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Straks Gentse gamba's op ons bord?
Voedselraad steunt innovatieve projecten

Van Gentse gamba's tot automaten voor net-niet-vers brood, de Gentse

voedselraad subsidieert ook dit jaar innovatieve voedselprojecten die het Gentse

voedselsysteem verduurzamen. Deze editie ligt de focus op de korte keten.

Ieder jaar subsidieert de Gentse voedselraad innovatieve projecten die de voedselstrategie Gent

en Garde in de praktijk brengen. De voedselraad bestaat uit 30 leden uit de landbouwsector,

middenveldorganisaties, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van Gentse handelaars en

horeca. Uit 10 voorstellen kozen zij 4 projecten die onder voorbehoud van goedkeuring van de

gemeenteraad een subsidie ontvangen. Bovenop het jaarlijkse budget van 60.000 euro wordt

dit jaar 15.000 euro extra vrijgemaakt voor projecten die inzetten op een korte en meer

transparante voedselketen.
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De voedselraad subsidieert ook dit jaar innovatieve projecten die het Gentse
voedselsysteem verduurzamen, met extra aandacht voor korte keten. En met
succes. Van Gentse Kweek over Gentse gamba’s tot brood- en
melkautomaten. Een geslaagde mix aan projecten, aangestuurd door
bestaande landbouwers en nieuwe spelers.
— Tine Heyse, schepen van Milieu en klimaat.

Gentse gamba’s
Het bedrijf Aatechnics ontvangt een subsidie om een pilootinstallatie te bouwen om op een

duurzame manier gamba’s en zeewier (groene kaviaar) te kweken, producten die traditioneel

een grote voetafdruk hebben. Het bedrijf wil het kweekwater 100% hergebruiken en bekijkt de

mogelijkheden om de installatie zoveel mogelijk te laten werken met hernieuwbare energie.

Bedoeling is om de Gentse gamba’s te verkopen aan Gentse restaurants, en die per boot of per

fiets tot in het centrum te brengen.

Gentse Kweek
Enkele Gentse landbouwers krijgen ondersteuning om het project Gentse Kweek uit te werken,

een initiatief om de landbouw dichter bij de mensen te brengen. Zo kunnen mensen een

fietstocht maken om te ontdekken wat de Gentse landbouw te bieden heeft. Lokale boeren en

grondstofverwerkende bedrijven nemen plaats aan een ‘Gentse boerentafel' om mogelijke

samenwerkingen te bespreken. Op termijn willen de landbouwers eigen producten op de markt

brengen onder het merk Gentse Kweek.

Broodautomaten voor net-niet-vers brood
Van alle voeding wordt brood het vaakst weggegooid. Daarom zal de Gentse organisatie Let’s

save food! met de subsidie van de voedselraad 8 broodautomaten plaatsen voor net-niet-vers

brood. Zo wil de organisatie heel wat brood en gebak van de vuilnisbak redden en aanbieden

voor een lage prijs. Let’s save food! is een Gentse organisatie die voedseloverschotten ophaalt

bij winkels en restaurants om ze te verdelen aan iedereen die het nodig heeft.

Melkautomaat met lokale, verse melk

https://www.aatechnics.eu/
https://letssavefood.be/


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Het Drongense melkveebedrijf Verhoeven ligt vlak bij het Parkbos en schoolhoeve De

Campagne. Het bedrijf krijgt ondersteuning om een ontmoetingsplek te bouwen. Een plek waar

wandelaars en voorbijgangers genieten van een glaasje verse melk uit de melkautomaat en

kennismaken met het landbouwbedrijf. Wie geen herbruikbare fles meebrengt, kiest voor een

duurzame verpakking uit de automaat. Gezellig, slim en lekker.

Partnerdag Gent en Garde

Vorig jaar werden de subsidies van de voedselraad bekend gemaakt op de partnerdag van Gent

en Garde, een inspirerende ontmoetingsdag tussen alle partners die in Gent werk maken van

lokaal en lekker eten. Omwille van de coronacrisis wordt de partnerdag dit jaar uitgesteld.

Daarom krijgen de winnaars vanaf 15 december 2020 een virtueel podium op de stadswebsite.
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Dirk Bogaert, kabinet schepen Heyse, gsm 0499 86 53 10, e-mail dirk.bogaert@stad.gent

Rhanie Maes, Dienst Milieu en Klimaat, gsm 0486 07 52 86, e-mail rhanie.maes@stad.gent

Bevoegd

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent
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