Stadslandbouw
en
Stadstuinieren

In dit portfolio presenteren wij
wat we voor u kunnen doen
i.v.m. stadslandbouw en stadstuinieren.
Ons aanbod zit verspreid bij meerdere diensten,
maar de bundeling binnen
Landelijke Gilden en Boerenbond
toont aan dat we een nagenoeg
volledige ondersteuning
kunnen bieden.

Contacteer ons.
Uitdagingen nemen we graag met u op.
Contactadres:

Stadslandbouw en stadstuinieren
creëren kansen
De begrippen
Volks- en daktuinen, maar ook
groentebakken, stads- en zelfpluktuinen, en zelfs groententeelt
in met ledlicht verlichte pakhuizen
midden in de stad worden allemaal
verkocht onder één grote noemer,
namelijk ‘stadslandbouw’.
De naam zegt echter meer over
de plaats van het gebeuren
dan over de landbouwvorm.
Voor Landelijke Gilden en Boerenbond is ‘landbouw’ in de eerste
plaats een economische activiteit
die recht geeft op een volwaardig
inkomen, ongeacht of de landbouwactiviteiten zich afspelen in
de rand van de stad of midden het
agrarische platteland. Op dit vlak is
de term ‘stadslandbouw’ misschien
niet zo gelukkig gekozen wanneer
wij het hebben over de zojuist
genoemde productievormen.
Landelijke Gilden en Boerenbond
willen dan ook pleiten voor het
gebruik van de term stadslandbouw
voor initiatieven van land- en tuinbouwers en de term stadstuinieren
voor initiatieven vanuit
consumenten/burgers

In de loop der jaren verloor de stedeling de band met het land, de grond. Vervreemding van voedselproductie en landbouw is daar een
gevolg van. Maar trends roepen altijd tegentrends op. Zo wordt de verstedelijking in de westerse landen al enkele jaren vergezeld van
een vergroening, waarbij ook de landbouw opnieuw zijn weg vindt naar de stad. Stedelingen willen zelf aan de slag in moestuinen,
vanuit een groeiend milieubesef en een toenemende belangstelling voor gezonde voeding. Ondernemers zien een kans om een
volwaardig landbouwbedrijf uit te bouwen in antwoord op de vraag naar duurzame, groene en leefbare steden, lokaal geproduceerd
voedsel, educatie, ontspanningsmogelijkheden, open ruimte, een mooi landschap enzovoort.

Stadslandbouw
De Vlaamse familiale land- en tuinbouw is zeer
divers. Dat maakt de sector weerbaar en sterk.
Het is ook het bewijs dat de sector inspeelt op de
vele maatschappelijke verwachtingen. Land- en
tuinbouwbedrijven moeten voldoende, veilig, kwaliteitsvol én betaalbaar voedsel produceren op een
duurzame manier. Daarnaast moet landbouw ook
nabij zijn en herkenbaar blijven, want de burger is
erg vervreemd van zijn voedselproductie . Burgers
bij de landbouw betrekken – zoals in een ‘Dag van de
Landbouw’ – en transparant communiceren is daartegen de remedie.
Bepaalde vormen van landbouw haken in op de
zoektocht naar nabijheid en herkenbaarheid.
• Land- en tuinbouwbedrijven die hun bedrijfsuitbating geheel of deels richten op de korte keten
via o.a. een hoevewinkel, kunnen aanleveren in de
stad of aan de stadsrand. Ze kunnen inzetten op
educatie, recreatie, of groene zorg … Zo bieden ze
een antwoord op het stijgende bewustzijn bij een
groeiende groep stedelingen over ons voedselsysteem, onze relatie tot voedsel en onze leefomgeving. Deze multifunctionele bedrijven verkleinen

de kloof tussen consument en producent.
• Vrij nieuw zijn de initiatieven waar boer en verbruiker de handen in elkaar slaan. De initiatieven van
Community Supported Agriculture (CSA) die de
voorbije jaren aan de rand van een aantal steden
werden opgestart, belichamen een mooi samengaan van sociaal-culturele, maar ook economische doelstellingen. De betrokken boer of tuinder
haalt een volwaardig inkomen uit deze activiteit,
die zich richt tot stedelingen die aansluiting zoeken
bij de productie van hun voedsel en er de nodige
financiële vergoeding voor over hebben.
Visie Landelijke Gilden en Boerenbond
Voor Landelijke Gilden en Boerenbond moet de
economische leefbaarheid van de betrokken landbouwbedrijven het uitgangspunt blijven.
Stadslandbouw biedt voor de landbouwbedrijven aan
de stadsrand een aantal kansen, op sociaal en economisch zowel als ecologisch vlak. Deze bedrijven
• krijgen kansen om in te pikken op de directe voedselvoorziening binnen de eigen stedelijke omgeving, via verkoop op het bedrijf of gericht in de stad;
• kunnen een belangrijke schakel vormen bij het
contact tussen consument en producent, waar-
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door de aansluiting bij onze hedendaagse voedselvoorziening weer op een realistische leest wordt
geschoeid (cfr. kijkboerderijen);
zorgen ervoor dat grotere ruimten in de stadsrand
open blijven, wat stedelingen ruimte geeft om binnen een groen landbouwlandschap te recreëren
of tot rust te komen;
hebben mogelijkheden om via beheerovereenkomsten zorg te besteden aan het landbouwlandschap en de biodiversiteit;
kunnen in het kader van het integraal water
beheer een bijdrage leveren tot het voorkomen
van mogelijke overstromingsproblemen in de
stedelijke gebieden (cfr. inrichting van over
stromingsgebieden);
kunnen via diverse initiatieven (van ijsterras tot
boerengolf) inspelen op recreatieve noden in
de stadsrand;
hebben de mogelijkheid om in te spelen op sociale
behoeften in het stedelijke gebied (cfr. groene
zorg, kinderopvang, uitwaaiboerderijen …).

Stadstuinieren
Gegroeid uit noodzaak in de 19de eeuw, staat stads
tuinieren voor het aanleggen en beheren van een
moestuin door stedelijke bewoners, individueel of
in groep. Een groter wordende groep, vooral jonge
stedelingen en migranten, wil in zijn vrije tijd eigenhandig groenten e.d.m. kweken. Zij doen dit vanuit
hun overtuiging of vanuit een tekort dat zij op deze
manier kunnen aanvullen. Stadstuinen, volkstuinen,
gemeenschapstuinen, moestuincomplexen, tuinen
op gebouwen of in verloren hoekjes … vallen allemaal in deze categorie.
Naast producten voor de eigen tafel, springen vooral
de sociale voordelen bij deze activiteiten in het oog.
Het is een sociaal-cultureel gebeuren dat veel zegt
over de behoeften (gezonde voeding, ontspanning,
sparen op gezinsbudget, klimaat en te hoge voetafdruk) van een groeiende groep stedelingen, dat
slechts in een beperkt aantal gevallen een economisch resultaat nastreeft.
Landelijke Gilden en Boerenbond juichen om diverse redenen deze uiteenlopende initiatieven toe. Meer
nog, in allerhande lokale initiatieven – bijvoorbeeld
rond schooltuinen en in gemeenschapstuinen
(Antwerpen, Gent) – werkt de organisatie samen
met lokale partners.
Standpunt Landelijke Gilden en Boerenbond
• Stadstuinieren maakt de burger en consument
opnieuw bewust van de waarde en het belang van
zijn voedsel. Men is buiten, in beweging en men
leert werken met natuurelementen (planten,
dieren, aarde, water …). Men ervaart ook
aan den lijve:

• dat het volgehouden inspanningen kost om tot een
oogst te komen;
• dat enige kennis noodzakelijk is om goede resultaten te bereiken;
• dat de weersomstandigheden een factor zijn die je
niet in handen hebt;
• dat ziekten en plagen de uiteindelijke opbrengst
flink in de war kunnen sturen;
• dat je het ene jaar fier als een gieter groenten uit
eigen kweek kan bezorgen aan de buren, maar
het volgende jaar de groentehandel op de hoek als
redder in nood moet aanspreken.
Stadstuinders zullen de zelf gewonnen producten
met zorg behandelen en het zet hen ook aan tot nadenken over voedselverspilling. Landelijke Gilden
en Boerenbond zijn ervan overtuigd dat dergelijke
ervaringen ook het respect en de appreciatie zullen
doen groeien ten overstaan van de boeren en tuinders die er dagelijks beroepsmatig voor zorgen dat
er voldoende, gezond voedsel van hoge kwaliteit op
ieders bord belandt.
Er is niet alleen nood aan tuinen voor individuen,
maar ook aan tuincomplexen voor groepen. Lokale
overheden kunnen denken aan de aanleg van collectieve moestuinen, die naast productiedoelstellingen
vooral sociale effecten beogen. Vooral ‘eigen gronden’ (OCMW, gemeentelijk patrimonium) en ruimtes
in parken en plantsoenen komen in aanmerking. De
omvorming van monotone grasvlaktes naar meer
bewerkte plekken biedt ook biodiversiteitswinst.
Daarnaast kunnen ze ‘andere dan landbouw’-
bestemmingen claimen. Zij valoriseren daardoor
open ruimte met een vaag landgebruik in het stedelijke weefsel en hoeven dus geen professionele
landbouwgronden aan te snijden.

Randvoorwaarden
Bij concrete projecten op het vlak van stadslandbouw en stadstuinieren zien Landelijk Gilden en
Boerenbond de volgende randvoorwaarden.
• Rechtszekerheid voor de (rand)stedelijke landbouwgrond
Meer dan 140.000 ha agrarisch gebied is gelegen
in de stedelijke gebieden. Landelijke Gilden en
Boerenbond vinden dat deze oppervlakte op
een positieve manier ingezet moet worden in de
stedenbouwkundige uitdaging om ‘leefbare en
duurzame steden’ te ontwerpen.
• Een positieve houding ten opzichte van de actieve
land- en tuinbouwer
Lokale overheden hebben het onder het mom van
‘leefbaarheid’ weleens over stadslandbouw in de
enge zin (kinderboerderijen, sociale economie,
bezoektuinen …) of onteigenen landbouwgrond
bij actieve boeren om die ter beschikking te stellen van burgers die dan aan stadslandbouw gaan
doen. Landelijke Gilden en Boerenbond vragen
de actieve land- en tuinbouwers te betrekken in
het kader van een duurzame ontwikkeling van de
landbouw.
• Middelen voor projecten en investeringen
Landelijke Gilden en Boerenbond vinden dat
deze middelen niet enkel moeten komen uit landbouwfondsen, maar ook uit stedelijke fondsen.
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Contact
Christian Stivigny, directeur
Diestsevest 40, 3000 Leuven
T +32 (0)16 60 20
E christian.stivigny@landelijkegilden.be

Landelijke Gilden
begeleiding in gemeenschapstuinen
Tuinieren is een universeel gegeven dat allerhande bevolkingsgroepen
aanspreekt. In sociale hoogbouwwijken of andere dichtbevolkte buurten,
waar bewoners geen eigen tuin ter beschikking hebben, bestaat een grote
behoefte aan buitenactiviteiten. De aanleg van een collectieve moestuin
of gemeenschapstuin kan gekozen worden als oplossing die bovendien
de sociale samenhang vergroot.
Landelijke Gilden kan dit proces ondersteunen met een focus op technische vorming en begeleiding. Tweewekelijks kan een lesgever-vrijwilliger instaan voor gemeenschappelijke vormingsmomenten, naast
individueel teelt- en onderhoudsadvies op de site zelf. Theoretische lessen rond vermeerdering, zaaien en uitplanten zitten ook in het aanbod.
Binnenkort beschikken we ook over een tuincursus met foto’s en pictogrammen, die multicultureel te gebruiken is. Daarnaast engageert Landelijke Gilden zich voor het organiseren van een leeruitstap voor de deelnemers naar andere tuinen en initiatieven en voor hulp bij het oogstfeest.
Referenties
• Gent: Het project ‘De Tuintjes’ is een samenwerking tussen
Samenlevingsopbouw Gent en Landelijke Gilden gewest Gent. Een
terrein tussen woonblokken werd met de hulp van de stad Gent
omgevormd tot een zone met 63 kleine tuintjes, die gratis worden
aangeboden. Ondertussen zijn ‘De Tuintjes’ uitgegroeid tot een
ontmoetingsplaats, waar zowel tuiniers als niet-tuiniers op zeer
regelmatige tijdstippen samenkomen. Er ontstond ook een groep van 25
vrijwilligers die zich ontfermen over alle aspecten van de ‘Tuintjes’-site,
o.a. door het opstellen van een huishoudelijk reglement. (eddy.matthys.
dezutter@landelijkegilden.be; 0473 93 31 10)
• Antwerpen: Gemeenschapstuin Luchtbal is een samenwerking tussen
de dienst Sociale Planning en Landelijke Gilden. Een voormalige
kweektuin van de groendienst werd omgevormd tot een collectieve
tuin. Planten staan in bakken, aangezien de ondergrond sporen van
zware metalen bevat. Een tuincoach begeleidt de activiteiten, waarbij
er veel aandacht is voor de sociale dimensie van de deelnemers.
Tegelijkertijd is er een intensieve begeleiding door Landelijke Gilden van
de schooltuinen aldaar. (marleen.van.der.velden@landelijkegilden.be)
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Schooltuin
Landelijke Gilden: educatieve tuinen
in scholen en instellingen
Landelijke Gilden ondersteunt nu al 157 educatieve tuinen in scholen
en instellingen.
Een schooltuin biedt kansen voor ervaringsgericht onderwijs. De kinderen leren zaaien en planten, ze volgen het groeiproces intens op en
leren spelenderwijs hoe de verse groenten op hun bord belanden. Een
schooltuin is een gelegenheid voor de school om zich te profileren als
‘groene’ school en als ‘brede’ school, waar de leerlingen en hun leefomgeving meer samenwerken. Bovendien is een schooltuin perfect
te integreren in de verplichte leerdoelen voor alle onderwijsvakken.
Veel scholen willen een schooltuin als aanvulling bij hun MOS-werking
(Milieu-educatie Op School).
Tuinen bij instellingen zoals woonzorgcentra of detentiecentra kunnen
kwetsbare groepen een interessante en leerrijke bezigheid bieden.
Voor de schooltuin biedt Landelijke Gilden een financiële en didactische begeleiding. Daarvoor werken we samen met sponsors. Leden
van de plaatselijke Landelijke Gilde kunnen ook betrokken worden.
De samenwerking kan verschillende vormen aannemen: een lapje
grond helpen zoeken en vinden, een werkdag organiseren, zaaizaad
en plantgoed uitkiezen, assisteren bij een activiteit, het schooltuinpakket
overhandigen …
Beginnende tuinen kunnen rekenen op een waardebon van AVEVE,
een promotiepakket van Naturen, een didactisch tuinboek en een welkomstbord.
Ons centraal tuinteam zorgt voor een maandelijkse e-nieuwsbrief met
praktische tips.

Contact
Marleen Van Der Velden, coördinator
Diestsevest 40, 3000 Leuven
T +32 (0)16 28 60 26
E Marleen.van.der.velden@landelijkegilden.be
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Contact
Plattelandsklassen - secretariaat
Diestsevest 40, 3000 Leuven
+32 (0)16 28 60 36
info@plattelandsklassen.be

Plattelandsklassen
Plattelandseducatie in de openlucht
en op de boerderij
Door de verstedelijking vergroot de mentale afstand van de mens tot
zijn voeding. In veel gevallen treedt er vervreemding op. Vooral jongeren
zijn zeer gevoelig.
Plattelandsklassen vzw wil jongeren op een educatieve manier in contact brengen met land- en tuinbouw, voeding en het platteland. De vzw
is erkend als centrum voor landbouweducatie.
De pedagogisch geschoolde medewerkers ondersteunen en ontwikkelen educatieve initiatieven zoals:
• plattelandsklassen, een variant van openluchtklassen;
• boerderijbezoeken;
• veldverkenningen en excursies.
Elk jaar krijgen we ongeveer 5.000 kinderen op plattelandsklas, die
allemaal 1 of 2 landbouwbedrijven bezoeken.
Landbouwers die zich willen profileren als educatief landbouwbedrijf
kunnen bij Plattelandsklassen vzw ondersteuning vinden. Dit gebeurt
in de vorm van vorming, didactisch materiaal, een netwerk en promotie.
Nu al ondersteunen we via ons netwerk 80 kijkboerderijen, die tussen
de 20 en 25 bezoeken per jaar hebben.
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Contact
Willem Rombaut, coördinator
Diestsevest 40, 3000 Leuven
M +32 (0)475 93 31 20
willem.rombaut@groenezorg.be
www.groenezorg.be

Steunpunt Groene Zorg
opvang op maat van kwetsbare groepen
Het Steunpunt Groene Zorg werkt voor welzijnsvoorzieningen en centra
voor leerlingenbegeleiding (CLB). De medewerkers zoeken voor hen één
of meer zorgboerderijen, met als bedoeling hun cliëntèle te activeren
in een groene, kleinschalige context.
Een zorgboerderij is een bedrijf, vereniging of particulier initiatief waar
activiteiten van land- of tuinbouwproductie of andere activiteiten die
betrekking hebben op de omgang met planten of dieren, benut worden
voor beleving, dagbesteding, time-out of begeleiding tot een arbeidstraject, van mensen uit kwetsbare groepen. Deelname gebeurt steeds
op vrijwillige basis en onder begeleiding.
Op de zorgboerderij wordt voornamelijk gewerkt aan de opbouw van
het zelfvertrouwen of empowerment.
De medewerkers stemmen de vraag van de zorgvrager af op het aanbod
van de zorgaanbieder. Dit is maatwerk! Zij zorgen ook voor de juiste
wettelijke afspraken, want afhankelijk van het type ‘zorgboerderij’ zijn
er andere regels te volgen.
Referentie
• Het Steunpunt Groene Zorg bemiddelt samen met het bestuur
van de Stad Lokeren bij de land- en tuinbouwers in de stadsrand
om zorgactiviteiten aan te bieden.
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Contact
Koen Symons, coördinator
Diestsevest 40, 3000 Leuven
T +32 (0)16 28 61 36
Koen.symons@innovatiesteunpunt.be
www.innovatiesteunpunt.be

Innovatiesteunpunt
begeleiding van innovatie en verbreding
Verbreding op de boerderij staat voor het uitbaten van activiteiten die
niet tot de primaire productie worden gerekend, zoals verkoop aan
huis, stalling van goederen of dieren, agrotoerisme, educatie, verwerking van landbouwproducten of zorglandbouw. Enkele van deze
verbredingsactiviteiten zijn al vele jaren bekend terrein voor de land- en
tuinbouwers, zoals het ontvangen van klasgroepen, het verkopen van
bedrijfseigen (verwerkte) producten of het begeleiden van zorgvragers
op de boerderij. Maar er ontstaan ook geregeld nieuwe ideeën van innovatieve dienstverlening of nieuwe verdienmodellen. Hierbij denken we
bijvoorbeeld aan avontuur- en speelparken in stallen, het verhuren van
volkstuintjes in een leegstaande serre, overnachtingsarrangementen
tussen de schapen, het aanbieden van groentepakketten per maaltijd
op bedrijven, het ontwikkelen van leiderschapstechnieken aan de hand
van paardenmenning of het aanwenden van crowdfunding voor de financiering van een te ontwikkelen product.
Het Innovatiesteunpunt biedt begeleiding aan ondernemers met een
innovatief businessplan.
We helpen met inspiratie en de haalbaarheidsanalyse. We proberen
de ondernemer in contact te brengen met interessante partners in het
voortraject. Bij de voorbereiding zoeken we mee naar de juiste doelgroep
en de promotionele communicatie. We kunnen de ondernemers ook
helpen om een evaluatie te maken van de activiteiten, gevolgd door
suggesties voor bijsturing.
Referenties
• de Stadsboerderij in Turnhout, de poort naar het platteland en het
Turnhouts vennengebied
• het onderzoeksproject ‘Boerenhof’, waarbij onderzocht wordt
of verhuur van landbouwgrond aan particulieren, met het
oogmerk om erop te tuinieren, een (economisch) interessant
verbredingsmodel kan zijn
Voor de beter bekende vormen van verbreding biedt het Innovatiesteunpunt oriëntatie en eerstelijnsadvies, met doorverwijzing naar andere
gespecialiseerde organisaties zoals Plattelandsklassen, Groene Zorg,
Logeren in Vlaanderen, Steunpunt Hoeveproducten en CJT.
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Contact
Patrick Pasgang, innovatieconsulent
Diestsevest 40, 3000 Leuven
T +32 (0)16 28 61 38
Patrick.pasgang@innovatiesteunpunt.be
www.innovatiesteunpunt.be

Innovatiesteunpunt
een distributieplatform voor hoeveproducten
Voor de aanvoer en afzet van lokale producten op een lokale markt is een
efficiënte logistiek hét knelpunt. Veel projecten met hoeveproducten of
regionale en lokale voedselproductie zijn daarop gesneuveld.
Het Innovatiesteunpunt heeft de expertise opgebouwd om dit knelpunt
op te lossen en ontwikkelde een distributiesysteem voor regionale voedingsproducten.
Het concept ‘Pick, Drive & Deliver’ staat voor een regionaal distributieplatform, waarbij de samenwerking tussen lokale ondernemers centraal staat. In een B2B-omgeving vermarkten voedingsproducenten
hun producten via een zelfstandige ondernemer, die voor hen het hele
logistieke traject opvolgt: bestellingen opnemen bij klanten, orders
doorgeven aan producenten, fysieke afhaling en levering, facturatie,
nazorg …
Ophaling en levering van vooraf bestelde goederen gebeurt tijdens eenzelfde ronde, waarbij aanzienlijk bespaard wordt op opslagcapaciteit
en afgelegde afstand.
Het Innovatiesteunpunt begeleidt de producenten die zo’n distributieplatform willen opzetten vanaf de eerste gesprekken tot de daadwerkelijke start.
Referenties (2013)
• In de Antwerpse Kempen onder de naam ‘Distrikempen’:
samenwerking van 5 land- en tuinbouwers, met de intentie voor
uitbreiding
• In het Meetjesland onder de naam ‘Distrimeetjesland’:
samenwerking van 25 lokale producenten
Voor 2014 hebben zich al enkele regio’s aangemeld voor begeleiding.
Onder meer in Midden-West-Vlaanderen zal ‘gestart worden met Distriwest’, een samenwerking van 10 land- en tuinbouwers
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Innovatiesteunpunt
winkelinrichting voor thuisverkoop
Steeds meer producenten van land- en tuinbouwproducten vermarkten hun authentieke producten via de korte keten. Toch is er nood aan
professionalisering en begeleiding naar een aantrekkelijk en rendabel
winkelverhaal.
Bij een adviesaanvraag neemt onze innovatieconsulent met het bedrijf
contact. Het gaat dan om een nieuwe winkel of een bestaande winkel
die wil professionaliseren. Door een diepgaand gesprek en een plaatsbezoek zal de consulent de noden en wensen van de bedrijven in kaart
brengen. Aan de hand van een 12puntenlijst overloopt hij alle facetten die
noodzakelijk zijn bij een succesvolle winkelformule. Hierin zit niet alleen
de winkelinrichting zelf, maar ook de winkelaanduiding, signalisatie,
parkinginrichting, optimalisering winkelassortiment, communicatie,
promotie, POS-materiaal … Om het beslissingsproces te vereenvoudigen en een juiste beeldvorming te verkrijgen, maken we gebruik van
gelijkaardige inspirerende voorbeelden.
Na dit gesprek wordt een individueel adviesrapport opgemaakt, met
alle besproken elementen en een mogelijke winkelschets in 2D, indien
noodzakelijk met een mogelijk actie- en stappenplan per bedrijf.
Afhankelijk van de vraag verzorgen we de verdere uitwerking, opvolging
en optimalisering van het concept.
Referenties
• Herinrichting: Baliehof – Jabbeke, De Lingeren – Gooik en Van
Haesendonck – Zemst
• Nieuw in opbouw: Stijn Van de Voorde – Leest en Hoeveslagerij
Gabriels – Stabroek

Contact
Patrick Pasgang, innovatieconsulent
Diestsevest 40, 3000 Leuven
T +32 (0)16 28 61 38
E patrick.pasgang@innovatiesteunpunt.be
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Steunpunt
Hoeveproducten
advies over de korte keten
Het Steunpunt Hoeveproducten, ontstaan uit de KVLV-Agra-werking
in 2003, heeft als missie het begeleiden van professionele land- en
tuinbouwers met een interesse in een directe vermarkting van hun
producten. Het Steunpunt adviseert bij de start en bij de verdere uitbouw
van de verkoopactiviteit. Het doel is het creëren van een neveninkomen
of minstens een diversificatie van de inkomensbronnen bij de bedrijven.
Het Steunpunt werkte samen met de vzw Voedselteams, BioForum, de
Vlaamse overheid, het Innovatiesteunpunt en VLAM een Strategisch
Plan Korte Keten uit (2011). Er is ook samenwerking met provinciale en
stedelijke overheden in ontwikkelingsprojecten rond de korte keten,
bijvoorbeeld Gent En Garde.
Het Steunpunt Hoeveproducten ondersteunt ongeveer 1.400 land- en
tuinbouwbedrijven die (een deel) van hun productie rechtstreeks verkopen aan de consument. Dit gebeurt via de klassieke hoevewinkel
(van rudimentair tot uitgebouwde delicatessenzaak), over automaten,
(boeren)markten, CSA’s, zelfpluktuinen, abonnementformules tot
webwinkels. Op de website en met het E-zine brengt het Steunpunt
actualiteiten en de vormingsagenda.
Het Steunpunt Hoeveproducten biedt de volgende diensten aan.

Contact
Ann Detelder, coördinator
Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal
T +32 (0) 16 24 39 54
M +32 (0) 473 20 85 46
steunpunthoeveproducten@ons.be
www.steunpunthoeveproducten.be en
www.rechtvanbijdeboer.be

• Advies over thuisverkoop: voor starters en doorgroeiers
het wetgevend kader (voedselveiligheid, etikettering,
ruimtelijke ordening, FAVV …). Voor sommige domeinen wordt
samengewerkt met het ISP, SBB, Acerta, ILVO, Thomas More …
Handleidingen en startersmappen staan ter beschikking.
• Vorming: de verplichte opleiding ‘Hygiëne en autocontrole’,
maar ook andere, zoals etikettering en inrichting van
verwerkingsruimtes. Daarnaast zijn er praktische opleidingen
zoals ijstaarten versieren, ijs en kaas maken of fruit en groenten
verwerken.
• Stimulansen bij samenwerkingsverbanden en groepsaankopen,
waaronder de verplichte laboratoriumanalyses bij een aantal
erkende laboratoria.
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BB Consult
structuurvisie en lokale voedselstrategie
In stedelijke gebieden staat de traditionele land- en tuinbouw onder
druk door de toenemende vraag naar landbouwgrond voor andere
activiteiten. Zowel planmatig als speculatief is deze druk voelbaar.
Land- en tuinbouwers die een toekomst willen voor hun bedrijf in deze
stedelijke omgeving, moeten er rekening mee houden. Creatieve bedrijfsstrategieën en een koppeling tussen de economische, ecologische
en sociale meerwaarde zijn gewenst. BB Consult vertaalt dit concept
in stadsnabije landbouw.
BB Consult heeft ervaring in het onderhandelingsproces bij regionale
gebiedsontwikkeling. Door de gedegen kennis van het agrosysteem
kunnen voorgestelde veranderingsprocessen gevalideerd worden. In
een structuurvisie kan het toekomstbeeld over de stadsnabije landbouw een kader scheppen voor de ontwikkelingen. Het ideaal is een
visie waarin de dromen of ambities vervat zitten voor over minimaal
twintig jaar, gekoppeld aan de realiteit van een uitvoeringshorizon van
tien jaar. Waar mogelijk wordt samengewerkt met bureaus waar ontwerpend onderzoek aan de orde is, bijv. Architecture Workroom uit
Brussel. Het opstellen van een structuurvisie vraagt wel een gedegen
planproces, over voldoende tijd gespreid, om maximaal participatie
mogelijk te maken.
Op relatief korte tijd kan een lokale voedselstrategie opgesteld worden
in samenwerking met lokale besturen. Een actoren- en stakeholdersanalyse zal de voedselnetwerken in beeld zetten, bijv. de aanbodstructuur van hoeveproducenten, veilingen, buurtwinkels, supermarkten
en voedselteams. Een uitgewerkte SWOT-analyse kan dan werkvelden
aanduiden. Operationele plannen moeten dan samen met de betrokkenen uitgewerkt worden. Zo kan bijvoorbeeld een landbouworganisatie
vorming en goede praktijken aanbieden aan zijn leden.

Contact
Peter Van Bossuyt, directeur
Diestsevest 40, 3000 Leuven
T +32 (0)16 61 00
E peter.van.bossuyt@boerenbond.be

Referentie
• Ondernemersnetwerk Mechels natuurlijk (Pure Hubs – Europees
Interreg-project i.s.m. Rurant) opgepikt door RESOC Mechelen.
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Contact
Bart Schoukens, coördinator
Diestsevest 40, 3000 Leuven
T +32 (0)16 28 64 64
F +32 (0)16 28 64 39
info@agroaanneming.be
www.agroaanneming.be

agro aanneming
coöperatie voor onderhoud
van openbaar domein
Agro|aanneming is een coöperatief aannemingsbedrijf, dat opdrachten
uitvoert via de inzet van lokale landbouwers binnen een wettelijk kader.
Agro|aanneming coördineert de werken en onderhoudt het contact met
de opdrachtgever. Door deze specifieke werkwijze heeft dit bedrijf een
belangrijk aanbod voor openbare besturen.
Agro|aanneming levert allerlei diensten:
• opdrachten in het kader van het onderhoud van het openbaar
domein, gaande van maaibeheer in parken, bermbeheer, snoeien
van hagen & heggen, tot het duurzaam beheer van houtkanten en
beekrandenbeheer;
• een ruim aanbod van winterdiensten, voor steden en gemeenten
zowel als privébedrijven.
Agro|aanneming kan ook complementair aan het gemeentepersoneel
ingezet worden. Hierbij werken de landbouwers zowel met eigen materiaal als met materiaal van de opdrachtgever.
Het werken met lokale landbouwers biedt grote voordelen voor de opdrachtgevers. De uitvoerders zijn uitermate vertrouwd met de werkomgeving en hebben daardoor ook een grote betrokkenheid op de
uit te voeren opdracht. Bovendien hebben ze een grote deskundigheid
in het werken met machines en zijn in tijd heel flexibel inzetbaar. Een
andere belangrijke meerwaarde is dat de landbouwers gewoon zijn om
zelfstandig te werken. Voor de opdrachtgever is het dan weer van groot
belang dat de regiocoördinator de uitvoerders centraal coördineert. Hij
speelt een centrale rol in het opstellen van offertes, de coördinatie van
de werken, de oplevering van de werken en de facturatie.
Referenties
• Voeren van regie voor de gemeente Asse voor het beheer van
houtkanten en knotbomen, maaien van bermen en voetwegen,
inzaaien van voedselranden voor akkervogels en bijen.
• Contract met 40 gemeenten voor diverse aannemingswerken:
bestrijding van processierupsen, uitvoering van winterdiensten,
beheer van wandelpaden, borstelen van wegen, oever- en
bermbeheer, inzaai van terreinen …
• Contract met 14 gemeenten voor het sneeuw- en ijsvrij houden
van wegen en fietspaden.

