
 

Voorwoord 

Introduction 

Op deze pagina vind u een bijzondere collectie verslagen van uitermate inspirerende conferentie. Twee 

dagen lang spraken meer dan 1000 mensen in 60 workshop over landbouw, bodem, voedsel, handel, korte 

ketens, toegang tot land, klimaat en een gezonde en duurzame toekomst voor ons en onze kinderen en 

kleinkinderen. De Voedsel Anders conferentie kenmerkte zich net als de eerste keer in 2014 door een 

grote mate aan enthousiasme en creativiteit. Er zijn vele mooie initiatieven en goede ideeën en die zijn 

hard nodig om tot een omslag te komen in het huidige systeem van landbouw en voedselvoorziening. Die 

omslag is nodig, omdat het oude systeem failliet is, de aarde uitput, de biodiversiteit ten gronde richt, het 

klimaat schaadt, de consumenten geen gezonde voeding levert en de producenten geen eerlijke prijs biedt. 

De vele mooie conclusies uit de workshops op deze conferentie vormen met de nieuwe gesmede allianties 

bouwstenen voor de agenda van een groeiende Voedsel Anders beweging in Vlaanderen en Nederland. 

We wensen u veel leesplezier. 

This page contains a special collection of reports from an inspiring conference. For two days, more than a 1000 

people have visited 60 workshops on agriculture, soil, food, trade, short chains, access to land, climate, and a healthy 

and sustainable future for us, our children, and our grandchildren. Just like the 2014 edition, the Voedsel Anders 

conference was met with much enthusiasm and creativity. We need many innovative initiatives and good ideas to 

come to a tipping point in the current agriculture and food system. We need that tipping point, because the old 

system is bankrupt, it exhausts the earth, it diminishes biodiversity, it contributes to climate change, it deprives the 

consumer of healthy food and it does not provide a fair price for the producer. The conclusions from the conference 

workshops that you can read on this page, together with the newly created alliances, will provide the building blocks 

for the growing Voedsel Anders movement in Flanders and The Netherlands. We hope you enjoy. 
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