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V A N  O N Z E  R E D A C T R I C E

INGE GHIJS

BRUSSEL |  Op het weiland van

de boerderij aan de Wilgenstraat in

Kruibeke liggen onder meer kabels

en  noodstroomgeneratoren. Geen

materiaal dat je bij een landbouw-

bedrijf  verwacht.  

Ivan De Ryck heeft er sinds enkele

jaren zijn bouwbedrijf en voert

grond- en kabelwerken uit voor

Proximus. ‘De boerderij stond leeg.

Omdat Kruibeke een tekort heeft

aan industriegrond en grond- en

kabelwerken aansluiten bij een

landbouwbedrijf, en omdat we ook

geen milieuvergunning nodig heb-

ben, mochten we ons hier vestigen’,

zegt De Ryck. ‘We wonen hier ook

en houden de gebouwen van de

boerderij zo intact mogelijk.’

De Ryck is geen alleenstaand geval

in Vlaanderen. 64 procent van alle

ondernemingen in landbouwge-

bied is geen boerenbedrijf meer.

Dat blijkt uit het doctoraat van An-

na Verhoeve van de KU Leuven. Zij

onderzocht 35 plattelandsgemeen-

ten. Daar identificeerde ze 1.530 be-

drijven die geen landbouwbedrijf

zijn, maar wel gevestigd zijn in een

voormalige boerderij. Een derde

daarvan behoort tot de industriële

sector (hout- en metaalbewerking

of voedselverwerking). Twee derde

tot de dienstensector: kantoren, ar-

chitectenbureaus, kinderdagver-

blijven, paramedische praktijken. 

‘Niemand besefte dat dit fenomeen

zo groot is’, zegt Verhoeve. ‘Uit de of-

ficiële statistieken blijkt dat niet. In

85 procent van de gevallen is er

geen bestemmingswijziging ge-

beurd.’

Tuinen of paarden

Uit eerder onderzoek bleek al dat

tien procent van de Vlaamse grond

bestemd voor landbouw (750.000

ha) in de praktijk wordt gebruikt

voor niet-agrarische activiteit: ver-

paarding, vertuining en bebou-

wing. Eén procent wordt ingeno-

men door bedrijven die geen land-

bouwbedrijf zijn. ‘In oppervlakte

blijft het een beperkt fenomeen,

maar niet als je kijkt naar wat de be-

stemming van de gebouwen is.

Slechts 34 procent van de boerderij-

en is nog een boerderij’, zegt Ver-

hoeve. 

Uit het onderzoek blijkt dat er  ver-

schillende redenen zijn waarom

een ondernemer ervoor kiest om

zich in een agrarisch gebied te vesti-

gen. 

Soms gaat het om een boerenzoon-

of dochter die de boerderij niet wil

voortzetten en die de ruimtes ge-

bruikt om een eigen bedrijf te be-

ginnen, bijvoorbeeld een schrijn-

werkerij of metaalbewerker. Of het

gaat om een boer die meer inko-

menszekerheid wil en er daarom

andere activiteiten bijneemt die al-

maar belangrijker worden. Een

landbouwbedrijf dat aardappelen

transporteert en evolueert tot een

algemeen transportbedrijf bijvoor-

beeld. 

Yogacentra

Ondernemers die op zoek zijn naar

ruimte wijken soms uit naar het

platteland zoals aannemers, kin-

derdagverblijven, architectenbu-

reaus. Voor andere ondernemingen

is de plattelandsrust dan weer cru-

ciaal, zoals voor yogacentra. En

kmo’s vinden bedrijventerreinen

vaak te duur. 

Verhoeve pleit niet voor een poli-

tiek van ‘deze bedrijven moeten

hier weg, ze horen hier niet’. Ze

vindt wel dat de overheid moet na-

denken over wat wel en niet kan en

onder welke omstandigheden, om-

dat het gaat om een verborgen ver-

stedelijking van het platteland. 

Vlaams minister van Omgeving,

Natuur en Landbouw Joke Schau-

vliege (CD&V) zegt dat ze een proef-

project begint om leegstaande hoe-

ves makkelijker te herbestemmen

voor niet-agrarische doeleinden.

Boerderij wordt kantoor,
crèche of bouwbedrijf

DE VERBORGEN VERSTEDELIJKING VAN HET PLATTELAND

Slechts een derde
van de boerderijen
is nog echt een 
boerderij waar 
aan landbouw 
wordt gedaan

Twee op de drie boerderijen worden gebruikt door ondernemingen die 

niets met landbouw te maken hebben. ‘Niemand besefte dat dit 

fenomeen zo massaal is’, zegt onderzoekster Anna Verhoeve. Ze maakte 

haar doctoraat over de verborgen verstedelijking van het platteland. 

Ivan De Ryck heeft een bouwbedrijf gevestigd in een boerderij. ‘We houden de gebouwen van de boerderij zo intact mogelijk.’ © Sebastian Steveniers
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Ga met deze bon naar Standaard Boekhandel 
en reserveer uw LED-buitenlamp voor maar € 19,90. 

U kunt ze afhalen vanaf zaterdag 25 juli.

Met deze handige lamp verlicht u de donkere hoekjes rondom uw huis. 
Ze werkt op zonne-energie en is dus helemaal draadloos.

 Zeer makkelijk te monteren, zonder kabels

 Met licht- en bewegingssensor: lamp gaat bij duisternis 
 automatisch aan bij beweging

 Ideale verlichting voor tuinhuis, garage, hekken, 
 caravan, voordeur, enz.

 Licht en compact: 11x10x8 cm
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V A N  O N Z E  R E D A C T R I C E

ELINE BERGMANS

BRUSSEL  | Volgens Europees antiter-

reurcoördinator Gilles de Kerchove hante-

ren moslimextremisten het theologische

concept takiyya om hun radicaal geloof te

verbergen (DS 30 juni).

1. Wat is takiyya?
 De takiyya geldt in de islamitische traditie

van sjiieten als een gedragsregel om het

geloof onder bedreiging of dwang te ver-

bergen. Een leugentje om bestwil dus, voor

sjiieten die in een bedreigende niet-sjiiti-

sche omgeving leven. In de islam bestaat

onenigheid over de interpretatie, omdat

de takiyya aanleiding zou kunnen zijn voor

leugens en hypocrisie.

2. Doen alle moslims aan takiyya en
kunnen we hen dan wel vertrouwen? 

Veel westerse moslims kennen het begrip

niet eens. Het is een oud sjiitisch gebruik

en de moslims in België zijn overwegend

soennieten, die het begrip nooit op die ma-

nier hebben uitgelegd.  Youssef Souissi van

de Vereniging voor Ontwikkeling en

Emancipatie van Moslims (VOEM) bena-

drukt dat het niet om een leugen gaat,

maar eerder om het verzwijgen van de

waarheid. ‘Als een sjiiet in een Antwerpse

moskee bidt, zal hij het smeekgebed achter-

wege laten. Hij zal een deel van zijn rites

uitstellen omdat hij voelt dat het in die om-

geving niet gewenst is. Ook dat is takiyya.’

 3. Geven moslims toe dat ze takiyya
doen? 

‘Nee’, zegt Youssef Souissi. ‘Elke moslim

heeft de mogelijkheid om takiyya te gebrui-

ken, maar hij zal het nooit toegeven. Dat

hoeft ook niet: het hoort bij de rite.’

4. Vormt takiyya een probleem voor 
de veiligheidsdiensten?

‘Bij echte radicalen zie je zelden tekens die

wijzen op radicalisering’, zegt Gilles de Ker-

chove. De takiyya wordt in ultra-extremisti-

sche kringen misbruikt om in stilte het pad

te effenen voor de heilige oorlog. 

Ook volgens islamexpert Pieter Van Ostaey-

en blijven veel westerse Syriëstrijders on-

der de radar tot ze opduiken in een aanslag,

zoals de zelfmoordterrorist uit Charleroi

die eind april stierf bij een aanslag in Irak.

Ook Seifeddine Rezgui, de man die in Sous-

se in Tunesië het vuur opende op zonneba-

dende toeristen, leek op het eerste gezicht

geen radicale moslim. Hij had geen baard,

hield van breakdance en voetbal. Rezgui

zou niet bekend zijn geweest bij de veilig-

heidsdiensten.  

4 VRAGEN
ALS DE MOSLIMEXTREMIST ZICH GEMATIGD VOORDOET

Takiyya: heilige deugd der hypocrisie

‘Elke moslim heeft de mogelijkheid om 
takiyya te gebruiken, maar ze zullen 

het nooit toegeven’
YOUSSEF SOUISSI

Seifeddine Rezgui die in Sousse in Tunesië het vuur opende op zonnebadende
toeristen, had geen baard en hield van breakdance en voetbal. © epa
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HORECA

Resultaten 
voedsel-
inspectie online

U kunt voortaan nakijken of 

uw bakker, slager of 

restaurant hygiënisch is.

BRUSSEL | Het federaal voed-

selagentschap (FAVV) publiceert 

online de inspectieresultaten 

van alle zaken waar u als consu-

ment voeding koopt zoals de ho-

reca, bakkerijen en supermark-

ten. De resultaten van de inspec-

tie op ‘infrastructuur, inrichting 

en hygiëne’ worden samengevat 

door de weergave van blauwe 

bollen en de vermelding ‘uitste-

kend’ (voor zaken die hun kwali-

teit nauwkeurig opvolgen) tot 

‘te verbeteren’ (de zaak behaalde 

bij de recentste inspectie een 

‘ongunstig’ resultaat en bleek bij 

hercontrole de problemen niet 

te hebben verholpen).

De website komt er na een lange 

discussie over de inspectieversla-

gen van het FAVV. Burgers en 

consumentenorganisatie Test-

Aankoop eisen al jaren inzage, 

maar het FAVV heeft die lang 

geweigerd. ‘De website is een 

eerste stap in de goede richting’, 

zegt Els Bruggeman, de woord-

voerster van Test-Aankoop. ‘Al 

vinden we dat het beter zou 

kunnen. De website is bijvoor-

beeld weinig gebruiksvriende-

lijk. Je kan wel specifieke zaken 

opzoeken, maar het is niet mo-

gelijk om pakweg alle Italiaanse 

restaurants in Gent op te roe-

pen. Dat zou helpen bij de keuze 

voor een restaurant.’

‘We pleiten er ook voor dat con-

sumenten meer te weten komen 

dan alleen de globale score van 

een zaak. Wie wil, moet kunnen 

doorklikken naar het gedetail-

leerde inspectieverslag. Dat kan 

nu niet.’

Het FAVV zegt dat de volledige 

verslagen moeilijk leesbaar zijn 

voor leken. ‘Welke informatie 

wel en niet op website staat, is 

een compromis uitgewerkt door 

de consumentenorganisaties en 

de beroepsorganisaties’, zegt 

woordvoerster Lieve Busschots. 

‘Wat de opzoekingen van restau-

rants betreft: we willen vermij-

den dat er lijsten van restau-

rants worden gemaakt.’ (mec)

www.favv.be/consumenten/foodweb

ONDERWIJS

4
Bij de Thomas More-hoge-

school in Mechelen zijn al vier 

studenten ingeschreven die vanaf 

volgend schooljaar islamitische 

godsdienst kiezen in hun leraren-

opleiding secundair onderwijs. ‘In 

de voormiddag vond een infomo-

ment plaats. De vier studenten 

die zich kwamen informeren, heb-

ben zich nadien allemaal inge-

schreven’, zegt Martine Taeymans, 

directeur marketing en communi-

catie van Thomas More. De hoge-

school startte intussen de selec-

tieprodedure voor een lector is-

lam, waarvoor meer dan 30 men-

sen zich kandidaat stelden. (belga)

V A N  O N Z E  R E D A C T R I C E

INGE GHIJS

BRUSSEL |  Op het weiland van

de boerderij aan de Wilgenstraat in

Kruibeke liggen onder meer kabels

en  noodstroomgeneratoren. Geen

materiaal dat je bij een landbouw-

bedrijf  verwacht.  

Ivan De Ryck heeft er sinds enkele

jaren zijn bouwbedrijf en voert

grond- en kabelwerken uit voor

Proximus. ‘De boerderij stond leeg.

Omdat Kruibeke een tekort heeft

aan industriegrond en grond- en

kabelwerken aansluiten bij een

landbouwbedrijf, en omdat we ook

geen milieuvergunning nodig heb-

ben, mochten we ons hier vestigen’,

zegt De Ryck. ‘We wonen hier ook

en houden de gebouwen van de

boerderij zo intact mogelijk.’

De Ryck is geen alleenstaand geval

in Vlaanderen. 64 procent van alle

ondernemingen in landbouwge-

bied is geen boerenbedrijf meer.

Dat blijkt uit het doctoraat van An-

na Verhoeve van de KU Leuven. Zij

onderzocht 35 plattelandsgemeen-

ten. Daar identificeerde ze 1.530 be-

drijven die geen landbouwbedrijf

zijn, maar wel gevestigd zijn in een

voormalige boerderij. Een derde

daarvan behoort tot de industriële

sector (hout- en metaalbewerking

of voedselverwerking). Twee derde

tot de dienstensector: kantoren, ar-

chitectenbureaus, kinderdagver-

blijven, paramedische praktijken. 

‘Niemand besefte dat dit fenomeen

zo groot is’, zegt Verhoeve. ‘Uit de of-

ficiële statistieken blijkt dat niet. In

85 procent van de gevallen is er

geen bestemmingswijziging ge-

beurd.’

Tuinen of paarden

Uit eerder onderzoek bleek al dat

tien procent van de Vlaamse grond

bestemd voor landbouw (750.000

ha) in de praktijk wordt gebruikt

voor niet-agrarische activiteit: ver-

paarding, vertuining en bebou-

wing. Eén procent wordt ingeno-

men door bedrijven die geen land-

bouwbedrijf zijn. ‘In oppervlakte

blijft het een beperkt fenomeen,

maar niet als je kijkt naar wat de be-

stemming van de gebouwen is.

Slechts 34 procent van de boerderij-

en is nog een boerderij’, zegt Ver-

hoeve. 

Uit het onderzoek blijkt dat er  ver-

schillende redenen zijn waarom

een ondernemer ervoor kiest om

zich in een agrarisch gebied te vesti-

gen. 

Soms gaat het om een boerenzoon-

of dochter die de boerderij niet wil

voortzetten en die de ruimtes ge-

bruikt om een eigen bedrijf te be-

ginnen, bijvoorbeeld een schrijn-

werkerij of metaalbewerker. Of het

gaat om een boer die meer inko-

menszekerheid wil en er daarom

andere activiteiten bijneemt die al-

maar belangrijker worden. Een

landbouwbedrijf dat aardappelen

transporteert en evolueert tot een

algemeen transportbedrijf bijvoor-

beeld. 

Yogacentra

Ondernemers die op zoek zijn naar

ruimte wijken soms uit naar het

platteland zoals aannemers, kin-

derdagverblijven, architectenbu-

reaus. Voor andere ondernemingen

is de plattelandsrust dan weer cru-

ciaal, zoals voor yogacentra. En

kmo’s vinden bedrijventerreinen

vaak te duur. 

Verhoeve pleit niet voor een poli-

tiek van ‘deze bedrijven moeten

hier weg, ze horen hier niet’. Ze

vindt wel dat de overheid moet na-

denken over wat wel en niet kan en

onder welke omstandigheden, om-

dat het gaat om een verborgen ver-

stedelijking van het platteland. 

Vlaams minister van Omgeving,

Natuur en Landbouw Joke Schau-

vliege (CD&V) zegt dat ze een proef-

project begint om leegstaande hoe-

ves makkelijker te herbestemmen

voor niet-agrarische doeleinden.

Boerderij wordt kantoor,
crèche of bouwbedrijf

DE VERBORGEN VERSTEDELIJKING VAN HET PLATTELAND

Slechts een derde
van de boerderijen
is nog echt een 
boerderij waar 
aan landbouw 
wordt gedaan

Twee op de drie boerderijen worden gebruikt door ondernemingen die 

niets met landbouw te maken hebben. ‘Niemand besefte dat dit 

fenomeen zo massaal is’, zegt onderzoekster Anna Verhoeve. Ze maakte 

haar doctoraat over de verborgen verstedelijking van het platteland. 

Ivan De Ryck heeft een bouwbedrijf gevestigd in een boerderij. ‘We houden de gebouwen van de boerderij zo intact mogelijk.’ © Sebastian Steveniers


