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RUP Open Ruimte

16/02/2018



Programma

• Welkomswoord door Schepen Karel De Ridder (20u)
• RUP Open Ruimte door Mieke Verschaffel (20u05)
• Hoop en vrees van een Dilbeekse tuinbouwer door Johan Leemans

(20u15)
• Lokale voedselproduktie: illusie of noodzaak door Marjolein Visser 

(20u25)
• Het leven van een bioboer uit Gooik door Tijs Boelens (21u25)
• Vragenronde (21u40)
• Degustatie Dilbeekse landbouwprodukten en een drink (21u55)
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Welkomswoord door 
Schepen Karel De ridder

16/02/2018
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Mieke Verschaffel,
Projectverkenner
Gemeente Dilbeek
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RUP Open Ruimte

16/02/2018
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Gemeentelijk
ruimtelijk
structuurplan -
Gewenste OR-
structuur



17 februari 
2018

Gemeente Dilbeek 7

Voorbereiding opdrachtomschrijving

Herbevestigd agrarisch gebied

Openruimtecorridors bewarenRecreatiegebied herbestemmenBeekvalleien versterken

Ecologische verbindingen versterkenHerbevestiging VSGB
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Woonuitbreidingsgebieden evalueren
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Landschapsanalyse

Open Ruimte Structuur

Wenselijke, toekomstige OR-structuur
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Open Ruimte structuur vorm geven

Afbakenen van sleutelgebieden

= 

cruciale gebieden in de OR-structuur 

SG 
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Methodiek sleutelgebieden
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SG 1.1 \ Molenbeekvallei:

Continuïteit beekvallei

Vrijwaren groenfragmenten

Open ruimte landschap
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Basisprincipe WU-gebieden

= 

maximaal de open ruimte versterken 
& 

geen nieuwe gebieden aansnijden



Uitbreiding of veralgemening nodig of wenselijk
– Andere (sleutel)gebieden

– Ander gebruik 

Zonevreemdheid

Hoe nieuwe thema’s ruimte geven (energie, water)

Hoe concreet de landschaps- en ecologische 
structuren versterken 
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Hoop en vrees van een 
Dilbeekse tuinbouwer

Johan Leemans,
voorzitter landbouwraad



Vroeger

1950 (ong. 20 are) 
– Grootouders starten in Dilbeek 

– Veel teelten 

– Uitsluitend organische bemesting & 
geen bestrijdingsmiddelen 

– Irrigatie via een ‘beek’ 

– Klanten: vroegmarkt Brussel

– Paard & kar

– Teelten volgens seizoenen 

– Loon naar werk 



Later rond 1972

Mechanisatie, 
gewasbescherming en 
bemesting 

Opkomst van Brabantse 
Tuinbouwveiling: 
kwekers & kopers 
ontmoeten elkaar 

Toenemende import 



Nu en verder…

Blokverkoop: Fusie Veilingen 
– Minder kopers 
– Toenemende macht Retail  daling 

aantal buurtwinkels 

Strikte regelgeving 
– MAP5, VLM, GlobalGap, Fytolicentie

(bijscholing),…

Wereldmarkt voor landbouwprijzen 
& EU wetgeving 
Schaalvergroting 
– Investeringen
– Grenzen bereikt? 



Nu en verder… 2048

Het kleine Vlaanderen vs. de ‘grote’
Toekomst
– Nieuw economisch systeem met respect voor ecologische en 

sociale grenzen?
•  duurzame maatschappij 

– Hoe duurzaam omspringen met lucht, water, aarde en energie?
– Vertrouwen vrije markt? Tussenkomst overheid? 
– Andere denkwijze: maatschappij, overheid & landbouwers

• Goed voedsel, heeft een prijs! 

– Eten we voldoende verse groenten & fruit? 
– Daktuinen, city farming, aquaponics,… ?



Marjolein Visser,
professor 

landbouwecologie
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Lokaal voedsel in Dilbeek: illusie of 
noodzaak?

Marjolein Visser
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EIB
(Ecole Interfacultaire des Bioingénieurs)
Marjolein.visser@ulb.ac.be



Landbouw en natuur in Dilbeek

1. Wat kunnen we zeggen over de Dilbeekse landbouw?
2. Basis van gemengde landbouw
3. Kapitaalintensieve landbouw op een dood spoor
4. Natuurbehoud op een dood spoor
5. Naar een landbouw die functioneert met levende energieën
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•Versnippering
•Fragmentatie
•Dilbeekse bedrijven verspreid over ruimer grondgebied
•Dilbeekse grond gebruikt door niet-Dilbeekse bedrijven 25
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Ruimte ingenomen door landbouw?

• Totale oppervlakte Dilbeek: 4118 ha
• Akkerland: 1217 ha
• Grasland: 1418 ha
• Akkers en grasland: 2635 ha => 64 %
• Stel, nog 40 bedrijven over, dan > 100 ha per bedrijf!
• => veel grond gebruikt door niet-Dilbekenaren en/of door particulieren



Voedingspotentieel
van de Dilbeekse akkers?

• 1217 ha akkerland
• 42024 inwoners
• => 35 inwoners per ha akkerland
• Als akkers enkel graan voor rechtstreekse menselijke voeding geven, 

en geen rekening houdende met vruchtwisseling, dan moet elke ha 
akker 9 ton graan /ha/jaar opbrengen
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Wat met het grasland?

• 1418 ha grasland
• 1279 “runderen”, nauwelijks kippen of varkens
• => < 1 GVE / ha => grasland onderbenut
• Maar waar zijn de paarden en schapen gebleven?
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Verpaarding, ook in Dilbeek

• Geen cijfermateriaal!
• Paarden worden niet gemerkt, dus slechte traceerbaarheid => ideaal

voor zwart/witwasserijen
• Pachtwet en paardeweiden …
• Verschil tussen maneges en stoeterijen
• Draagt bij aan speculatieve druk op grondprijzen en pogingen om te 

ontsnappen aan de pachtwet

29



30

Maar wat weten we niet?

• … de bedrijven achter de feiten
• … de mensen achter de bedrijven
• … hun toekomstperspectieven
• … en de perspectieven op landgebruik



Landbouw en natuur in Dilbeek

1. Wat kunnen we zeggen over de Dilbeekse landbouw?
2. Basis van gemengde landbouw
3. Kapitaalintensieve landbouw op een dood spoor
4. Natuurbehoud op een dood spoor
5. Naar een landbouw die functioneert met levende energieën
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AKKER
GRA(A)SLAND

BOS
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TUIN
AKKER

GRA(A)SLAND
BOS

SINK BRONNEN

Vruchtbaarheid
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Energiebronnen voor voedselproductie

Culturele energie
Energie geïnvesteerd door mensen

Ecologische energie
Zonne-energie, gecapteerd

via fotosynthese

= natural capital
> land,  eerste productiefactor

Biologische culturele energie
van levende bronnen:

menselijke en dierlijke arbeid, mest,
organisatie, samenwerking, leren,…

≅ social and human capital
> “lineaire” arbeid!
= tweede productiefactor

Industriële culturele energie
Van niet levende bronnen: fossiele

brandstoffen, nucleaire energie

= physical and financial capital
= derde productiefactor
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Wat kunnen we hiervan nog terugvinden in 
Dilbeek?
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Landbouw en natuur in Dilbeek

1. Wat kunnen we zeggen over de Dilbeekse landbouw?
2. Basis van gemengde landbouw
3. Kapitaalintensieve landbouw op een dood spoor
4. Natuurbehoud op een dood spoor
5. Naar een landbouw die functioneert met levende energieën
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•Versnippering
•Fragmentatie
•Dilbeekse bedrijven verspreid over ruimer grondgebied
•Dilbeekse grond gebruikt door niet-Dilbeekse bedrijven 37
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Energiebronnen voor voedselproductie

Culturele energie
Energie geïnvesteerd door mensen

Ecologische energie
Zonne-energie, gecapteerd

via fotosynthese

= natural capital
> land,  eerste productiefactor

Biologische culturele energie
van levende bronnen:

menselijke en dierlijke arbeid, mest,
organisatie, samenwerking, leren,…

≅ social and human capital
> “lineaire” arbeid!
= tweede productiefactor

Industriële culturele energie
Van niet levende bronnen: fossiele

brandstoffen, nucleaire energie

= physical and financial capital
= derde productiefactor
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Industriële culturele energie
Van niet levende bronnen: fossiele

brandstoffen, nucleaire energie
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Landbouw en natuur in Dilbeek

1. Wat kunnen we zeggen over de Dilbeekse landbouw?
2. Basis van gemengde landbouw
3. Kapitaalintensieve landbouw op een dood spoor
4. Natuurbehoud op een dood spoor
5. Naar een landbouw die functioneert met levende energieën
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•Snippers “natuur”
•Veel beekvalleien
•Natuur onder zware druk, vooral van de landbouw
•Sterke structurele maar zwakke functionele verweving
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Energiebronnen voor voedselproductie

Culturele energie
Energie geïnvesteerd door mensen

Ecologische energie
Zonne-energie, gecapteerd

via fotosynthese

= natural capital
> land,  eerste productiefactor

Biologische culturele energie
van levende bronnen:

menselijke en dierlijke arbeid, mest,
organisatie, samenwerking, leren,…

≅ social and human capital
> “lineaire” arbeid!
= tweede productiefactor

Industriële culturele energie
Van niet levende bronnen: fossiele

brandstoffen, nucleaire energie

= physical and financial capital
= derde productiefactor
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Energie van levende
organismen

Biologische culturele energie
menselijke en dierlijke arbeid, mest,
organisatie, samenwerking, leren,…

Ecologische energie
Zonne-energie, gecapteerd

via fotosynthese
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Landbouw en natuur in Dilbeek

1. Wat kunnen we zeggen over de Dilbeekse landbouw?
2. Basis van gemengde landbouw
3. Kapitaalintensieve landbouw op een dood spoor
4. Natuurbehoud op een dood spoor
5. Naar een landbouw die functioneert met levende energieën
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Energiebronnen voor voedselproductie

Culturele energie
Energie geïnvesteerd door mensen

Ecologische energie
Zonne-energie, gecapteerd

via fotosynthese

= natural capital
> land,  eerste productiefactor

Biologische culturele energie
van levende bronnen:

menselijke en dierlijke arbeid, mest,
organisatie, samenwerking, leren,…

≅ social and human capital
> “lineaire” arbeid!
= tweede productiefactor

Industriële culturele energie
Van niet levende bronnen: fossiele

brandstoffen, nucleaire energie

= physical and financial capital
= derde productiefactor
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De drie stijlen als extremen

59

Rentelandbouw

Boerenlandbouw Ondernemerslandbouw



Rentelandbouw

Ondernemerslandbouw

Transities tussen deze drie stijlen

60

tijd

prijzen

Externe inputs

Produkten

Boerenlandbouw

Hergronding
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Mee te nemen

• De open ruimte in Dilbeek is bedreigd

• Open ruimte = landbouw en natuur

• Verweving ipv scheiding …

• … vraagt een andere landbouwstijl, nieuwe gronding

• …vraagt ferme aanpak van oneigenlijk gebruik van kostbare

landbouwgrond

• Hoe kan Dilbeek hierin pionieren?
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Tijs Boelens
bioboer uit Gooik
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De wereld voeden
• Vandaag én morgen
• Was dat de vraag?
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Landbouwmodellen

● “This is politics” aldus Hannah Arendt
● Landbouwmodel type 'Agroindustrie'
● Landbouwmodel type 'Agroecologie'
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Model Agroindustrie

● Bodem = substraat
● Zeer weinig boeren

– Steeds minder controle over voedsel door de bevolking

– Wegvallen van de plattelandscultuur een de 
boerengemeenschappen

● Zeer uniforme gewassen
– Goed voor de verwerkende industrie

– Lage biodiversiteit

– Geen controle bij boer, wel bij agroindustrie

– Hoge vatbaarheid voor ziekten en plagen dus veel chemische 
bestrijdingsmiddelen en andere inputs
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Model Agroindustrie (vervolg)

● Zeer veel inputs
– Geproduceerd door agroindustrie (vb Monsanto)

– Specialisten

– Met financiële belangen ipv sociaal-economische belangen

● Zeer lage prijzen voor basisproducten
– goed voor de verwerkende industrie

– lage inkomens voor boer

● Toch hoge prijzen in de winkelrekken
– grote marge voor de verwerkende en verkopende industrie 

(retail)
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Model Agro-ecologie

● Definitie voor mij = ruimer dan 'bio'
● Veel boeren

– Herintrede of behoud van platteland als leefbare omgeving

– Geen isolement van boeren(gezinnen) vermindert risico's op 
depressie en zelfmoord

● Boeren genereren kennis
– En delen deze kennis met wetenschappers, machinebouwers,...

– Horizontale verhoudingen en vrije interactie (geen patenten!)

– Boer verbetert groenterassen, vermeerderd en selecteert 
granen, optimaliseert machines en wordt hierin geholpen, niet 
gedicteerd of verkleuterd
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Model Agroecologie (vervolg)
● Landbouwer beheert het landschap

– En het landschap geeft de landbouwer natuurlijke vijanden, 
bescherming tegen klimatologische problemen, …

– Maar een mooi landschap geeft ook voldoening aan de boer.

● Bodem is fundament voor gezonde landbouw
– Aandacht voor bodemleven en goede structuur voorkomt erosie

– Gezonde bodem betekend gezond gewas; gezond gewas 
betekend daling van afhankelijkheid van inputs

● Diversiteit: op het veld én rond het veld
– Veel boeren, veel verschillende teelten, teeltechnieken,...

– Niet interessant of makkelijk voor de supermarkten en 
verwerkende industrie

– Wel duurzaam en veerkrachtig!
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Model Agroecologie

● Eerlijke prijzen voor boer en consument
– Zo eerlijk mogelijke tussenhandelaars

– Geen uitbuiting

– Prijszetting door eerlijke berekening

● Veeteelt, groenteteelt, bosbouw en akkerbouw
– In elke regio van de wereld een gezonde verhouding tussen 

verschillende sectoren

– Hebben elkaar nodig

– Zorgen voor elkaar

– Voorkomt monocultuur
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Modellen naast elkaar?

● “Dit kan niet!” Aldus La Via Campesina
● Het industriële model verjaagt boeren van hun velden (vb door 

stijging grondspeculatie)
● Put de bodem en de natuurlijke hulpmiddelen uit
● Tackelt de prijzen
● Maakt duurzaam boeren onmogelijk door bijvoorbeeld 

patentenoorlogen
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Voedselzekerheid?

● IAASTD – internationale werkgroep van de VN met 200 specialisten:
• “However, in a context of ecological, food and energy crises, the most

pressing issue regarding reinvestment [in agriculture] is not how much,
but how. (...) supporting the multiplication of large-scale monocultures,
(…) [and] schemes solely based on the use of pesticides and chemical
fertilizers (...) is questionable.

• Under these circumstances, moving towards agroecological ways of
production is needed if we want to feed the world, fight rural poverty
and combat climate change at the same time. This was the subject on an
official report by the Special Rapporteur to the UN Human Rights Council
in March 2011”

• (Bron: http://www.srfood.org/en/agroecology )
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Welke toekomst willen we?
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Vragenronde
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Bedankt en drink een glas en proef 
van Dilbeekse landbouwprodukten

Dankjewel Wijnen Michel, Katia Demol van Symbiose en Stephanie van de 
Buurderij Savio
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