
PROBLEEM EN BEHOEFTE
-   Op welk probleem/welke behoefte  

speelt het voorstel in?
  Door traditionele sturing op financiële 

winstmaximalisatie is het ‘landschap’ 
verarmd: rafelige randen, druk vanuit de 
stad en vermindering van biodiversiteit. De 
behoefte is om breder naar de optimalisatie 
te kijken, naar een balans van sociale, 
ecologische en economische aspecten. 
Bestaande gebruikers moeten naar een 
duurzame bedrijfsvoering waarbij, delen, 
ruilen en creëren centraal staan.

-  Wie heeft dit probleem/deze behoefte?
  Onbalans op sociaal, ecologisch en 

economisch vlak is een gemeenschappelijk 
probleem. Dit geldt specifiek voor 
gebruikers als: ondernemers, agrariërs en 
niet agrariërs aan de stadsrand.

-  Wat is de impact van het probleem? 
Stadsranden verarmen op alle dimensies 
door gebrek aan functionaliteiten. Veelal is 
er geen mogelijkheid tot bedrijfsopvolging.

-  Om hoeveel mensen gaat het precies?
  De bedoelde stadsrand kent minimaal 30 

ondernemers die werkzaam zijn in de land-, 
akker- of tuinbouw of leisure. Het betreft 
grondgebonden bedrijven.

-  Wanneer speelt dit probleem?
  Het is een groeiend probleem, veelal 

bij bedrijfsopvolging expliciet zichtbaar. 
Hierbij spelen aankoop en nieuwe, vaak 
uitgestelde, investeringen een grote rol.
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<<

>>

>>

>>
VOEDSELBOS
Het hoeft niet steeds opnieuw te worden aangeplant, het 
voorkomt erosie, legt CO2 vast in de bodem, zorgt voor groeiende 
bodemvruchtbaarheid en kan worden beheerd zonder eindeloos 
geploeter en eventueel ook zonder input van fossiele brandstoffen.

Denk aan rijst, teff, amaranth, 
vezelhennep, meekrap, vlas, 
quinoa en gewassen voor 
productie biobrandstof. 

Tijdens de route 
raapt men eieren, 
plukt men groenten.

Een verbinding tussen de producent en de 
consument. De consument deelt mee in de oogst 
en betaalt hiervoor een bijdrage. 
Op deze manier is de boer verzekerd van 
de afzet van zijn producten.

BIJZONDERE 
TEELTVORMEN EEN PLUK-EN-RAAP-

LABYRINTH

EXPERIMENTELE 
VEETEELT

PERGOLA 
ASSOCIATIE

Of zoals we het 
vroeger noemden: 
een coöperatie!
Maar dan anders...

Verschillende 
ondernemingen streven 
een gemeenschappelijk 
doel na, opereren niet 
meer vanuit de individuele 
onderneming.

IDEE
 Beschrijf kort de kern van het voorstel
  We focussen op meervoudig gebruik van grond en gebouwen, vergroten van 

biodiversiteit, oplossen van huidige grondwaterverontreiniging en aanbieden 
van biologische/duurzame producten. Deze doelen zijn niet realiseerbaar bij 
een enkele grondeigenaar. Daarom bundeling van bedrijven van verschillende 
aard en bewoners uit de omgeving, die deelnemen in coöperatie(s) die behalve 
aanleveren ook vooral afnemen.
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