
 
 

 

Seminarie 

DUURZAME VOEDSELSYSTEMEN  

Niet zo eenvoudig ! 

Duurzame voedselsystemen opzetten is een grote uitdaging voor de toekomst.  

Projecten zien het daglicht en breiden uit maar botsen op knelpunten.  

Welke knelpunten en oplossingen zijn er in het Zuiden? 

Programma 
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Transitie, opschaling, politieke voorwaarden, relatie tussen landbouwers en onderzoekers, 

boerenorganisaties, bestuur en sociale rechtvaardigheid, productie en verbruiksinformatie, 

omstreden landbouwkunde 

 

Er zijn nog nooit zoveel rapporten verschenen die de efficiëntie aantonen van de agroecologie, 

familiale landbouw, toegang tot lokale markten, nieuwe verstandhoudingen  tussen onderzoekers en 

boeren, sociale en solidaire economie, enz. Hoewel er talrijke manieren bestaan om duurzame 

voedselsystemen in al hun schakels te ondersteunen (productie, consumptie, bestuur, markten, 

beleid), is het cruciaal om de uitdagingen die onze wegen kruisen wanneer we deze strategieën willen 

ontwikkelen, begrijpen en aanpakken.  

Volgen we het pad van sociale organisaties, zoals Via Campesina, dat duidelijk voorstander is van 

agroecologie als een manier om nieuwe duurzame voedselsystemen te ontwikkelen, dan mogen we 

niet vergeten dat dit pad complex is en dat dit nog niet door iedereen is aanvaard.  

De Europese Raad gaf onlangs in haar Consensus inzake Ontwikkeling, haar steun voor agroecologische 

praktijken, maar België zette in haar strategische nota over Landbouw en Voedselzekerheid nog niet 

zo’n overtuigende stap voorwaarts.  

Er moet meer ervarings- en kennisuitwisseling komen om nog meer steun te verkrijgen en de 

ontwikkelingsactoren meer inzicht te verschaffen in hoe ze best transitieprocessen voor duurzame 

voedselsystemen kunnen ondersteunen. 

 

 

  
INSCHRIJVING 

https://goo.gl/forms/5mkgV8zxv2752cCF3


 
 

09.00 - Welkomstwoord, doelstellingen en afbakening van het onderwerp 

09.30 - Inleiding: duurzame voedselsystemen in het Zuiden - Situatieschets 
● Ibrahim Coulibaly, CNOP (Mali)  

Dynamieken en knelpunten bij duurzame voedselsystemen in West-Afrika 

● James Sumberg, Institute of Development Studies (UK)  

Omstreden agronomie, lessen uit een internationale ontmoeting. Hoe het 

debat over gewas- en landbouwwetenschap de laatste 40 jaar veranderd is.  

10.10 - Productiemethodes: efficiënte ondersteuning bij de overgang naar agroecologie 
● Ellinor Isgren, Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) (Zweden)  

Geen snelle oplossingen: vier aan elkaar gelinkte uitdagingen om 

agroecologie in Uganda te bevorderen 

● Mathieu Sawadogo, Association pour la Recherche et la Formation en Agroécologie 

(Burkina Faso)  

Experimentele Agroecologie-Boerderij, rol in onderzoek en verspreiding van 

technieken 

● Hindatou Amadou, Association pour la promotion de l’élevage au Sahel et en savane 

(Burkina Faso) 

Pastorale landbouw als onderdeel van een duurzaam voedselsysteem 

● vragen antwoorden 

11.45 - Valorisatie en Vermarkting : standpunt van het Zuiden 
● Gaël de Bellefroid, Iles de Paix (België)  

Van empowerment van de boeren tot sensibilisering van de consumenten – 

Ervaring uit Peru 

● Fernando Alvarado, Red Agroecológica del Perú (Peru)  

Certificatieproblemen bij kleinschalige landbouwers en participatief 

garantiesysteem in agroecologie 

● vragen antwoorden 

14.00 - Sociale en politieke voorwaarden voor de overgang naar een duurzaam 

voedselsysteem 
● Janet Maro, Duurzame Landbouw Tanzania (Tanzania)  

Zaaigoedsystemen in Morogoro en Mvomero, Tanzania: De ongekende 

rijkdom van kleinschalige landbouwers 

● Sofie Vanwaeyenberge BTC (België) 

Ervaringen, kansen en uitdagingen voor de Belgische 

overheidssamenwerking 

●  vragen antwoorden 

15.20 - Conclusies en kansen bij het ondersteunen van transitieprocessen in het Zuiden 
● Ibrahim Coulibaly, CNOP (Mali)  

● Emile Frison, IPES FOOD (België)  

15.50 - Overzicht van de dag: Wat heb ik bijgeleerd? 
● Philippe Baret, UCL (België)  

16.10 - Receptie  


