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landbouw & ruimte
E L K E VA N E M P T E N [ I LV O / T E A M V L A A M S B O U W M E E S T E R ] , E L K E R O G G E [ I LV O ]

De Pilootprojecten ‘Productief Landschap’
Landbouw beheert en bewerkt circa 50 procent van de Vlaamse
gronden. Het is bijgevolg een belangrijke speler in het ruimtelijk
management en een cruciale partner in toekomstige kwalitatieve
ruimtelijke ontwikkeling. Goede samenwerking tussen landbouw
en ruimte bevat heel wat potentieel, dat vaak nog onderbenut
blijft. Een dergelijke samenwerking kan meerwaarde opleveren
op zowel economisch als sociaal-maatschappelijk en ecologisch
vlak. Om zicht te krijgen op de mogelijkheden van een kwalitatief ‘productief landschap’, waar landbouw en ruimte elkaar
versterken, sloegen in 2013 het Team Vlaams Bouwmeester,
het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO), het
Departement Landbouw en Visserij, Ruimte Vlaanderen en de
Minister van Landbouw de handen in elkaar.
Het – nog vrij jonge – instrument van de ‘pilootprojecten’ van het
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Team Vlaams Bouwmeester laat toe voor urgente maatschappelijke vraagstukken ‘out of the box’ te denken. Pilootprojecten
maken gebruik van ontwerpend onderzoek om bestaande werkwijzen, denk- en beleidskaders kritisch tegen het licht te houden.
Hierdoor worden wervende beelden en concepten gegenereerd
die het debat voeden en een voorbeeldwaarde kunnen hebben. Het resultaat zijn vijf innovatieve ontwikkelingsprojecten
waarbij niet enkel gestudeerd wordt, maar ook naar effectieve
realisatie gestreefd.
De samenwerking tussen landbouw, ruimte en ontwerp leverde
een traject ‘Pilootprojecten Productief Landschap’(PPPL) op.
In Ruimte 22 (2014) werd reeds het verkennend strategisch
onderzoek toegelicht dat Architecture Workroom Brussels
en Maat-ontwerpers in nauwe samenspraak met de stuur-

Ruimte, landbouw en ontwerp: het zijn drie zaken die niet vaak met
elkaar in verband gebracht worden. Maar als je ze koppelt, kunnen
interessante allianties ontstaan. In 2014 werd vanuit dat idee een oproep
gelanceerd tot het indienen van ‘Pilootprojecten Productief Landschap’.
Ambitieuze projecten die vernieuwende bedrijfsvoering combineren met
een kwalitatieve wisselwerking met het landschap en de samenleving
werden gezocht én gevonden. Vijf projecten genieten intussen van een
advies- en expertisebegeleiding, met als doel de concrete uitvoering van
het innovatieproject. Ze worden in deze bijdrage in detail voorgesteld.
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Hoeve De Waterkant,
Herk-de-Stad
Foto Tim Van de Velde

Samenstelling van beelden uit de 'Strategische Verkenningsstudie uitgevoerd door Architecture Workroom Brussels & Maat-Ontwerpers'. Foto's Tim Van De Velde
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Schema van het PPPL proces
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De Kijfelaar, Herentals [Foto Tim Van de Velde]
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REO-veiling Vuylsteke, Roeselare

Vijf strategische allianties

[Foto Tim Van de Velde]

1
groep voerden. Dit onderzoek
leidde tot vijf mogelijke actuele
‘werkvelden’ als insteek voor
een brede oproep naar projecten. Deze vijf werkvelden
omvatten de herbestemming
van landbouwpatrimonium, de 2
schaalsprong binnen landbouwbedrijven, het inzetten en sluiten van kringlopen, een duurzaam
en gecoördineerd waterbeheer in relatie tot landbouw, en het
potentieel van landbouwparken in stedelijk Vlaanderen (zie
overzicht p. 59). De projecten waren specifiek gericht op de
open ruimte als domein van de landbouw- en voedselproductie. Ze moesten interessante wisselwerkingen opzetten tussen
landbouw, maatschappij en beleid, en de ontwikkeling van de
landbouw weten te koppelen aan een kwaliteitsvol landschap
en een sterk draagvlak bij de burger.

Oogsten van ideeën
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Met een persmoment eind februari 2014 werden de oproep en
de vijf werkvelden wereldkundig gemaakt, ondersteund door
een brochure die alle informatie bundelde. Hiermee startte
een ruime oproepfase van zes maanden. Dat was nieuw in vergelijking met eerdere piloottrajecten, en een resultaat van het
voortdurend bijstellen en schaven aan het instrument. Via een
begeleidingstraject (eveneens nieuw in dit PPPL-traject) konden
geïnteresseerden tijdens de oproepfase ondersteuning krijgen bij
het uitwerken van hun dossier. Dat varieerde van het gezamenlijk
brainstormen over mogelijke uitwerkingen tot het suggereren
van mogelijke partners bij het voorbereiden van een dossier.
Tijdens dit begeleidingstraject kwamen meer dan 40 ideeën
bovendrijven: 32 van die 40 ideeën kregen een of andere vorm
van begeleiding.
De oogst aan ideeën uit het voortraject leverde zowel grootschalige als kleinschalige projecten op, zowel verwachte als onverwachte resultaten. Er doken projecten op die gerelateerd waren
met eigenaarschap van landbouwgronden, maar ook met collectief
boeren in relatie tot wonen, socioculturele en erfgoeduitdagingen,

De Kijfelaar, Herentals
VA N PAC HTB O E R D E R I J N A A R
M U LTI F U N C TI O N E E L E N C O L L E C TI E F AVO NT U U R

woon- en productiecoöperaties, stadslandbouwproblematieken,
en watermanagement. Opvallend afwezig in de voorstellen was
de grootschalige uitbreiding van landbouwactiviteiten met impact
op het landschap. Wat wel regelmatig terugkwam was de nood
aan een betere operationalisering van ecosysteemdiensten in
ruimtelijke planning en in de mechanismen van de landbouwwetgeving, de uitdagingen op vlak van landbouw, water en natuur, en de vraag naar goede voorbeelden van de koppeling
landschap-landbouwontwikkeling.
Met de indiening van 28 definitieve kandidatuurdossiers eind
augustus 2014 brak een nieuwe fase in het proces aan. Uit de
oogst van ingediende dossiers selecteerde de stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de partners aangevuld met
een extern expert uit de verkennende studie, in twee rondes de
vijf projecten die zich vandaag Pilootproject Productief Landschap mogen noemen.
Naast criteria zoals een visie met innoverend vermogen, voorbeeldfunctie en potentie, gelaagdheid, procesbereidheid, motivatie
en haalbaarheid, vormden de vijf werkvelden uit de strategische
verkenningsfase een belangrijke leidraad voor selectie. Heel wat
van de uiteindelijk ingediende projecten maakten effectieve connecties met één of vaak zelfs meerdere van deze werkvelden.
Daarnaast werden in de ingediende dossiers ook topics buiten
de vijf werkvelden genoemd, zoals sociale innovatie, natuurontwikkeling en educatie.
Vijf pilootprojecten werden uiteindelijk geselecteerd: de collectieve pachthoeve en bioboerderij De Kijfelaar in Herentals,
Hoeve De Waterkant aan waterwinnings- en natuurgebied Schulensbroek in Herk-De-Stad, Stadslandbouw in Maasmechelen,
de bovendakse serre van Inagro op de REO-veiling in Roeselare
en het Landbouwpark Tuinen van Stene als nieuw 21ste-eeuws
voedselpark voor Oostende.

Op pachthoeve De Kijfelaar in het Antwerpse Noorderwijk
doet een familie al vier generaties lang aan landbouw. Bij de
laatste generatiewissel transformeerde het melkveebedrijf naar
een gemengde bioboerderij met vleesvee, akker- en tuinbouw,
gericht op rechtstreekse verkoop. In plaats van één voltijdse
boer werkt er nu een collectief van drie halftijdse landbouwers.
Gronden en gebouwen worden grotendeels gepacht van de
lokale adel. Om zowel gebouwen als gronden aan te passen
aan de hedendaagse noden van een collectief boerenbedrijf,
dringt een renovatie met een specifiek financieringsmodel
zich op. Waar de meeste boerderijen traditioneel het principe
1 plaats - 1 boer - 1 woning volgen, wil dit pilootproject op
een creatieve manier de mogelijkheden van een gedeeld gebruik van de gebouwen en een multifunctionele, collectieve
landbouw onderzoeken. Naast de productie van zogenaamde
‘commodities’ (melk, graan, etc..), zal onderzocht worden hoe
ook landschapsonderhoud, zorglandbouw, hoevetoerisme en
andere activiteiten zowel de nodige rendabiliteit als landbouwmeerwaarde kunnen bieden. In een dergelijk landbouwmodel
worden de poorten van de boerderij letterlijk en figuurlijk
opengezet.
Via het traject Pilootprojecten Productief Landschap kan De
Kijfelaar een model worden voor collectieve ondernemingen van
meerdere boeren, waarbij behoud van open ruimte en landbouw
centraal staat. Het project heeft een potentieel hoge voorbeeldfunctie en biedt heel wat meerwaarde, zoals herdenking van het
traditionele vastgoedmodel of herbestemming en behoud van
landbouwpatrimonium in landbouwgebruik.
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REO-veiling site Vuylsteke, Roeselare
P R O F E S S I O N E L E S TA D S L A N D B O U W
I N DA KS E R R E ( I N AG R O)

Toen de REO-veiling de brownfieldsite Vuylsteke langs de Roeselaarse ring verwierf, bood dat heel wat logistieke opportuniteiten.

Sanering van het gebied en de bouw van een kistenloods vormden
de eerste stappen naar de uitbouw van een zogenaamde ‘Greenhub’, waar industrie, distributie, landbouw, energietoelevering
en onderzoek elkaar ontmoeten. Op het dak van deze nieuwe
logistieke loods plant partner Inagro nu de bouw van een professionele serre met onderzoeksdoeleinden.
Glastuinbouw evolueert meer en meer naar niet-grondgebonden
teelt. In de nieuwe serre, die ongeveer 8.000 m² groot zal zijn, zal
onderzoek verricht worden naar nieuwe energie- en ruimtebesparende teeltsystemen voor zowel blad- als vruchtgroenten. Met dit
project wordt de nood aan nieuwe en aangepaste infrastructuur
voor onderzoek naar niet-grondgebonden teelt gekoppeld aan
een aantal andere belangrijke, maatschappelijke tendensen.
Geïntegreerd onderzoek naar duurzaam ruimte-, energie- en
watergebruik in glastuinbouw staat daarbij voorop. Landbouw
en industrie hoeven immers niet per se een beroep te doen op
de schaarse grond. Er is bijgevolg bewust gekozen voor efficiënt
ruimtegebruik (door de realisatie van een dakserre), en dit pilootproject profiteert bovendien van de kans om een voorbeeld
te worden voor het professionaliseren van stadslandbouw.
De zichtbaarheid van de locatie aan de ring rond Roeselare en de
hoge bezoekfrequentie tijdens de veilingactiviteiten vragen daarenboven om een ontwikkeling met architectonische meerwaarde.
De nieuwe dakserre wordt niet alleen een baken voor de stad,
maar ook het visitekaartje voor de sector: de nodige faciliteiten
voor demonstraties aan de telers worden voorzien, toeleveringsbedrijven krijgen er de kans om hun innovaties te tonen, er wordt
ruimte voorzien voor opleiding en educatie. De serre wordt zo
naast een onderzoekscentrum ook een ontmoetingscentrum
voor het brede publiek, de telers en onderzoekers.
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Stadslandbouw Maasmechelen
VA N WO O N U ITB R E I D I N G T O T
L A N D (S C H A P S) B O U W

Maasmechelen is een gemeente met hoge natuurlijke en landschappelijke waarde en een grote toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht. Het stedelijk weefsel van Maasmechelen ligt tussen
het Nationaal Park Hoge Kempen, een van de grootste natuurreservaten van Vlaanderen, en het vruchtbare valleigebied van de
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AAN IEDER PROJECT
WORDT EEN ONTWERP
TEAM TOEGEWEZEN OM HET
ONTWERPEND ONDERZOEK
EN MASTERPLANNING UIT
TE VOEREN.
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Maas. Door de nabijheid van natuur, de vaak geïsoleerde ligging
van resterende landbouwkavels en het waterrijk karakter staat
de traditionele landbouwbedrijfsvoering in de gemeente onder
druk. Dichtbij de Maasmechelse kern ligt echter een onontwikkeld
woonuitbreidingsgebied, momenteel in landbouwgebruik. Van
oudsher behoort het projectgebied tot de vruchtbare alluviale
vlakte van de Maas, waarin akkers, grasvlakten en fruitteelt
elkaar afwisselen. Door zijn ligging vormt het projectgebied,
met zijn open agrarische ruimte, een kwetsbare en bovendien
belangrijke maatschappelijke plek in het stedelijk weefsel. Daarenboven neemt de vraag naar beleef bare open ruimte en een
aantrekkelijk landschap toe. Het belang van landbouw voor de
stad groeit, maar de kennis van de consument over productie
van voedsel en landbouw is minimaal.
De gemeente wenst het woonuitbreidingsgebied daarom niet
op een klassieke manier te ontwikkelen, maar te zoeken naar
een maatschappelijke meerwaarde. Gezien de grote druk op
landbouw in het natuurrijke Maasmechelse landschap is een
landbouwbestemming, in nauwe relatie met het landschap en
de stedelijke kern, op deze plek aangewezen. De nodige herlokalisatie van een veeteeltbedrijf dat in het centrum gelegen is,
creëert een bijkomende opportuniteit. In combinatie met de
onmiddellijke nabijheid van het centrum van Maasmechelen,
een scholencampus, een aantal zorginstellingen, een bovenlokaal fietsnetwerk en de aanwezigheid van twee ondergrondse
waterbufferbekkens, biedt dit gebied tal van potenties voor multifunctioneel ruimtegebruik.
Veeleer dan te focussen op de scheiding tussen stad en platteland,
kan het productielandschap binnen dit Pilootproject als geheel
worden vormgegeven, waardoor de verschillende programma’s
elkaar versterken. Ruimtelijke coproductie waar zowel landbouw,
recreatie, school en ruimere omwonenden wel bij varen, is het
doel. Een landschappelijke verweving van het geheel is daarbij
een belangrijk aandachtspunt.

Landbouwpark Tuinen van Stene,
Oostende
E E N 21 S TE - E E U W S VO E D S E L PA R K
VO O R D E S TA D

Te midden van baanwinkels, een schoolcomplex, polderdorp
Stene, de open Snaaskerkepolder, lintbebouwing, en 20ste-eeuwse
woonwijken ligt (toekomstig) Landbouwpark Tuinen van Stene.
Hoewel het bestaande polderlandschap heel wat basiskwaliteiten
biedt, is het landschap vandaag niet echt leesbaar. De stedelijke
fragmenten eromheen eisen de aandacht op, lokale verankering
ontbreekt en het potentieel van de stedelijke nabijheid wordt niet
benut. Mede door de ligging van dit gebied op het Groen Lint,
een wandel- en fietstraject doorheen de Oostendse groene en
open ruimte, was er heel wat nood aan een kwalitatief project
voor deze plek.
Het Pilootproject Landbouwpark Tuinen van Stene wordt een
van de belangrijkste nieuwe publieke ruimten van Oostende. De
ambitie van de stad Oostende is groot: met het landbouwpark wil
de stad een nieuw soort landschapspark en een nieuwe publieke
cultuur ontwikkelen. Dit innovatieve park van de 21ste eeuw
incorporeert landbouw, vormt een onderdeel van het Groen Lint
en moet zowel voor de Oostendenaar als voor de vele toeristen,
eigenaars en gebruikers aantrekkelijk zijn. Het landbouwpark
zoekt in zijn ontwerp een synergie tussen klassieke parkfuncties
(landschapsopbouw, natuurontwikkeling en -beheer, landschapsbeleving, recreatie, waterberging en -gebruik, …), nieuwe vormen
van stadslandbouw (laboratorium van innovatieve landbouw, stad
en landbouw dichter bij elkaar brengen, landbouweducatie, …)
en een ruimtelijke en maatschappelijke integratie in de omgeving. De hoge ambitie voor het landbouwpark, de veelheid aan
functies, de relatief beperkte oppervlakte en de randstedelijke
context vragen om een omvattend en slim ontwerp. Daarbij rijzen
er nog heel wat vragen: welke vormen van stedelijke landbouw
zijn hier aangewezen, wat zijn de opportuniteiten, hoe kan het
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Stadslandbouw Maasmechelen [Foto Tim Van de Velde]
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Landbouwpark Tuinen van Stene, Oostende [Foto Tim Van de Velde]

voedselpark ruimtelijk verknoopt worden met zijn gefragmenteerde omgeving, hoe kan je de link leggen met de aanpalende
sociale woonwijken, welke nieuwe, watergerelateerde teelten
kunnen ingezet worden op deze site, en hoe kan je de actieve
landbouwers van Oostende betrekken bij het project?
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Hoeve De Waterkant, Herk-de-Stad
P R O D U C TI E F WATE R

Hoeve De Waterkant is een klassiek rundveebedrijf nabij natuurgebied en wachtbekken Schulensbroek. Veelvuldige overstromingen en vernatting van de gronden bemoeilijken er de
bedrijfsvoering. De initiatiefnemers van dit Pilootproject zijn
daarom op zoek naar creatieve oplossingen voor landbouw in
waterrijk en natuurgevoelig gebied.
De situatie van deze boerderij is niet uniek. Water is vandaag
voor veel landbouwers een uitdaging en in de toekomst zal deze
problematiek waarschijnlijk nog toenemen. Het pilootproject
wil nagaan hoe hoeve De Waterkant, gezien haar ligging in een
natuurrijke omgeving, tot innovatieve samenwerkingsvormen kan
komen tussen landbouw, natuur en water. Welke mogelijkheden
zijn er om onderbenutte bedrijfsgebouwen een waardevolle invulling te geven? Het project vervult hiermee op heel wat vlakken
een pilootfunctie. Het biedt experimenteerruimte voor boeren
in waterrijk gebied, waarbij ook kavelruil of andere oplossingen
niet worden uitgesloten. Een combinatie van toeristische activiteiten met respect voor de natuurwaarden, is maar één van
de vele mogelijkheden.

En wat nu?
Momenteel worden de vijf Pilootprojecten Productief Landschap
intensief begeleid richting uitvoering. Elk geselecteerd project
kreeg al een projectregisseur toegewezen. Om creatieve en innovatieve ideeën zoveel mogelijk kansen te geven, mobiliseert
het Pilootprojecten-instrumentarium bovendien ontwerpend
onderzoek. Begin september 2015 ging een brede oproep naar
ontwerpteams de wereld in. Tegen de tijd dat dit artikel gepubliceerd wordt, zal aan ieder project een ontwerpteam toegewezen
zijn om het ontwerpend onderzoek en masterplanning uit te
voeren. Daarmee breekt een nieuwe boeiende fase in het proces
aan, waarbij ontwerp het innovatietraject verder zal aanvuren
onder constante begeleiding van regie en stuurgroep.
Een Pilootprojecten-traject is synoniem voor samenwerking. Ook
in het PPPL-traject wordt intensief samengewerkt met heel wat
partners: dank aan het Team Vlaams Bouwmeester, Architecture Workroom Brussels, Ruimte Vlaanderen, het departement
Landbouw en Visserij, de projectregisseurs van Atelier Romain,
AnteaGroup, Maat-Ontwerpers, Voorland, de provincie WestVlaanderen en de initiatiefnemers van de vijf piloten.
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