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Het Vlaams landschap is een bijzonder lappendeken
van stedelijke kernen en landelijke fragmenten.
Open ruimten zijn daarin cruciaal, maar
staan onder druk van de verdere globalisering
van economie en landbouw, de toenemende
verstedelijking en ruimteverkwisting door verkavelingen
met lage dichtheid, voedselproductie met hogere eisen en
schaalvergroting. De Vlaamse landschappen en open ruimte
worden mee vormgegeven en beheerd door land- en tuinbouwers:
zowat de helft van de Vlaamse bodem herbergt een of ander landbouwgerelateerd gebruik. Maar ook de druk op de landbouwruimte neemt toe,
de regels verstrengen, de marges verkleinen, de bodem verarmt, en er is meer en
meer behoefte aan dialoog met de stedeling, de consument, de plattelandsbewoner en
de andere sectoren. Innovatief en creatief blijven nadenken over concepten die de primaire
landbouwproductie inbedden in de bredere maatschappij is daarom noodzakelijk.
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ie bedenking lag aan de basis van een ambitieus innovatietraject waarvoor het Instituut voor Landbouw-,
Visserij, en Voedingsonderzoek, het departement
Omgeving, het departement Landbouw en Visserij en het Team
Vlaams Bouwmeester in 2013 de handen in elkaar sloegen. Met
de Pilootprojecten Productief Landschap werd ontwerpcapaciteit
gemobiliseerd om mee vorm te geven aan een nieuwe symbiose
tussen boer, landschap en maatschappij. Vijf werkvelden voor
de toekomst – hergebruik van landbouwpatrimonium, water,
schaalvergroting, kringlopen en stedelijke landbouwparken –
leverden vijf pilootprojecten op, waarin partners, regisseurs
en ontwerpers via ontwerpend onderzoek samenwerkten aan
innovatieve concepten. In Oostende resulteerde dat in het hedendaagse landbouwpark ‘Tuinen van Stene’, waar door de
gemeenschap ondersteunde landbouw, testvelden en nieuwe
infrastructuur voor waterbeheer aantakken op het Groen Lint om
de stad. In Herentals werd verkend hoe pachthoeve De Kijfelaar
een nieuwe landbouwtoekomst kan krijgen als multifunctionele
zorgboerderij zonder nieuwe open ruimte te moeten aansnijden.
In Roeselare ging de REO-veiling samen met partner Inagro de
uitdaging aan om via meervoudig ruimtegebruik stadslandbouw
een prominente plek te geven aan de stadsring en in dakserres
nieuwe hoogten van verticale landbouw uit te testen. In Maasmechelen bogen de partners zich over de omvorming van een
woonuitbreidingsgebied tot zone voor land(schaps)bouw met
ruimte voor educatie. En in Herk-de-Stad werd op Hoeve De
Waterkant duidelijk aangetoond hoe prangend de waterproblematiek is voor ons allen.
De Pilootprojecten Productief Landschap (PPPL) brachten een
waardevolle dialoog op gang tussen de werelden van ruimtelijk
planners, ontwerpers, landbouwers en plattelandsbewoners.
Dat vraagt om een vervolg. De PPPL tonen dat er heel wat mogelijkheden zijn voor een veerkrachtige landbouw in resonantie
met de maatschappij, maar brengen tegelijk enkele stevige werkpunten voor de toekomst in beeld. De opgesomde ruimtelijke
en maatschappelijke uitdagingen zullen nieuwe oplossingen en
onderzoekswerk vergen, net als beleidsmatige vernieuwing. Met
een ‘Manifest voor een Productief Landschap’ reiken de PPPLpartners daarvoor alvast vijf kapstokken aan.

1 Blauwe klimaatdiensten
Klimaatverandering zorgt zowel voor droogte als voor wateroverlast. Ook boeren ondervinden daar nadeel van. Door in te
zetten op die klimaatuitdaging kunnen landbouwbedrijven veerkrachtiger worden en tegelijk maatschappelijke diensten leveren
om de klimaatimpact te milderen. Met ‘groene’ natuurdiensten
zoals beheersovereenkomsten dragen boeren vandaag al bij tot
de landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit. Maar ook ‘blauwe’
diensten, die landbouwers aanmoedigen om hun bedrijfsvoering
stelselmatig aan te passen aan de klimaatverandering, bieden veel
mogelijkheden. Helaas blijven die mogelijkheden vandaag nog
grotendeels onbenut. De PPPL tonen aan dat klimaatdiensten
moeten worden gecompenseerd en aangevuld met een methode
om individuele problemen van een landbouwer op te schalen naar
het gebieds- en systemisch niveau van het waterbekken. Door
bedrijfsbelangen te koppelen aan problemen van het waterbekken kunnen relevante knelpunten grondig worden aangepakt,
terwijl tezelfdertijd de leefbaarheid van het landbouwbedrijf
wordt gegarandeerd. De randvoorwaarden: een kader op maat,
via gebiedsgerichte onderhandeling, en tegelijk ook een systemische aanpak, zodat de investeringen in klimaatdiensten ook
effectief renderen.
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2 Transformatiebegeleiding
Toenemende verstedelijking, nood aan meer natuur- en recreatiegebieden, meer ruimte voor water, meer ruimte voor bedrijvigheid,
meer tuinen en paardenweiden en tal van andere mechanismen
knabbelen aan de ruimte voor landbouw. Daarnaast drukken
heel wat instrumenten en regels hun stempel op de Vlaamse
landbouwbedrijfsvoering. Dagelijks stoppen gemiddeld drie
landbouwbedrijven, het aantal landbouwers daalt gestaag en hun
gemiddelde leeftijd neemt toe. Om te kunnen blijven voorzien in
onze voedselbehoefte is een nieuwe generatie landbouwers nodig,
die aangemoedigd wordt om duurzaam te ‘boeren’ en daar de
nodige ruimte voor krijgt. Maar bestaande mechanismen dreigen
dat eerder te bemoeilijken dan te stimuleren. In het streven naar
veelal sectoraal georiënteerde maatschappelijke wensbeelden
missen we kansen om landbouwers te ondersteunen bij hun
overgang naar een duurzame en economisch leefbare bedrijfsvoering. PPPL heeft getoond dat onafhankelijke en ontwerpende
begeleiding een grote meerwaarde kan bieden én broodnodig is,
zodat gebiedsgericht, systemisch en effectief flankerend werk kan
worden gemaakt van de noodzakelijke transformatie.

3 Een voedselregisseur
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Voedsel is een actueel thema met een breed sectoroverschrijdend
potentieel, dat kansen biedt voor maatschappelijke vernieuwing.
Het interesseert ook steeds meer gemeenten. Voedselvraagstukken in een stedelijke context gaan echter veel verder dan stadslandbouw of de relatie tussen productie en consumptie. Ze zijn
een structureel onderdeel van stadsontwikkeling – of zouden
dat moeten zijn. Door bijvoorbeeld publieke ruimte, voedsel en
sociale doelen samen te klikken, ontstaat maatschappelijke winst.
Om projecten die zulke voedselthema’s ook ruimtelijk aansnijden

maximaal kansen te geven, wordt vaak een masterplan uitgewerkt en een projectcoördinator aangesteld. Een noodzakelijke,
maar meestal onvoldoende voorwaarde voor succes. PPPL leert
dat het zoeken naar allianties en de effectieve uitvoering van de
projecten een proces van lange adem zijn. Bovendien kan dat niet
zomaar verwacht worden van individuele landbouwers, inwoners
of andere betrokkenen. Effectieve voedselnetwerken opzetten en
linken aan een kwalitatief ruimtegebruik, vergt een intensieve,
volgehouden werking. Voedsel in een stedelijke omgeving is niet
louter een bestemmingsvraagstuk, maar een vorm van ‘sociaal
werk’. Om stadsnabije voedselproductie in Vlaanderen echt
kansen te geven, moeten we bij stads- of stadsrandontwikkeling rond voedsel structureler en ruimtelijker te werk gaan dan
vandaag het geval is.
Dat kan door letterlijk ruimte te geven, maar ook door een
‘voedselregisseur’ in te schakelen, met een langdurig mandaat
én de nodige middelen. Die voedselregisseur sleutelt actief aan
openruimteprojecten en hun voedselverhaal. Hij helpt realistische
concepten tot stand te brengen met een langetermijnvisie die
maatschappelijk, landschappelijk en economisch is afgetoetst. Hij
is makelaar van nieuwe partnerschappen tussen publiek en privé
(landbouwer-gemeente) en tussen privé en privé (consumentproducent, landbouwers onderling). Hij is de cruciale schakel
tussen enerzijds reguliere en nieuwe vormen van landbouw en
anderzijds het stedelijke. Zo’n voedselregisseur brengt vraag en
aanbod bij elkaar en begeleidt de ruimtelijke neerslag daarvan.

4 Agrarische reconversie
Op het Vlaamse platteland hebben ook particuliere niet-landbouwers toegang tot grond en patrimonium in landbouwgebied.
Ze zijn vaak kapitaalkrachtiger dan de landbouwers, en dat leidt
tot toenemende prijzen, maatschappelijke nadelen als mobili-
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teitsdruk, en een netto-verdringing van landbouw. Het dwingt landbouwers bovendien uit te wijken naar nieuwe locaties, vaak greenfields
die vervolgens bebouwd worden. Zo ontstaan cirkels van hergebruik.
Als een site om diverse, meestal economisch geïnspireerde redenen uit
landbouwgebruik verdwijnt en privatiseert, wordt voor de uitbouw van
een hoeve vaak een nieuwe grond aangesneden. Dat proces herhaalt zich
na een tijd. Zo ontstaat een motor van verstedelijking op het platteland,
die de verdringing van landbouw in de hand werkt.
De huidige beleidskaders die landbouw en open ruimte willen beschermen, bestendigen paradoxaal genoeg deze verdringing. Oorzaken
zijn het besluit zonevreemde functiewijzigingen en het gebrek aan
afweging bij dergelijke functiewijzigingen, het uitblijven van effectieve
handhaving, het ontbreken van een afwegingskader voor agrarische
reconversie, de strikte scheiding en definiëring van wat landbouw is en
wat niet, enz. De reden waarom beleidskaders strikte regels hanteren,
blijft echter relevant om bijvoorbeeld te voorkomen dat het toelaten van
nieuwe functies op een bepaalde landbouwsite verwordt tot iets wat we
niet willen. Als bijkomende zorgunits op het erf de landbouwactiviteit
meer kansen bieden, zoals bij PPPL De Kijfelaar, hoe garanderen we
dan dat landbouw-met-zorg niet evolueert naar zorg-zonder-landbouw?
Als we de cirkel van hergebruik willen doorbreken, moeten we alle
aspecten van dat mechanisme in beeld krijgen en nagaan hoe bestaand
én toekomstig landbouwpatrimonium zo optimaal mogelijk gebruikt
kunnen worden. In combinatie met de vrijheid van eigendomsverwerving en het al dan niet zonevreemd uitbaten van eigendommen in
landbouwgebied is de economische logica op het platteland een cruciale
uitdaging in het licht van beleidskeuzes als de betonstop en duurzame
voedselvoorziening. De huidige opwaartse druk op de prijzen bemoeilijkt
agrarisch hergebruik of maakt het zelfs geheel onmogelijk. Opties zoals
omkeerbaar bouwen of sloop zullen verder onderzocht moeten worden.
De criteria die bepalen wat landbouw is, zijn aan actualisering toe: er
is nood aan een duidelijk kader met ruimtelijk-stedenbouwkundige
criteria voor agrarische reconversie met functieverbreding, en aan een
onderzoek naar de mechanismen van mogelijke kapitaalvernietiging.

5 Productieve stedelijke ruimte
Ruimte is schaars en horizontale spreiding eindig. Met de beschikbare gronden zullen we efficiënter moeten omspringen,
bijvoorbeeld door grondgebonden productie in te zetten op de
daarvoor landschappelijk en landbouwkundig meest geschikte
locaties. Niet-grondgebonden teelt daarentegen creëert kansen
voor multifunctioneel ruimtegebruik en kan ook in een stedelijke of industriële omgeving: in kelders, containers, leegstaande
gebouwen, op daken, enz. Dergelijke stedelijke oppervlakte biedt
heel wat perspectieven voor productieve ruimte, maar blijft nog
onderbenut. Louter economisch brengt productie op daken
vandaag nog niet voldoende op, maar voorbeelden zoals PPPL
Dakserre Agrotopia tonen aan dat er ook ecologisch, sociaal
en maatschappelijk winsten te halen zijn. Stedelingen krijgen
bijvoorbeeld een beter beeld van hoe voedselproductie werkt
en kringlopen kunnen gesloten worden. Om geschikte stedelijke ruimte in Vlaanderen optimaal en meervoudig te kunnen
benutten is juridische, bouwtechnische en landbouwkundige
kennis nodig, maar ook nieuwe regelgeving die dat mogelijk
maakt en in sommige gevallen oplegt. Vandaag blijft nog heel
wat oppervlakte onbenut, terwijl bijvoorbeeld nieuwbouw of
reconversie van industriële gebouwen veel directe kansen biedt
voor daktuinbouw.
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U LAS EEN BEKNOPTE SAMENVATTING van het PPPL werk, een
uitgebreidere versie is terug te vinden op www.productieflandschap.be.
Ontvangt u graag een gedrukt exemplaar van de eindbrochure met manifest?
Stuur een mailtje met adresgegevens naar elke.vanempten@ilvo.vlaanderen.
be n Met dank aan alle partners van PPPL, in het bijzonder het Team
Vlaams Bouwmeester, ILVO, de departementen Landbouw en Visserij, en
Omgeving, die mee hun schouders onder dit traject en het manifest plaatsten.

