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BoerenBruxselPaysans
een proefproject voor nieuwe, andere voedselsystemen

1. Doel, visie

2. Uitgangspunt en werkwijze

3. Resultaten 



1. Doel, visie
Visie: omvorming van onze voedselsystemen zodat het leven nu en in de toekomst verzekerd blijft.

Hoofddoel: streven naar meer en vlottere lokale ecologische voedselproductie en -verwerking, voornamelijk 
gericht op landbouwers. Brusselaars moeten gemakkelijker toegang krijgen tot kwaliteitsvolle voeding via korte 
ketens, sensibiliseren rond duurzame voeding in al haar aspecten en bijdragen aan de lokale voedseldynamiek.

De principes:

- Het kapitaal aan bodem, lucht, water en biodiversiteit van de ecosystemen beschermen en verbeteren;

- De band tussen de stad en de landelijke stadsrand  leggen/versterken, zowel in de voedsel-, menselijke, sociale 
en economische relaties als in het landschap;

- Zorgen dat alles voor iedereen economisch levensvatbaar blijft, in een ecosysteem met eerlijk verdeelde marges 
tussen landbouwers, verwerkers en verdelers en met vlot toegankelijke producten voor de Brusselaars via korte 
ketens.
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2. Uitgangspunt en werkwijze



2. Uitgangspunt en werkwijze

Bedoeling is een beperkt en kopieerbaar project op te zetten dat de hele duurzame voedselketen, van productie 

tot consumptie, omvat. Na uitvoering van dit proefproject kunnen de relevante methodes en processen worden 

overgenomen en de zwakke punten of tekortkomingen worden onderscheiden.

De zes projectpartners werken verschillende initiatieven uit: 

• methodologische en technische ondersteuning voor projectvoerders en aannemers, 

• opleidingen, aanlevering van infrastructuur en gronden, 

• uitbouw van korte ketens voor verwerking en verkoop, 

• sensibilisering en networking...



3. Resultaten / toegang tot grond

2015 - 2016

Cartografische opzoeking 
en contacten met 

publieke en private 
eigenaars

2017 - 2018

Zoeken naar gronden 
en eerste 

projectoproep

2019

Uitvoering van projecten en 
voorbereiding van volgende 

oproepen

2020

Projectoproep en opvoering 
van onderhandelingen

RESULTATEN:

⚫ Kaarten, 
gegevensbank: 
vertrekpunt, daarna in 
de volgende jaren 
permanente opvolging

⚫ Goede kennis van 
gronden en 
(potentiële) 
hindernissen

⚫ Sensibilisering van 
eigenaars

⚫ Eerste contact Jette

RESULTATEN:

⚫ Contacten met 
plaatselijke landbouwers

⚫ Projectoproep: 
Ketelhoeve en Neerpede-
Noord

RESULTATEN:

⚫ 3 projecten in Neerpede-
Noord: Radiskale, Smala 
Farming, Hierba Buena

⚫ 1 project in Jette: Les 
Garçons Maraîchers

⚫ Uitvoering Ketelhoeve en 
Moutons Bruxellois

⚫ Voorbereiding nieuwe 
oproep Jette

⚫ Opzoeking SPIN FARMING
⚫ Onderhandelingen met 

verschillende eigenaars

RESULTATEN:

⚫ Projectoproep Jette
⚫ Voorbereiding oproep 

Ganshoren
⚫ Onderhandelingen

2021

Uitvoering en vervolg...

RESULTATEN:

⚫ 2 projecten in Jette: 
CourJette, Les Simples 
Jettoises

⚫ …



3. Resultaten / landbouwtestsite



3. Resultaten / begeleiding



3. Resultaten / sensibilisering - communicatie



3. Resultaten / Ketelhoeve



3. Resultaten / op lange termijn



Agropolis
Lezing en boek over de toekomst van agro-ecologie in Brussel

1. Doel, werkwijze

2. “Wat is het juist?” in 5 hoofdstukken



1. Doel, werkwijze



2. “Wat is het juist?” in 5 hoofdstukken
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2. “Wat is het juist?” in 5 hoofdstukken



2. “Wat is het juist?” in 5 hoofdstukken



Neerpede
een voorbeeld?

1. Context

2. Visie en doelstellingen

3. Innovatief beheer 



1. Context

INTERGEWESTELIJK RICHTPLAN VOOR NEERPEDE-VLEZENBEEK-
SINT-ANNA PEDE

In het Richtplan worden vijf prioritaire doelstellingen voor Neerpede 
geformuleerd:

•versterken van de grote landschapsstructuren;

•uitbouwen van het groen/blauw netwerk als ecologische  

hoofdstructuur;

•kansen creëren voor land- & tuinbouw en volkstuintjes;

•passende ontsluiting;

•bepalen van instrumenten voor interventie & beheer



1. Context
OPERATIONEEL PLAN VOOR NEERPEDE 
> noodzaak om een instrument te ontwikkelen zodat de toekomst van Neerpede als open & groene ruimte kan worden 
veiliggesteld.



2. Visie, doelstellingen
Belangrijk is vooral te zorgen voor een kwaliteitsvolle transitie van Neerpede zodat de agro-ecologische voedselproductie voor Brussel kan 
worden vergroot en de lokale kenmerken op het vlak van landschap, natuur, recreatie en habitat kunnen worden gevaloriseerd. 

Bovendien moeten de bestaande open ruimten behouden blijven: ze zijn absoluut noodzakelijk in het licht van de klimaatverandering en de 
afnemende natuurlijke hulpbronnen voor de mens. 
Ook al is het niet de bedoeling dit gebied onder een stolp te plaatsen, toch moet er snel een kader worden voorzien om de ontwikkeling 
ervan te ondersteunen. Daarbij moeten de partijen maximaal betrokken worden en moet een waaier van thema’s aan bod komen. 

Zoveel mogelijk mensen moeten zich bewust worden van de waarde van Neerpede opdat dit landelijke gebied in de stadsrand beschermd 
kan blijven.



3. Innovatief beheer
1. één of meer regelgevende en/of symbolische instrumenten die de meerwaarde van Neerpede het best op lange termijn 

kunnen beschermen

2. een lokale coördinatie voor Neerpede via de nodige dynamiek en participatie met de betrokken partijen.

➢ Uitvoering van de doelstellingen uit hoofdstuk 5 van Agropolis

• Kennen

• Richting geven

• Aanmoedigen

• Verbinden

• Animeren

• Vertegenwoordigen 



cfierens@environnement.brussels

Merci de votre attention

Dank u voor uw aandacht


