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Dat er verschillende soorten woestijnen bestaan, dat wisten we. Maar had u gedacht dat er ook 'voedselwoestijnen' bestaan? En
sterker nog: dat vandaag al zo'n vijf procent van de Vlamingen in zo'n woestijn leeft?

Voedselwoestijnen zijn arme, achtergestelde buurten waar de inwoners verder dan een kilometer moeten wandelen naar de
dichtstbijzijnde supermarkt of buurtwinkel, en waar het dus moeilijk is om verse, betaalbare en gevarieerde voeding te vinden.

Jeroen Cant, onderzoeker aan de UA, ontdekte tijdens het in kaart brengen van het winkellandschap in Vlaanderen dat vandaag al
ongeveer vijf procent van de Vlamingen uit achtergestelde buurten in een voedselwoestijn leeft. Hij voorspelt dat het probleem zich de
komende jaren enkel duidelijker zal manifesteren.

Wijken zoals die rond de mijnen in Genk en Hasselt, industriële wijken zoals Meulestede in Gent, en afgelegen woonwijken zoals
Luchtbal in Antwerpen, zijn volgens Cant vandaag het meest kwetsbaar. “Rond de mijnen is de woestijnvorming historisch gegroeid”,
zegt hij. “De huizen werden er destijds voor de arbeidersklasse gebouwd, dicht bij het werk. Voor supermarkten en buurtwinkels was
er geen plaats. Industriële wijken en afgelegen woonwijken zijn voor handelaars dan weer weinig interessant omwille van hun niet-
centrale ligging. Ze investeren liever in plekken die veel mensen aantrekken.”

Mobiele melkboer

Cant verwacht dat het aantal voedselwoestijnen in Vlaanderen zal “exploderen” naarmate de ouderen die nu in tuinwijken wonen
minder mobiel worden, en winkels dus moeilijker bereikbaar voor hen zullen zijn. “Vooral ouderen op het platteland vormen een risico”,
zegt ook Pascal De Decker, socioloog aan de KU Leuven. “Zodra ze niet meer met de auto kunnen rijden, krijgen ze met het probleem
te maken.” Volgens beide onderzoekers kunnen lokale markten de vorming van voedselwoestijnen doen slinken. Ook verwachten ze
dat mobiele bakkers of melkboeren die aan huis komen weer interessant zullen worden.

Voedselwoestijnen komen overigens niet alleen in ons land voor. Een recent rapport van de Britse denktank Social Market Foundation
wees uit dat één op de tien achtergestelde regio's in Groot-Brittannië een voedselwoestijn is. In totaal 1,2 miljoen Britten wonen te ver
van een supermarkt of buurtwinkel.

Marthe Saelens en Annelies Roose
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