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1. Naam van het project - ligging 

Voeding Verbindt – lokale voedselstrategie Leuven 

 

2. Beschrijving – zie boven 

Stad Leuven heeft meerdere projecten lopen waarbij de stad grond bestemt in het kader van haar lokale 
voedselstrategie: 

a)  Abdij van Park – Leuven 

Een samenwerkingsovereenkomst tussen Erfgoedsite Abdij van Park en consortium Abdijboerderij 
voor 6 jaar (getekend in 2018) voor alle gronden omheen de abdijsite van Park. Dit omvat 5 ha 
weiland, 1,4 ha voor tuinbouw en een aantal gebouwen. 

b)  VLAR - Projectoproep pachtvrije landbouwpercelen OCMW Leuven en Stad Leuven 

In de oorspronkelijke oproep zaten 10 percelen. Een perceel is afgevallen omwille van een negatief 
advies van ANB (Agentschap Natuur & Bos). Dit perceel met populieren dat 20 jaar onaangeroerd is, 
werd als bos beschouwd. Er werden 9 percelen, goed voor in totaal 9 ha, toegewezen op basis van 5 
criteria die door een jury uit de voedsel-landbouw adviesraad werd samengesteld. In de jury zetelden 
Wervel, Boerenbond, KULeuven, Provincie Vlaams Brabant en Stad Leuven.  

Er komt een vervolg aan deze oproep in 2022. Dan zal de stad opnieuw 12 percelen, gelegen in 
verschillende gemeenten rond Leuven, op dezelfde manier toewijzen. Totale oppervlakte +/- 20 ha. 

 

3. Grondeigenaar en oppervlakte 

a) 6,4 ha van Erfgoedsite Abdij van Park 

b) 9 ha stad Leuven & OCMW Leuven  - extra 20 ha voorzien in 2022 

 

4. Belangrijkste motivatie van de lokale overheid voor dit project 

Eigen patrimonium als hefboom gebruiken voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen die in Baanbrekend 
Leuven (meerjarenplan 2020-2025) en Voeding Verbindt (voedelstrategie) geformuleerd worden 

o Ruimte geven om te experimenteren en een netwerk op te richten 
o Lokale landbouw en korte keten landbouw versterken 

 

 

 
5. Type contract 

a) concessie voor 6 jaar 
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b) erfpacht van 20 jaar. Een van de projecten ligt op grond in woongebied en wordt verhuurd aan een school die 
dit gebruikt voor educatieve doeleinden. 

 

6. Start van het project:  

a) 2018  

b) 2020  

 
7. Aandachtspunten  
 
+ Het is een positieve evolutie dat men sinds de oproep van 2020 met langere termijnen werkt voor de gebruikers. 
 

 
8. Contact 

Administratief juridisch : Wim Jaubin, wim.jaubin@leuven.be 

Voedselstrategie : Hilde Van Rillaer, hilde.vanrillaer@leuven.be 

Schepen van landbouw en consumptie : David.dessers@leuven.be 
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