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WERKVELD 5
Landbouwparken

De oprukkende verstedelijking wordt vaak als een 
bedreiging voor de landbouw gezien. Toch hoeft 
de nabijheid van de stad geen belemmering 
te zijn voor de duurzame ontwikkeling van de 
landbouw. Door gebiedsgericht in te zetten op 
samenwerking tussen landbouwers en tussen 
vormen van landbouw kunnen ook kleine 
percelen worden benut, kunnen landbouwers 
worden verenigd, en worden consument en 
producent dichter bij elkaar gebracht. Eerder 
dan te focussen op de scheiding tussen stad en 
platteland, moeten we het productielandschap 
als geheel vormgeven om zo de verschillende 
programma’s elkaar te laten versterken.
Kan landbouw functioneren als een stedelijk 
programma? Hoe kunnen we een stedelijk 
landbouwlandschap vormgeven? Wat zijn in 
Vlaanderen de mogelijkheden voor agroparken? 
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WAT ZIEN WE?
Dichter bij de steden, worden gronden vaak 
duurder en percelen kleiner. Het landschap is 
veelal sterker gefragmenteerd. Het lijkt voor de 
landbouw geen gemakkelijk opgave om als 
één van de velen aanspraak te maken op deze 
schaarse ruimte.

Herbestemming van landbouw naar wonen (bron: AMS)

Verpaarding in Vlaanderen (bron: ILVO)

FRAGMENTATIE VAN LANDBOUW EN NATUUR
In een sterk verstedelijkt gebied als Vlaanderen versnippert de open ruimte meer en 
meer. Aaneengesloten stukken landbouwgrond en natuurgebied worden opgebroken. 
Hiermee verdwijnt het landschappelijk structurerend vermogen van de open ruimte. Ook 
de ecologische leefbaarheid en de maatschappelijke waarde van dergelijke fragmenten 
neemt af.

GEEN RECHTSZEKERHEID VOOR ZONE-VREEMDE LANDBOUW 
De landbouw kent weinig rechtszekerheid in woonuitbreidingsgebieden en gebieden 
waar natuurdoelstellingen gerealiseerd moeten worden. In de stadsranden is er 
een grote tendens tot privatisering van het landschap. Kleine overschotten aan 
landbouwgrond worden ‘vertuind’ en ‘verpaard’. Op deze manier geraken ze stelselmatig 
ingelijfd in het woongebied. 

IMPACT VAN DE PACHTWET OP DE VERPAARDING
Vaak zijn gronden geen bezit van de landbouwer, maar ter beschikking gesteld via een 
pachtregeling. Voor een periode van minimum 9 jaar mag de landbouwer de grond 

bewerken. Indien een eigenaar zijn 
gronden minder dan 9 jaar in gebruik 
stelt, wordt er vaak gekozen voor het 
houden van paarden in plaats van 
voedselproductie. De grond brengt de 
eigenaar evenveel op, bovendien blijft de 
grond ook op korte termijn beschikbaar.
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DE ZONNEKOUTER,  
MACHELEN AAN DE LEIE
Korte keten landbouw als valabel 
alternatief

Lang bestond de overtuiging dat 
schaalvergroting en intensivering het 
enige alternatief was voor een rendabele 
landbouw. Toch is gebleken dat ook 
de korte keten een valabel alternatief 
biedt. Op zes hectare grond is hier een 
biologische boerderij uitgebouwd. Samen 
met andere biologische boerderijen 
uit de buurt werd het coöperatief ‘De 
Vroenteboeren’ opgericht. Dat laat toe om 
een variatie aan groenten rechtstreeks tot 
bij de consument te brengen.

EL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT,
BARCELONA
Van landbouwersgroepen tot 
landschapspark

Dit park ligt net ten zuiden van Barcelona, 
nog binnen het metropolitane gebied 
rondom de stad. Het park is ontstaan naar 
aanleiding van de verstedelijkingsdruk op 
het landbouwgebied en wil het behoud 
van de landbouwactiviteit garanderen. 
Duurzame landbouwproductie wordt er 
geïntegreerd met ecologische en culturele 
waarden, en er wordt gefocust op de 
economische, landschappelijke en sociale 
rol. Een Agrarisch Park Consortium, de Baix 
Llobregat regionale raad, is samengesteld 
door de landbouwvereniging en de 
provinciale raad van Barcelona. 
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Korte keten landbouw op de Zonnekouter

Duurzame en professionele landbouw in het agropark El Parc Agrari del Baix Llobregat

WAT GEBEURT ER?
De laatste jaren is de aandacht voor lokale 
voedselproductie sterk gestegen. Mensen gaan 
zelf tuinieren, herwaarderen lokale producten, 
kopen ‘vergeten groenten’ en stimuleren een 
korte-keten landbouw. Ook de stedeling toont 
steeds meer interesse voor landbouw.

GROW THE CITY, NEDERLAND
Interesse van de stedeling in 
stadslandbouw

‘Grow the city’ is een organisatie die 
bijeenkomsten opzet in de Nederlandse 
steden om stadslandbouwpioniers uit de 
hele wereld aan het woord te laten.

PUNT DE SABOR, VALENCIA
Korte keten landbouw in een stedelijke 
omgeving

Deze winkel is het initiatief van een 
kleine landbouwvereniging in één van 
de exclusieve winkelstraten van Valencia. 
In de winkel kan je ter plaatse geperste 
sappen drinken, proeven van producten, 
en biologische groenten, fruit en verwerkte 
producten uit de streek kopen. Verschillende 
landbouwers leveren hun producten 
rechtstreeks aan de winkel. 
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Grow the City: op zoek naar samenwerkingsvormen tussen landbouw en stad

De leden van landbouwvereniging La Union verkopen hun producten rechtstreeks in het centrum van Valencia.
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WAAR WILLEN WE NAARTOE?
De nabijheid van de stad hoeft geen bedreiging te zijn 
voor de landbouw. Meer nog, ze biedt kansen voor zowel 
landbouwer als stedeling. Het landbouwlandschap kan 
de bebouwde omgeving structureren, en zo een verdere 
verstedelijking versterken, eerder dan er in conflict mee te 
gaan. Door de handen in elkaar te slaan kunnen de diverse 
landbouwers in een gebied samen een agropark-omgeving 
uitbouwen waar landbouwlogica en verstedelijking elkaar 
aanvullen. 

SAMENWERKING TUSSEN LANDBOUWERS
In sterk verstedelijkt gebied zijn de landbouwpercelen meestal klein en liggen ze 
her en der verspreid. Omwille van de schaal van de percelen en hun ligging is een 
samenwerking van meerdere boeren of eigenaars soms noodzakelijk. De samenwerking 
kan plaatsvinden op vlak van ruimte, machines of grondstoffen, maar evenzeer in 
activiteiten (verwerking en distributie).

GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN
Door samen te werken rond activiteiten zoals bijvoorbeeld een gemeenschappelijke 
hoevewinkel, kunnen de meeste landbouwers focussen op waar ze goed in zijn, het land 
bewerken en oogsten. Diegenen die willen, kunnen zich specialiseren in nevenactiviteiten 
waar de producten van meerdere bedrijven centraal kunnen staan. Op deze manier 
ontstaat er een diversiteit aan profielen waarbij landbouwers ingezet worden volgens 
hun kwaliteiten.

VERHOGEN VAN HET RECREATIEF POTENTIEEL
Doordat de landbouwers samenwerken in sterk verstedelijkt gebied, ontstaat ook de 
mogelijkheid de toegankelijkheid en beleving van het landschap in samenspraak en 
onderlinge afstemming te verhogen. Zo kan er ruimte voor recreatie gemaakt worden.

DIVERSITEIT IN LANDSCHAP, PRODUCTEN EN ACTIVITEITEN
Samenwerkingen tussen boeren uiten zich in een breed aanbod van producten dat 
meerdere boeren samen kunnen aanbieden. En niet alleen dat, ze stimuleren ook een 
diversiteit in het landschap als gevolg van verschillende soorten landbouw en een 
ontwikkeling van de landbouw in de stad. Het hoeft dus niet alleen te gaan om korte 
keten landbouw, de landbouwer kan ook volkstuinen ter beschikking stellen, in oude 
serres, of op niet gebruikte grondsnippers.
Omgekeerd groeit ook de aandacht voor echte stadslandbouw met hoogtechnologische 
en intensieve teelten op kleine percelen, daken, enzovoort. Hoe kunnen we in stedelijk 
gebied dergelijke hoogtechnologische en intensieve teelten realiseren?
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