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nder de noemer
‘Pilootprojecten
Productief
Landschap’ lan-
ceren Peeters en
Swinnen een

open oproep naar voorstellen
voor vernieuwende ruimtelijke
ontwerpen in de landbouwsec-
tor. De oproep gaat vandaag op
de post. “We concentreren ons
op vijf thema’s”, legt bouwmees-
ter Peter Swinnen uit. “Het gaat
over reconversie van landbouw-
vastgoed, duurzame schaalver-
groting, het sluiten van kringlo-
pen, zuiniger watergebruik en
stadslandbouw. Dit is geen lucht-
fietserij: de projecten zullen con-

creet en snel, vanaf 2015 gereali-
seerdworden.”

Waarom focussen op de land-
bouwsector?
Peter Swinnen: “Ongeveer 50
procent van Vlaanderen bestaat
uit landbouwgrond. Dat wil ook
zeggen dat er veel ruimte voor
verbetering is. Voorlopig ligt dat
moeilijk. Landbouw zit in het
defensief.”

Kris Peeters: “De landbouwer
anno 2014 leeft in een sterk span-
ningsveld. Hijmoet innoveren en
investeren – en op dat vlakwordt
in Vlaanderen puikwerk ver-
richt –,maar in toenemende
mate ook rekening houdenmet

dierenwelzijn,milieunormen,
energieverbruik. De omwonen-
denworden bovendien steeds
mondiger. Schaalvergroting
dringt zich onherroepelijk op,
maarwiewil uitbreiden komt in
aanrakingmet vergunningen en
actiecomités. Ondertussen gaat
de ene na de andere vierkants-
hoeve over in handen van privé-
kopers, twintig hectaren vrucht-
bare grond incluis. In die
gerenoveerde villa’s woont tel-
kens amper één gezin. Dat zou
anders kunnen.”

Hoe krijg je de landbouwers,
maar ook de maatschappe-
lijke omgeving uit hun weder-
zijdse defensieve houding?
Swinnen: “Wewillen allemoge-
lijke partijen vanmeet af aan
rond de tafel krijgen. De burger
is niet alleenmondiger,maar
ook steeds beter georganiseerd.
Daardoor verliezenwe veel tijd.
Met die pilootprojecten gaat het
er niet om landbouw sympathiek
temaken. De bedoeling is ruimte
maximaliseren én ruimtelijke
winst te boeken.”

Peeters: “Het ismijn bedoeling
om landbouw ook op dit vlak op
de kaart te zetten. Dit is een
nieuwe stap op het innovatieve
parcours dat al is afgelegd. U zou
versteld staan hoe gevoelig jonge
landbouwers hiervoor zijn.”

Spontaan associeer je ruimte-
lijke planning met de stad,
niet met het platteland.
Swinnen: “De stad plannen en de
rest laten voorwat ze is, gaat niet
meer op. Als we blijven denken
dat het de stad is óf het land-
schap, dan gaat het niet lukken.
We leven in een van demeest
verstedelijkte delen van de
wereld. Alles is hier op vrij kleine
schaal verneveld in een netwerk.
Het is dit en dat. In Vlaanderen
lopen stad en platteland in
elkaar over. In Vlaanderen
bestaat amper iets als een abso-
luut landschap.”

“De idee van de agropolis is in
opmars: grote landbouwparken
als koppeling van bedrijven.
Waarom zou je daar geenwoon-
wijkje aan kunnen koppelen en,
zoals in de stad, werken en
wonen combineren? Die agropo-
lissenmoet je niet per definitie
op de buiten plannen.”

De ranch als toekomstbeeld?
Peeters: “Als de ranch evenwaar-
dig is aanhet gehucht,waarom
niet? Laat ons stoppende dingen
in exclusieven te zien. Demelk-
sector doet het goed. Die bedrij-
venwillen uitbreiden. Vraag is
dan of je op die sites ietsmeer kan
doendan landbouw. Kunnen er
meerdere gezinnenwonen?”

Interview Bouwmeester Peter Swinnen en Kris Peeters over ‘agropolissen’ en ranches in Vlaanderen

Ruimtelijke planning en landbouwzijn twee
sectoren die je niet spontaanmet elkaar in
verbandbrengt.Minister-presidentKris Peeters
enVlaamsbouwmeester Peter Swinnen
brengendaar vandaag verandering in.
‘Het onbezoedelde landschap is een idylle.’
WardDaenen enBart Eeckhout
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Swinnen: “Tegenover het
BrusselsewinkelcomplexBasilix
liggen deweides vanboer
Hoogstijns. Diewordenniet
intensief ontgonnen,maar die
plek,waar niet alleenwordt
geboerd,maarmensenwonen,
winkelen en via een overbelaste
verkeersader Brussel binnenrij-
den is interessant. Voor een stad
als Brussel is het een grote long.
Je zoudie ruimte kunnendiversi-
fiëren en er stallen,woningen en
gestapelde serres combineren
met paden en volkstuintjes. In
Nederland zijn prachtige combi-
naties bedacht van serres en
woningen,waar de energieover-
schotten vande ene gebruiktwer-
den door de andere.”

Het absolute landschap
bestaat niet. Dus moeten
we ook niet treuren om de

verrommeling?
Swinnen: “Op de ferrariskaart uit
1777 (eerste topografische kaart
van België, red.) zie je de verkave-
ling al. Het zit in ons DNAom
ons het landschap doelgericht, ja
opportunistisch toe te eigenen.
Het enigewaar ik om treur is dat
we vandaag nog geen taal heb-
ben om er beleidsmatig en ont-
werpmatigmee om te gaan.Men
heeft blijkbaar een hang naar
idylle.

“Wij leven in de eurodelta.
Hier kun je geen Zwitserse onge-
reptheid verwachten. Omdat het
Vlaamse landschap geen idylle
is, is het een fantastisch labora-
torium. Dat wil zeggen dat er een
trial and error-parcours kan
worden afgelegd om er slimmer
en beter van teworden. Jemoet
de tegenstand incalculeren. De
actiegroepen komen er toch.”

Van koeien tot teambuilding
BRUSSEL - De Sint-Jozefs-
hoeve in Balen zet al sinds
2005 in op duurzaam ge-
bruik van de beperkte
landbouwruimte. Zo
bouwde boer Luc Nouwen
(46) zijn melkveeboerderij
met 60 koeien om tot een
modern landbouwbedrijf.
Naast de melkproductie
houden Nouwen en zijn
vrouw Marina Geuens (45)
zich bezig met heel wat
nevenactiviteiten. Van se-
minaries en teambuilding-
sessies voor firma’s over
boerderijklassen voor
scholen tot time-outpro-
jecten voor probleemjon-
geren. “Dankzij die
activiteiten ben ik minder

afhankelijk van de melk-
productie, een inkomen
waar ik geen grip op heb
omdat de melkprijs fluctu-
eert”, zegt Nouwen.
Op de boerderij staan
twee waarden centraal:
structuur en respect.
“Waarden die eigen zijn
aan het landbouwleven, en
waar mensen in onze
maatschappij steeds vaker
naar teruggrijpen. Land-
bouwers vandaag moeten
daar beter op inspelen. De
landbouwgrond in Vlaan-
deren is beperkt. Daarom
moeten boeren keuzes
maken, en leren omgaan
met de beperkte grond.”
(PGZ)
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PETER SWINNEN
VLAAMS BOUWMEESTER

l Bouwmeester Peter Swinnen (l.) over de pilootprojecten ruimtelijke planning op
het platteland: ‘Het gaat er niet om landbouw sympathiek temaken. De bedoeling is
ruimtemaximaliseren én ruimtelijke winst te boeken.’ © TIM DIRVEN

l ‘Veelzijdige boer’ Luc Nouwen en zijn vrouwMarina
Geuens, bij een van hunmelkkoeien. © JONAS LAMPENS
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KRIS PEETERS
VLAAMS MINISTER-PRESIDENT

En als je er graag werkt, draag je die trots dan ook uit?

Met het nationale onderzoek Employer of the Year 2014 analyseert Vacature, samen met Acerta en 
Vlerick Business School, de externe én interne aantrekkelijkheid van werkgevers, en zoeken ze bedrijven 
die écht investeren in talent.

Voor welke organisatie
wil jij écht werken?

Maar eerst willen we jouw mening.
Laat ons weten voor wie je écht wil werken op Vacature.com* en maak kans 
op één van de exclusieve iPads Air.

*www.vacature.com/verkiezing-employeroftheyear


