
samen werken aan een lokale voedselstrategie
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Waarom een voedselstrategie?

Voedsel neemt een centrale plaats in binnen onze 
samenleving. Steeds meer mensen willen na jaren van 
vervreemding opnieuw bewust omgaan met voedsel. 
Voedselproductie en –consumptie heeft een belangrijke 
impact op onze omgeving, de maatschappij en de wereld.  
Dat dwingt ons om hier bewuster mee om te gaan. 
Tegelijk bieden initiatieven rond voedsel enorme kansen. 
Steden kunnen een belangrijke motor vormen voor een 
voor een lokaal en duurzaam voedselsysteem. In elke 
stap van de voedselketen willen we winsten halen op 
gebied van gezondheid, samenleving, milieu, economie 
en toerisme, onderwijs, cultuur,…

Het traject voor Hoogstraten

Een voedselstrategie start met een proces waarbij 
burgers, beleidsmakers en lokale actoren nadenken over 
hoe het voedselsysteem veranderd kan worden en welke 
acties er nodig zijn om die verandering te realiseren. 

In de loop van 2018 is samen met verschillende 
betrokkenen in Hoogstraten een antwoord gegeven 
op wat een voedselstrategie voor onze gemeente 
moet betekenen. Ze vormen een groep individuen die 
vanuit een persoonlijk engagement en overtuiging 
met voedsel bezig zijn, of bedrijven en organisaties 
die nu reeds initiatieven nemen. We formuleerden vijf 
gemeenschappelijke thema’s voor voedselinitiatieven en 
de positieve impact die we daarbij willen bereiken. 

Stad Hoogstraten is initiatiefnemer en coördinator van 
het traject. De inhoud en richting van de voedselstrategie 
wordt door de groep betrokkenen bepaald. De meeste 
initiatieven worden genomen door de vele partners in 
Hoogstraten. Bij sommige activiteiten is het stadsbestuur 
trekker, bij andere blijft ze op de achtergrond. 
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OOGSTSTRATEN 
wil een positieve impact  
oogsten op onze vijf pijlers: 

1. ECONOMIE EN ECOLOGIE

2. STREEKIDENTITEIT

3. TOEGANG TOT VOEDSEL

4. VOEDSEL VERBINDT

5. VOELING MET VOEDSEL
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Waar willen we met onze voedselstrategie naartoe? 
De vele acties en initiatieven die nu al lopen, kunnen zich in een voedselstrategie verbinden en versterken.  
Het zet de neuzen van iedereen in dezelfde richting. We bieden een platform voor kennis en inspiratie voor 
iedereen die mee wil werken aan nieuwe voedselinitiatieven. Initiatieven waar de komende generaties trots  
op kunnen zijn. Onder de vlag OogstStraten worden bestaande en nieuwe voedselinitiatieven gepromoot. 
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1. ECONOMIE EN ECOLOGIE 

Werken aan een duurzame landbouw in een gezonde 
omgeving 

De Hoogstraatse land- en tuinbouw heeft de ruimte 
om met een leefbaar inkomen te zorgen voor lokale 
producten van topkwaliteit, met een positieve impact op 
de mens en zijn omgeving, lokaal en mondiaal. Samen 
werken we aan een duurzame landbouw in een gezonde 
omgeving. 

Hoe kan dit concreet worden? 
 T Bijeenkomsten voor kennisdeling en ontmoeting 

geven voeding aan een open en brede dialoog over 
duurzame landbouw in Hoogstraten;

 T De stad ondersteunt initiatieven die impulsen geven 
aan een duurzame landbouw;

 T Goede voorbeelden worden in de kijker gezet en 
bieden inspiratie.

2. STREEKIDENTITEIT

Onze identiteit is verbonden met voedsel 

De naam Hoogstraten is in de wijde omgeving en ver 
daarbuiten gekend als sterk merk en staat onder meer 
garant voor kwaliteitsvol en duurzaam voedsel bij 
producenten, verwerkers en consumenten. 

Hoe kan dit concreet worden? 
 T Hoogstraatse specialiteiten in kaart brengen;
 T Sterk inzetten op de promotie van lokale 

specialiteiten door alle partners: stad Hoogstraten, 
winkeliers, horeca, …;

 T Lokale producten verbinden aan de Hoogstraatse 
streekidentiteit;

 T Toeristische producten en activiteiten ontwikkelen 
rond lokaal en duurzaam voedsel.
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3. TOEGANG TOT VOEDSEL

Meer contact tussen producent en consument

De consument kan gemakkelijk producten kopen bij de 
lokale producent. Door dit contact krijgt iedereen meer 
respect voor en voeling met lokaal voedsel. Lokale 
producenten en verwerkers verkopen hun producten via 
diverse kanalen in de buurt. 

Hoe kan dit concreet worden? 
 T Korte keten verkooppunten zijn gekend in en gespreid 

over Hoogstraten;
 T Lokaal voedsel is meer aanwezig en zichtbaar in de 

supermarkt of lokale winkel;
 T Hoogstraatse voedingsbedrijven en de horeca kennen 

en gebruiken lokaal voedsel en producten uit eerlijke 
handel;

 T De stad biedt meer lokale, seizoensgebonden en 
eerlijke producten op haar eigen activiteiten.

4. VOEDSEL VERBINDT

Voedsel verbindt tot een open samenleving

Lokaal voedsel verbindt in alle mogelijke dimensies : 
het verbindt producent en consument, jong en oud, 
arm en rijk, oude Hoogstratenaren en nieuwkomers, 
zorgbehoevend en hulpverlenend. Lokaal voedsel creëert 
een open samenleving die letterlijk open staat voor de 
rijkdom van verschillende culturen. Een samenleving die 
laagdrempelig is en voor iedereen toegankelijk.

Hoe kan dit concreet worden? 
 T Lokaal en gezond voedsel is toegankelijk voor  

iedereen;
 T Winkels, bedrijven, organisaties en particulieren delen 

hun voedseloverschotten;
 T Iedereen leert betaalbaar en gezond koken.
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5. VOELING MET VOEDSEL

Bewust omgaan met voedsel

De consument beleeft hoe voedsel lokaal wordt en zou 
kunnen worden geproduceerd en kan zelf individueel 
of in groep voedsel verbouwen. De consument weet 
wat nodig is om zij of haar eten duurzaam en gezond 
te telen en is bereid hiervoor een rechtvaardige prijs te 
betalen.

Hoe kan dit concreet worden? 
 T Samen of alleen moestuinieren wordt gemakkelijker;
 T Lokale voedingsproducenten communiceren over hoe 

zij voedsel duurzaam verbouwen;
 T Jongeren en nieuwe inwoners gaan samen aan de 

slag met gezond, eerlijk, lokaal en seizoensgebonden 
voedsel.
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Doe mee. Droom mee. Denk mee. Oogst mee.
OogstStraten is het platform waar u met al uw initiatieven en ideeën over voedsel in Hoogstraten welkom bent. 
Maak er kennis met partners en bestaande of nieuwe initiatieven. Het is de plek om samen richting te geven 
aan de toekomst voor voeding in Hoogstraten.  

Wilt u graag aansluiten? 
Doe mee aan onze doe- en denkavonden voor 
voedselinitiatieven in Hoogstraten. Zet uw eigen 
initiatief op de agenda en ontmoet nieuwe partners 
om je initiatief te versterken. Wilt u alleen mee 
nadenken en geeft u graag advies? Meer dan welkom! 

Heeft u zelf een initiatief?  
En wilt u dat ook graag delen? 
Inspireer anderen of bereik meer mensen voor uw 
initiatief door ze op onze website te plaatsen. Alle 
initiatieven die bijdragen aan OogstStraten, behoren 
tot onze ‘Hoogstraatse oogst’.

Op zoek naar inspiratie of gewoon een vraag? Neem een kijkje op www.oogststraten.be  
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OogstStraten maakt van de toekomst van voedsel 
in Hoogstraten een succesverhaal. 
Dankzij u.

Lokaal. Duurzaam. Gezond. 
OogstStraten biedt ruimte voor bestaande én 
nieuwe initiatieven rond voedsel.  
In alle straten van Wortel tot Meer

Producenten. Consumenten. Jongeren. Culturen. 
OogstStraten verbindt en zorgt voor een open 
samenleving van iedereen, voor iedereen. 
Met gebundelde krachten.

Impact. Kwaliteit. Variatie.
OogstStraten creëert een Hoogstraten waar de 
volgende generaties trots op zijn. 
Een schoon vooruitzicht. 

De lokale voedselstrategie draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen.


