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VAN WAARUIT?  
Vanuit de praktijk van transformatie  
en innovatie van onze vruchtbare en 
verstedelijkte rivierendelta.



Architecture Workroom Brussels is het cultureel innovatiehuis  
voor de transformatie van de sociale en fysieke leefomgeving. 



Architecture Workroom Brussels is het cultureel innovatiehuis  
voor de transformatie van de sociale en fysieke leefomgeving. 



Architecture Workroom Brussels is het cultureel innovatiehuis  
voor de transformatie van de sociale en fysieke leefomgeving. 



STELLING 1/3  
We hebben het onmiddellijk of enkel over 
de instrumenten (de hamer, de zaag, …) 
maar niet over welk meubel we ermee 
zouden willen bouwen, noch over het 
bouwproces dat we nodig hebben om dat 
meubel in elkaar te krijgen.



Dimmend aantal landbouwers  
End-of-pipe in voedselketen 
Geen integrale ontzorging

Hoeve de Waterkant, Tim Van De Velde

Pilootprojecten Productief Landschap



Gepolariseerd, defensief en zonder alternatief



Naar een ontwikkelingsstrategie 
VOOR voedselproductie  
WANT deltabodems, % geopolitieke onafhankelijkheid,  
landschapsbeheer, reductie klimaatimpact, etc. 

Bodemzorgers in Beeld, AWB voor OVAM

General Valley Section



STELLING 1/3  
We hebben het onmiddellijk of enkel over 
de instrumenten (de hamer, de zaag, …) 
maar niet over welk meubel we ermee 
zouden willen bouwen, noch over het 
bouwproces dat we nodig hebben om dat 
meubel in elkaar te krijgen.

- denken ifv landbouwers ifv voedselproductie 
- voorbij ‘ieders gelijk’ naar een gedeelde agenda 
- voldoende redenen voor een voluntaristische 
ontwikkelingsstrategie voor voedselproductie



STELLING 2/3  
Behoud van systeem is geen optie.  
Behoud van systeem is verlies. 
 



Landbouwgebied…

Druk op landbouwgebied zo lang mogelijk negeren en compenseren? 

- 15%

…onder druk van verstedelijking (15% van alle landbouwgrond)



Landbouwgebied… …onder druk van verstedelijking en ecologische impact/doelen (60% van alle landbouwgrond)

- 15%
- 45%

Druk op landbouwgebied zo lang mogelijk negeren en compenseren? 



Landbouwgebied…
…onder druk van verstedelijking, ecologische impact/doelen,  
en (enkel hoogste concentraties) stikstofuitstoot (68% van alle landbouwgrond)

- 15%
- 45%
-  8%

Druk op landbouwgebied zo lang mogelijk negeren en compenseren? 



Of de onvermijdelijke transitie begeleiden richting toekomstgerichte voedselproductie?  
Van miljarden om uit te kopen naar een transitie- en ontwikkelingsfonds?



Zonder (1) landbouwers, (2) gedeelde agenda voor de 
voedselproducenten, en (3) ontwikkelingsstrategie,  
laten we alle ruimte aan andere maatschappelijke 
sectoren om voedselproductie verder weg te drukken en 
denken uit onze vruchtbare delta. Een delta zonder 
land(schaps)bouwers is zowel fragiel als duur. 

Dit omkeren is een collectieve verantwoordelijkheid: 
met een positief ontwikkelingsverhaal voor de voedsel-
productie nemen we de maatschappij mee. Met forse 
investeringen in transitie bouwen we aan een 
toekomstgericht systeem.

STELLING 2/3  
Behoud van systeem is geen optie.  
Behoud van systeem is verlies.



Van compensatie naar investering: 
transitiefonds voor een  
toekomstgerichte sector

STELLING 2/3  
Behoud van model is geen optie.  
Behoud van model is verlies. 
 



STELLING 3/3  
Het systeem biedt onvoldoende 
ondersteuning in verhouding tot de 
bereidheid tot verandering op het terrein. 
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Bob Van Mol



Open Ruimte Platform

Vlaanderen Breekt Uit

Landschapsparken Proeftuinen Droogte

Grond+Zaken

Voedsel+Land+Schap

Luwte+Oases



Voedselland

“Er is kapitaal beschikbaar, er zijn 
maatschappelijke doelen en doelen 
in de voedselketen. We willen met 
z’n allen dat boeren betere toegang 
tot grond krijgen. Er is veel 
enthousiasme en er zijn al veel 
concrete projecten.  
 
Maar als iedereen in zijn eigen 
hoekje bezig blijft, dan gaan we 
nooit tot een kritische massa grond 
komen om de verandering in te 
zetten.”  

Bob Van Mol

De Grote Verbouwing



– Ondersteun toekomstige landbouwers 
– Bouw een gedeelde agenda binnen én buiten de sector 
Implementeer een ontwikkelingsstrategie

STELLING 3/3  
Het systeem biedt onvoldoende 
ondersteuning ten opzichte van de 
bereidheid tot verandering op het terrein. 



3/3  
ondersteuning systeem < 

bereidheid op terrein

1/3  
instrumenten maar_  

geen meubel__
2/3  
  behoud van systeem 
    = verlies 



3/3  
palet aan ondersteuning 
voor uitvoeringsmodus

1/3  
positief  

ontwikkelings- 
verhaal

2/3  
  van behoud  
    naar transitie 
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