Belgie,
tijd voor innoverende grensoverschrijdende acties

DEELNEMERS OPNEMEN
Programma :
LEZINGEN GEHOUDEN DOOR EXPERTEN
• THEMATISCHE WORKSHOPS GELEID DOOR DE DEELNEMERS AAN HET PROJECT
• FEEDBACK OVER OPLOSSINGEN DIE IN HET KADER VAN DUURZAME VOEDING REEDS
WERDEN INGEVOERD
• TAL VAN KANSEN OM OP EEN ONGEDWONGEN MANIER NIEUWE CONTACTEN TE LEGGEN
•

Naar een duurzame, grensoverschrijdende agrovoedingsketen
(AD-T of Agroalimentaire Durable -Transfrontalière)
Module : De consument de stap doen zetten naar duurzame voeding
Polytech’Lille, 4 April 2017 : De partners van het AD-T-project bundelen hun expertise en
organiseren voor de 1ste maal een toonaangevend evenement om consumenten de stap
te doen zetten naar duurzame voeding.
Het Interreg France-Wallonie-Vlaanderen «Filière AD-T”-project (waarbij AD-T staat voor
“Agroalimentaire Durable Transfrontalière) beoogt de ontwikkeling van een duurzame, grensoverschrijdende agrovoedingsketen. Het wil Belgische en Franse ZKO’s en KMO’s uit de
agrovoedingssector ondersteunen en begeleiden bij hun initiatieven voor grensoverschrijdende ontwikkeling zodat ze kunnen groeien, hun grensoverschrijdend concurrentievermogen kunnen versterken en werkgelegenheid kunnen creëren binnen hun sector.
Alhoewel deze sector wordt bestempeld als “strategisch en opkomend” (PO Interreg F-W-Vl
2014-2020), moeten we vaststellen dat er nog tal van hindernissen zijn die grensoverschrijdende ontwikkeling in de weg staan. En dat terwijl er net over de grens heel wat groeikansen
zijn weggelegd voor ZKO’s en KMO’s.
Praktische informatie :
Begin- en einddatum van het project: van 1 oktober 2016 tot 30 september 2020.
Projectgebied: het volledige Frans-Belgische grensgebied. Het grensoverschrijdend marktgebied strekt zich uit over Noord- en Oost-Frankrijk (Hauts-de-France et Grand Est), Wallonië
(Provincies Henegouwen, Namen en Luxemburg) en West-Vlaanderen.
Algemeen budget :
- Totale kostprijs: € 3 577 438, 55
- FEDER: € 1 788 719, 23
- Deelnemers: € 973 348, 42
- Overige overheidsfinanciering: € 815 370, 90
Om duurzame resultaten te bereiken, wil het project alle schakels in de agrovoedingsketen
bereiken : de productie, verwerking, distributie en consumptie.
De “Groupement Régional pour la Qualité Alimentaire” staat in voor de coördinatie van het
onderdeel dat de consument aanbelangt. De vereniging stelt zich hierbij een dubbel doel :
• De

consument het belang doen inzien van duurzame voeding en hem doen uitgroeien tot
een bewuste consument,
• De verwachtingen van de consument onderzoeken zodat de andere schakels van de keten
(productie, verwerking en distributie) zich hieraan kunnen aanpassen en innoverend uit de
hoek kunnen komen.
In dit kader, organiseren we samen met onze partners een evenement waarop alle ondernemingen, regio’s, verenigingen... die zich op een of andere manier betrokken voelen bij
dit thema, van harte welkom zijn.

Programma

Welkomstwoord
• Laurie DILBECK - Verantwoordelijke AD-T, Hainaut Développement
De kijk van experten op voedingstendensen en duurzame voeding
• Gabriel TAVOULARIS - Studie - en onderzoeksdirecteur, CREDOC
• Karin DE RIDDER - PhD Public Health, MD Community Medicine, WIV-ISP
• Marie DECIMA - Verantwoordelijke Milieu, Cerdd
De positionering van de verschillende schakels in de keten om tegemoet te kunnen komen
aan de verwachtingen van de consument
• Geneviève SEVRIN - Voorzitster, Super Quinquin
• Bernard MAYNE - Verantwoordelijke Economie, “Collège des producteurs belges”
• Manon HENRION - Projectverantwoordelijke Duurzame Ontwikkeling, API Restauration
• Alice CODSI - Mede-oprichtster, FoodWin
• Françoise BODSON - Projectdirecteur Duurzaamheid – D’Avenir, Wagralim
• Célia POTDEVIN - Projectdirecteur, CLCV
Lunch bereid door Gaelle WERKLING, Le Nez dans la Farine
Hoe maken we de stap van vaststellingen naar innoverende oplossingen ?
• Marie DECIMA - Verantwoordelijke Milieu, Cerdd
Workshops om duurzame, grensoverschrijdende oplossingen met elkaar te delen en nieuwe
voorstellen uit te denken
Besluitg
• Anne-Sophie ANSENNE - Bio-ingenieur, Group One Wallonie
• Xavier GARENEAUX - Voorzitter, Groupement Régional pour la Qualité Alimentaire
Algemene coördinatie :
• Suzanne KEIGNAERT - Projectverantwoordelijke, Provincie Luxemburg
• Dorize REMY - Verantwoordelijke Duurzame ontwikkeling, Groupement Régional pour la Qua4
lité Alimentaire

De Experten
EDe laatste 30 jaar heeft duurzame ontwikkeling zich
een prominente plaats weten te veroveren op de politieke en economische agenda.
Ze maakt deel uit van de waarden die een moderne
samenleving wenst uit te dragen om ze verder tot
ontwikkeling te brengen. Ook het grote publiek gaat
bewuster om met milieuthema’s.
De consument hecht steeds meer belang aan ecologisch verantwoorde producten en aan bedrijven die
correct omgaan met hun werknemers.

gemakkelijker de keuze maakt voor duurzame producten. Deze keuze duidt er eveneens op dat burgers
hun militante of politieke standpunten ook tot uiting
willen brengen in hun koopgedrag.
Het succes van biologische landbouw en eerlijke handel zijn de tastbare bewijzen dat duurzame consumptie vandaag de dag een feit is.
Sleutelwoorden : Voedselconsumptiepeiling, Bewust
consumeren, duurzame voeding, Bio

Sinds de crisis van 2008 staat de consument kritischer tegenover de consumptiemaatschappij waardoor hij op zoek is gegaan naar meer zingeving en

De voedselconsumptiepeiling 2014-2015, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, geeft inzage in het voedselverbruik en de
eetgewoonten, alsook de lichaamsbeweging van de
Belgische bevolking tussen 3 en 64 jaar.
Dergelijke bevragingen zijn een essentieel instrument
om volksgezondheidsprogramma’s op te zetten. Ongeveer 3.200 mensen werden bevraagd naar hun
eetgewoonten.
Twee derde van de bevolking gaf aan reeds bioproducten te hebben gegeten, voornamelijk fruit,
groenten en melkproducten. De helft van de jon-

Sinds 2001 zet het “Centre Ressource du Développement Durable (Cerdd)” zich in om de actoren in de
regio Nord-Pas de Calais te begeleiden en de nodige
instrumenten te bieden waarmee ze binnen hun gebied nieuwe maatschappijmodellen kunnen ontwikkelen en de stap te zetten naar nieuwe economische,
sociale en ecologische systemen.
Oelstellingen :
• Iedereen mobiliseren en aanzetten tot duurzaamheid
• De realisatie van duurzame ontwikkelingsprojecten
vergemakkelijken en hiertoe de nodige instrumenten
aanreiken
• Innovaties in kaart brengen en aanmoedigen
“DUURZAME VOEDING EN KORTE VOEDSELKETENS”
- De overgang bewerkstellingen van een regionaal
voedselsysteem naar een meer duurzaam systeem.
Hierbij worden drie pistes onderzocht :
- Duurzame voedselsystemen ontwikkelen per gren-

geren helpt bij het bereiden van de maaltijden. Het
overgrote deel van de bevolking eet ‘s morgens en ‘s
avonds thuis; 55% van de bevraagde personen eet ‘s
middags thuis, 29 % doet dit op school of op het werk.
Ongeveer een persoon op vijf volgt een specifiek
dieet. Het merendeel van de bevraagde personen zou
graag meer informatie krijgen over het gebruik van
genetisch gewijzigde organismen in de voedselketen.
Sleutelwoorden : Voedselconsumptiepeiling,
Eetgewoonten, België

sgebied. De gebieden beter doen begrijpen wat er op
het spel staat en meer inzicht geven in de acties die
ze kunnen ondernemen.
- De samenwerkingseconomie in de hand werken De
samenwerking tussen het grensgebied en de bedrijven stimuleren en de creatie van innoverende, collectieve oplossingen in de hand werken.
- De betrokkenheid van de consument aanwakkeren.
De voorlichtingsmethodes in kaart brengen die het
burgerinitiatief met betrekking tot voeding kunnen
bevorderen.
Naast het bereiken van deze doelstellingen, werd het
netwerk voor duurzame voeding ReADy (Réseau de
l’Alimentation Durable) tot stand gebracht dat zich
heeft gevormd rond een 40-tal beroepsorganisaties
binnen de voedingssector die met hun expertise, bevindingen en behoeften een verrijkende bijdrage leveren tot het programma.
Sleutelwoorden : Interdisciplinaire samenwerking, Coproduceren, Transfer

De Deelnemers aan de ronde tafel
API Restauration is een bedrijf gespecialiseerd
in maaltijdvoorziening, dat in 1956 in Rijsel
(Noord-Frankrijk) werd opgericht. Anno 2017 is
het bedrijf binnen zijn sector de vierde grootste
speler in Frankijk en het grootste onafhankelijke
familiebedrijf. API Restauration bereidt iedere dag
meer dan 6.000 maaltijden voor alle leeftijden en
tal van sectoren: bedrijven, scholen, ziekenhuizen,
rusthuizen.
Het bedrijf vormt ook een belangrijke hefboom
voor de promotie van duurzame voeding, van het
veld tot op het bord. Duurzame ontwikkeling is
dan ook een absolute topprioriteit : ze is een van
de historische waarden van API Restauration en
de rode draad doorheen de werking van het bedri-

jf. Sinds 2008 beschikt API Restauration over een
eigen afdeling die zich specifiek bezighoudt met
duurzame ontwikkeling ; het team wordt aangevuld met een netwerk van 42 lokale referenten.
De slogan van het bedrijf “Cuisinier Responsable”
is geen holle slogan maar een filosofie die iedere
dag opnieuw in praktijk wordt gebracht. Die verantwoordelijkheid uit zich op vele vlakken: bevoorrading, bestrijding van voedselverspilling, beheersing van de CO2-voetafdruk, opleiding van de
teams, sensibilisering van de klanten en deelname
aan het lokale weefsel.
Sleutelwoorden : Concreet, Menselijk , Collaboratief

CLCV en Inra hebben een studie uitgevoerd naar
de etikettering van voedingsmiddelen om meer
inzicht te krijgen in het standpunt van de consument en de manier waarop hij gebruikmaakt van
de informatie over duurzaamheid.
Deze studie, die werd gehouden bij meer dan 2.000
deelnemers en 4 systemen, heeft ook toegelaten
om te peilen naar de geloofwaardigheid van de
informatiebronnen en naar de manier waarop de
informatie over de oorsprong van producten wordt
weergegeven.
Consumenten gebruiken 2 tot 3 informaties om
een product te kiezen in de winkel. Toch zijn er een
aantal verschillen al naargelang de consument. Zo
gaan kansarmen minder informatie raadplegen in
vergelijking met de overige consumenten.

Toch wenst 97% van de consumenten meer informatie, en dan vooral de minderbegoede consumenten. De verpakking blijft veruit het meest
gebruikte middel om informatie te vinden over
verplichte vermeldingen en de oorsprong van de
ingrediënten. Voor niet-verplichte informatie (milieu-impact, MVO) gaat de consument veeleer te
rade op internet.
In de context van algemeen wantrouwen dat de
consument heeft ten opzichte van voeding, blijkt
de oorsprong van het product een samenvattende
indicator die hem informatie biedt over duurzame
voeding.

Het “Collège de Producteurs” vormt de link tussen
producenten, overheid en de actoren van de verschillende ketens. Binnen het College, kunnen de
producenten contacten leggen met de overheidsinstanties, de consument, en de agro-voedingsen distributiesector.

Een van de hoofdactiviteiten van het College
bestaat in het stimuleren van economische initiatieven binnen de ketens door enerzijds de producenten een correcte verloning te verzekeren, en
anderzijds rekening te houden met de verwachtingen van de consument.
Om hieraan tegemoet te komen, heeft het College niet alleen communicatiemiddelen ontwikkeld
maar ook een instrument dat de geëngageerde
consument die binnen de productieketens een zekere rechtvaardigheid tot stand wil brengen, moet
helpen bij het nemen van beslissingen.

Om tegemoet te komen aan de verschillende sectoren die samen de Waalse landbouw uitmaken,
en iedere sector de mogelijkheid te geven om zijn
stem te laten horen, bestaat het College uit Sectorale Raden.
Deze doen aanbevelingen die direct uitgaan van de
producenten. Op die manier willen ze Waalse researchprojecten steunen en de afzetmogelijkheden van de Waalse landbouw bevorderen.

Sleutelwoorden : Gedrag , Consument, Etikettering

Sleutelwoorden : Verloning van de producenten,
Maatschappelijke verwachtingen, Rechtvaardigheid
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D’Avenir werd in 2014 opgericht op initiatief van 4
federaties (APFACA, Comeos Wallonie, FEVIA Wallonie en FWA) en geniet de steun van het Waals
Gewest; de coördinatie is in handen van Wagralim.
De organisatie wil het volledige Waalse agrovoedingssysteem doen evolueren in de richting van
meer duurzaamheid door het opzetten en uitvoeren
van een globale en gedeelde strategie.
Ze wil de ontwikkeling van collaboratieve, innoverende en duurzame initiatieven die uitgaan van
groepen economische actoren binnen de sector
(landbouwers, verwerkende voedingsbedrijven, handelaars, opslagbedrijven...) volop in de kijker stellen
en stimuleren. Actoren die actief zijn in research en
omkadering alsook actoren afkomstig uit het vereni-

FoodWIN (Food Waste Innovation Network) is een
innoverend Europees netwerk dat komaf wil maken
met voedselverspilling. De opzet van het netwerk is
duidelijk : een Europa tot stand brengen waar geen
voedsel meer wordt verspild.
FoodWIN heeft in heel Europa een netwerk uitgebouwd van ongeveer 200 ondernemingen en steunt
deze in hun strijd tegen voedselverspilling.
FoodWIN vergemakkelijkt de ontmoetingen, de
uitwisseling en de samenwerking tussen deze actoren die actief zijn op verschillende niveaus van de
keten; dit houdt dus in: alle bedrijven van verwerking
tot distributie, maar ook organisaties en bedrijven
die aan sensibilisering doen of instaan voor maaltijdverdeling.

Super Quinquin is een coöperatieve supermarkt die
consumenten samenbrengt rond duurzame voeding. Ze biedt haar leden kwaliteitsvolle doorsnee
consumptiegoederen (voeding, hygiëne, onderhoud...) aan een toegankelijke prijs, waarbij de voorkeur uitgaat naar goederen die geproduceerd worden met respect voor mens en milieu.
Het bestuur van de coöperatieve is in handen van de
leden zelf die ook instaan voor het merendeel van de
taken die nodig zijn om de supermarkt draaiende te
houden. Het economisch model steunt op zelfbestuur en streeft geen winst na.
Hierdoor blijven de marges laag en kunnen de prijzen worden gedrukt terwijl de producenten toch een
eerlijke prijs krijgen. Dit systeem wil duurzame en

gingsleven kunnen aan deze initiatieven meewerken.
De initiatieven worden uitgevoerd op het systeemniveau dat het meest aangewezen lijkt. Hierbij wordt
steeds uitgegaan van de 3 pijlers van duurzame
ontwikkeling.
Zo kan er gewerkt geworden al naargelang de doelstelling van het initiatief en de motivatie van de projectpromotoren. Alle soorten benaderingen kunnen
aan bod komen, zowel initiatieven met betrekking
tot de “korte ketens” als initiatieven met betrekking
tot regionale of nationale ketens...
Sleutelwoorden : Samenwerking, Innovatie, (Agrovoedings-)Systeem

FoodWIN begeleidt ook Europese steden die de
strijd willen aangaan tegen voedselverspilling en
biedt hen hiervoor tal van hulpmiddelen : analyse van de specifieke stedelijke context en situatiebeschrijving van de voedselverspilling; het tot
stand brengen van allianties tussen verschillende
actoren en het opzetten van lokale partnerships;
hulp bij het ontwikkelen van voorlichtings- en sensibiliseringsacties; hulp bij het herverdelen en
herwaarderen van onverkochte voedingsmiddelen.
FoodWIN maakt deel uit van het Europees Platform
tegen Voedselverspilling dat in 2016 door de Europese Commissie in het leven werd geroepen om
tegemoet te komen aan de doelstellingen met betrekking tot Duurzame Ontwikkeling.
Sleutelwoorden : Netwerk, Innovatie, Oplossing

kwaliteitsvolle consumptie toegankelijk maken voor
iedereen, en zo de sociale, economische en culturele
belemmeringen wegwerken die gepaard gaan met
dit soort consumptie.
De supermarkt wil ook een ontmoetingsplaats zijn
waar leden, buurtbewoners en producenten elkaar
kunnen sensibiliseren, en samen ideeën en informatie kunnen uitwisselen rond verantwoord consumeren.
Door anders om te gaan met consumptie en rekening
te houden met het effect ervan op onze gezondheid,
het milieu en onze planeet, wil Super Quinquin bijdragen tot een betere samenleving.
Sleutelwoorden : Coöperatief, Participatief, Solidair

Hoofdgetuigen

Wallonie (Belg.)

Anne-Sophie ANSENNE, Bio-ingénieur
Begeleiding bij de ontwikkeling van duurzame voedselsystemen
Anne-Sophie ging als bio-ingenieur aan de slag bij het
team van EcoRes waar ze zich heeft gespecialiseerd in
duurzame economische modellen (product service systems; collaboratieve consumptie ; functionaliteitseconomie; korte ketens...) die beter moeten kunnen inspelen op
de behoeften van de gebieden (sociale innovatie).
Haar favoriete werkthema’s zijn duurzame voedselsystemen en nieuwe economische modellen. Anne-Sophie is
bovendien gespecialiseerd in functionaliteitseconomische
modellen (ClubEFC.be) en agro-ecologische systemen.

Ze heeft haar expertise op dit gebied verder kunnen uitbreiden doorheen tal van opdrachten waarbij ze organisaties en structuren heeft begeleid bij de overgang naar een
duurzaam beleid (programma “duurzame kantines” ; project “Appétit’champs” ; lokale productplatformen; stadslandbouwproject in Molenbeek ; landbouwsteunpunt “hall
relais agricole”...).
Ze is dus op twee domeinen actief: consumptie, meer bepaald via de openbare maaltijdvoorziening in het Brussels
gewest; en productie/verwerking via de begeleiding van
projecten op het platteland (steunpunten ‘hall relais’; transitie naar een economisch model voor landbouw...).
Sleutelwoorden : Plattelandsontwikkeling, Transitie/
innovatie economisch model voor landbouw, Territoriale
verankering
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Noteer alvast in uw agenda
Van mei 2017 tot het einde van de programmatie
Lancering van een grensoverschrijdende studie met betrekking tot duurzame voeding
Deze studie wordt uitgevoerd binnen het volledige
grensoverschrijdende gebied en vindt plaats tussen
2017 en 2020. De doelstelling ervan is dubbel: de acties van module 4 en eventueel andere modules vormgeven en meten.
De studie zal aan het begin en het einde van het project worden uitgevoerd en moet de vergelijking mogelijk maken van
• De kennis over en de bedenkingen omtrent duurzame voeding,
• De gewoontes,
• De voedselbehoeften en verwachtingen hieromtrent
aan beide zijden van de grens,
• Voorbeelden van engagement dat de consument

bereid is om aan te gaan.
De studie zal ook worden gevoed door informatie afkomstig uit het luik ‘begeleiding’ van module 4 dat
de consument moet aanzetten om de stap te zetten
naar duurzame voeding.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Groupement Régional pour la Qualité Alimentaire
Dorize REMY | Verantwoordelijke Duurzame Ontwikkeling | dremy@qualimentaire.fr |
Telefoon : (+33)3 28 38 94 93
2 rue de Dormagen
59350 SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE - Frankrijk

Vanaf mei 2017
Pilootactie om de werknemers van de bedrijven uit de grensstreek Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen te motiveren en hen te begeleiden bij hun projecten met het oog op duurzame voeding
Deze actie is hoofdzakelijk gericht op de werknemers wordt in eerste instantie uitgetest in het grensovervan dit grensgebied en maakt integraal deel uit van schrijdend gebied van het “Parc Naturel Transfrontaprojectmodule 4 die consumenten de stap wil doen lier du Hainaut” en zal later worden ontplooid in het
zetten naar duurzame voeding.
volledige AD-T-projectgebied.
ZKO’s en KMO’s die inspanningen leveren om duurzamer te produceren en hun economisch concurrentievermogen willen versterken, kunnen ook inzetten
op aspecten die gelinkt zijn aan de voeding en de gezondheid van hun werknemers. Een voorbeeldfunctie
op het gebied van duurzame voeding kan een bedrijf
heel wat voordelen opleveren: het maakt het bedrijf extra aantrekkelijk voor toekomstige werknemers
(welzijn op het werk) en het zorgt voor een verbeterd
imago naar het grote publiek toe.
De pilootactie richt zich hoofdzakelijk op de werknemers van lokale bedrijven en wil hen doen bijdragen
aan deze grensoverschrijdende dynamiek. De actie

Het “Parc Naturel Transfrontalier du Hainaut” (PNTH)
omvat het “Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut”
(aan de Franse zijde van de grens) en het “Parc Naturel des Plaines de l’Escaut” (aan de Belgische zijde
van de grens).
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Parc Naturel Transfrontalier du Hainaut
Agnès LAVERGNE | Verantwoordelijke van de ‘Pôle
Mobilisation Ecocitoyenne’ |
a.lavergne@pnr-scarpe-escaut.fr |
Telefoon : (+33)3 27 19 19 70
357 rue Notre Dame d’Amour
59230 SAINT AMAND LES EAUX - Frankrijk

September 2017
Organisatie van 2 Open Fora : de voorlichtingsmiddelen en de instrumenten die kunnen worden ingezet met
betrekking tot duurzame voeding
De methode van Open Fora zal op 2 grensoverschri- Gebied : Provincie Namen - Provincie Luxemburg - Arjdende sites worden toegepast en wil actoren samen- dennen
brengen die aan beide zijden van de grens bezig zijn
met voorlichting over duurzame voeding. De fora
zullen de volgende thema’s behandelen.
De voorlichtingsmiddelen en de instrumenten die
kunnen worden ingezet met betrekking tot duurzame
voeding
• 20 september 2017 : Organisatie van het 1ste Open
Forum in Creative Mine, Wallerd (Frankrijk)
Gebied : Rijsel - Douai - Vlaanderen
• 26 september 2017 : Organisatie van het 2e Open
Forum in Marloie (België)

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Groupement Régional pour la Qualité Alimentaire
Dorize REMY | Verantwoordelijke Duurzame Ontwikkeling | dremy@qualimentaire.fr |
Telefoon : (+33)3 28 38 94 93
2 rue de Dormagen
59350 SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE - Frankrijk

Begin 2018
Actie “begeleiding van de consument bij zijn eerste stappen naar duurzame voeding”
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).

Voor meer informatie kunt u terecht bij :
Communauté d’Agglomération du Douaisis
Tiphaine BURBAN | Verantwoordelijke landelijke ontwikkeling en leefomgeving | tburban@douaisis-agglo.com |
Telefoon : (+33)3 27 99 91 83
746 Rue Jean Perrin - 59500 DOUAI - Frankrijk

Mei 2018
Organisatie van de Grensoverschrijdende Week van Duurzame Voeding
Tijdens deze week die samenvalt met de Europese
Week van Duurzame Ontwikkeling, organiseren de verschillende projectpartners consumentgerichte evenementen met de bedoeling om hen aan te zetten tot
duurzame voeding. Op het programma van die week
staan bedrijfsbezoeken, tussenkomsten van experten...
en creatieve uitdagingen.
De opzet bestaat erin dat deze week uitgroeit tot een
echte belevenis en dat de gebieden van de gelegenheid
gebruik maken om acties op te zetten voor hun inwoners

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Groupement Régional pour la Qualité Alimentaire
Dorize REMY | Verantwoordelijke Duurzame Ontwikkeling | dremy@qualimentaire.fr |
Telefoon : (+33)3 28 38 94 93
2 rue de Dormagen
59350 SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE - Frankrijk
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Réalisation : Groupement Régional pour la Qualité Alimentaire, Avril 2017
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