Biovoeding met een verhaal
Met de Food Hub heeft Leuven er een bio-voedingswinkel bij.
Aan de achterzijde van het station, kant Kessel-Lo, treffen we
Simon Clissold, zaakvoerder en initiatiefnemer van het project.
“De Food Hub is meer dan een winkel. Het gaat over voeding
met een verhaal.”

een en waar iedereen beter van wordt”,
verduidelijkt Simon.
Tot zover het verhaal van de biologische voedingswinkel. De Food Hub wil
echter meer zijn dan een winkel. ‘Ik wil
bijdragen aan een transparante voedingseconomie, die duurzaam is op sociaal, ecologisch en economisch vlak’,
vervolgt Clissold. Centraal voor hem
staan de basisprincipes van eerlijke
handel, waarbij men tegemoet komt
aan de reële noden van de consumenten en over een eerlijke verdeling van
de inkomsten waakt.

Verdeelpunt
De Food Hub is ook een verdeelpunt
voor seizoensgroenten en -fruitpakketten, wekelijks met de fiets geleverd in
het Leuvense. Daarenboven is het ook
een ophaalpunt voor lokale voedingsprojecten zoals CSA’s (Community
Supported Agriculture), een boerderijsysteem waarbij consumenten op voorhand hun oogstdeel betalen.

Australiër Simon Clissold was eerst bioboer in de Verenigde Staten, vervolgens
olijfboer in Italië en is uiteindelijk in
Leuven beland. Met de opening van de
Food Hub combineert hij zijn twee passies: kwalitatieve biologische voeding
aanbieden én kleine lokale boeren die
een faire prijs voor hun product betalen. Simon opende in 2015 nog een tijdelijke shop in het OPEK aan de Vaart
kom vooraleer zich in oktober van vorig
jaar te vestigen op het Benedenplein in
Kessel-Lo. Een dankbare ligging met
veel passage.

men. In een ruimte van ongeveer 500
m² vind je groenten, fruit, vis, vlees,
droge voeding, dranken, brood en kaas
die rechtstreeks komen van plaatselijke
landbouwers uit België of elders uit
Europa.

Nieuwe producenten

“Nog elke dag ontdekken nieuwe mensen deze plek. Ondertussen hebben we
toch ook al een groot aandeel trouwe
klanten. Het biologisch aspect is uiteraard belangrijk, maar het moet ook lekker en betaalbaar zijn. Biologische voeding moet immers voor iedereen haalbaar zijn en niet alleen voor de rijken”,
stelt Clissold.

“Wij kopen momenteel aan bij meer
dan 40 producenten en coöperaties in
België, Italië, Spanje en Frankrijk. We
zijn voortdurend op zoek naar nieuwe producenten om ons aanbod uit
te breiden. Elk product bevat gedetailleerde informatie. Je wil toch weten wie je voedsel teelt?”, stelt
Clissold. Hier lees je op het etiket
hoeveel procent van de prijs er naar
de boer gaat, hoeveel naar de Food
Hub, hoeveel naar transport en btw.
De klant weet meteen welke boer het
product maakte, in welke gemeente
de boerderij ligt en hoe ver dat van
Leuven is.

Het concept, overgewaaid uit de
Verenigde Staten, is eenvoudig: de Food
Hub verkoopt alleen biologische voedingsproducten die rechtstreeks van
kleine of middelgrote producenten ko-

“Door resoluut te kiezen voor directe
samenwerking met kleine en middelgrote bedrijven brengen we de boerderij
letterlijk een stap dichterbij. Zo komen
we tot een prijs die eerlijk is voor ieder-

In een ideale wereld zou Simon het
liefst alleen de producten van lokale
boeren uit het Leuvense verkopen,
maar dat blijkt niet haalbaar. Er is volgens hem weinig productie van biovoeding in de regio. Op termijn wil hij zelf
beginnen telen. Olijfolie, wijn, pasta,
sommige fruitsoorten en kazen komen
van kleine boeren uit Spanje en Italië.
Met de Food Hub wil Simon ook een
broedplaats zijn voor andere ondernemers uit de voedingssector. Zo zijn er
evenementen gepland om geïnteresseerden te helpen hun idee te ontwikkelen, via pop-up restaurants met veelbelovende chef-koks die koken met lokale ingrediënten, evenals degustaties
van nieuwe producten. Momenteel
heeft Simon plannen om een deel van
de ruimte te laten invullen door andere
(Leuvense) ondernemers met complementaire activiteiten, zoals een klein
restaurant, een bakkerij en een wijnbar.
Food Hub
Locomotievenstraat 1, Kessel-Lo
(Benedenplein, achterzijde station)
Open: woe, don, vrij van 11-19 u.
en zat. van 9-18 u.
www.thefoodhub.be/leuven
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