
 

 
Landbouwparken, een 'meer met meer' verhaal voor stad en open ruimte? –  
Elke Vanempten, Maarten Crivits, Frank Nevens, Elke Rogge 
Open ruimte in onze verstedelijkte omgeving staat dankzij klimaatverhalen en betonstop-
afkondigingen hoger op de agenda. Maar ondanks deze verhalen boert de open ruimte nog steeds 
achteruit. Deze bijdrage verkent het concept 'stedelijke landbouwparken' als een mogelijke stap om 
met de maatschappelijke, landbouwkundige en ruimtelijke uitdagingen van landbouwgebieden in en 
om onze steden om te kunnen gaan. Het concept is in veel Europese regio’s de sleutel gebleken om 
voedselproducenten en stadsbewoners/consumenten met elkaar in dialoog te brengen. Het resultaat is 
soms verbluffend. Het biedt landbouwers perspectief om (via stadsnabije productie en distributie) een 
nieuw én duurzaam verdienmodel uit te bouwen. De stads- en dorpsbewoner krijgt kwaliteit terug. 
Naast kwaliteit op het bord resulteert de samenwerking ook in toegevoegde kwaliteit (groen, 
recreatieve toegang, …) op landbouwgronden nabij woongebieden. Het concept ondersteunt de 
dialoog en inspireert tot actie. Een onderzoek van ILVO en UGent in opdracht van het Departement 
Omgeving verkende de mogelijkheden naar de toepasbaarheid van het concept in de Vlaamse context. 
Het besluit in PlanDag-termen: het concept van landbouwparken vergt mee-koppelen tussen domeinen 
en thema's, heeft de potentie om via kleinschalige transformaties grote maatschappelijke transities mee 
te kunnen doorvertalen, kan ‘harde’ en ‘zachte’ sectoren effectief gaan laten samenwerken, waarbij ten 
midden van alle stedelijke druk open ruimte open blijft, met een specifieke rol voor overheden.   
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Stellingen 
1. Stedelijke landbouwparken vormen een manier om open ruimte in een sterk verstedelijkte omgeving 
open te houden. Ze zijn multifunctioneel, hebben tot doel open ruimte te beschermen, met landbouw 
als belangrijkste beheerder, versterkt met ecologische, educatieve, sociale, recreatieve en andere 
functies, en staan in relatie met stedelijke structuren en actoren. 
 
2. Landbouwparken als concept gaat niet enkel over grondpositie en open ruimte behoud maar ook 
over de maatschappelijke rol van landbouw, waarbij landbouw meer is dan ‘alleen maar’ 
voedselproductie, en over de nood aan ontmoetingsplaatsen voor een maatschappelijk engagement 
rond voedsel.  
 
3. Dergelijke expliciete focus op de voedselcomponent van peri-urbane omgevingen biedt kansen aan 
zowel korte keten initiatieven als wereldmarktgerichte landbouw en hun mengvormen via nieuwe 
afzetmarkten, het behouden van een ‘license to produce’, het behouden van vruchtbare gronden, enz.   
 
4. Landbouwparken zijn zo een mogelijke systeeminnovatie om de huidige impasse van zowel het 
ruimtelijk functioneren, als de huidige landbouwkundige productielogica en haar gevolgen te keren. 
 
5. Maar ze zijn ook een wake-up call voor de urgenties van het voedselsysteem. De meeste mensen 
zien de link tussen grond, open ruimte, en het voedsel dat ze iedere dag eten niet. Ook in steden waar 
al rond voedselstrategieën gewerkt wordt, verdwijnt open ruimte in de brede peri-urbane rand nog 

steeds in sneltempo omdat een doorgedreven ruimtelijke reflex veelal ontbreekt.  
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Toekomstige uitdagingen als klimaatverandering, voedsel en gezondheid, en leefbare steden nopen tot 
een hernieuwde verbinding tussen stad en platteland. De overtuiging wint veld dat de stad opnieuw 
belang heeft bij nabije landbouw, en vice versa, dat lokale landbouwsystemen kunnen heropleven 
vanuit een hernieuwde connectie met de afzetmarkt en het sociaal-ecologisch weefsel van de stad. 
Landbouw zorgt immers niet enkel voor voedsel, maar biedt ook een ruim pakket diensten op vlak van 
recreatie, natuurbeheer, educatie, etc. Tegelijk kan de nabijheid van de stedelijke afzetmarkt nieuwe 
perspectieven bieden aan de landbouw, die onder sterke druk staat door hoge grondprijzen, lage 
voedselprijzen en een dalend aantal landbouwers dat kan overleven in het gangbare circuit van 
industriële productie voor een anonieme wereldmarkt. De voordelen van stadsnabijheid voor 
landbouw kunnen gaan van concrete bedrijfseconomische perspectieven tot het verzekeren van een 
‘license to produce’. Stedelijke landbouwparken zijn in dat verhaal een (ruimtelijk) concept dat 
potentie biedt voor het tot stand brengen van dergelijke geïntegreerde en strategische allianties tussen 
stedelijke en agrarische omgevingen, tussen consument en producent, tussen maatschappij en 
landbouw.   
 

Een landbouwpark? 

Het ‘Stedelijk landbouwpark’ is geen eenduidig gedefinieerd concept. Landbouwparken zijn 
geografisch afgebakende gebieden die zowel dominant stedelijk als landelijk gelegen zijn, 
grondgebonden en niet-grondgebonden functies omvatten, publiek en/of privaat zijn, grootschalige 
en/of kleinschalige landbouw omvatten. Landbouwparken zijn in essentie multifunctioneel en nemen 
ecologische, educatieve, sociale, recreatieve en andere functies op, maar centraal staat steeds het 
inspireren van de (her)verbinding tussen stedelijke kernen en omliggende agrarisch hinterland. 
Landbouwactiviteiten en voedselproductie vormen daarbij het verbindend ‘object’.   
 
Het generieke idee sluit aan bij de lopende en groeiende aandacht voor voedsel en daaruit volgende 
dynamiek van multifunctionele en stadsgerichte landbouw, maar schaalt deze focus aanzienlijk op en 
beperkt zich niet tot korte keten, stadslandbouw of ‘Community Supported Agriculture’ (CSA) 
initiatieven. Landbouwparken bieden mogelijkheden voor het opschalen en professionaliseren van 
bestaande versnipperde en kleinschalige initiatieven tot een volwaardig systeem-alternatief, in parallel 
met het bestaande ‘industriële’ landbouw- en voedingsgebeuren. Tegelijk bieden ze op diverse 
manieren kansen aan de bestaande professionele landbouw: via nieuwe afzetmarkten, het behouden 
van een ‘license to produce’, het behouden van vruchtbare gronden, zorgen voor toegang tot grond, 
enz. Landbouwparken zijn één van de mogelijke systeeminnovaties om de huidige impasse van zowel 
het ruimtelijk functioneren (verdere verstedelijking, verharding open ruimte, privatisering, 
klimaatvraagstukken), als de huidige landbouwkundige productielogica en haar gevolgen (dalende 
bodemkwaliteit, dalend aantal landbouwers en een sociale problematiek, groeiende bedrijfsschulden, 
lage prijzen, enz) te keren.  
 
Stad en platteland samen aan zet 
Het concept lijkt specifiek zijn waarde te hebben in sterk verstedelijkte, peri-urbane gebieden. 
Dergelijke ruimtes worden doorgaans gepercipieerd vanuit hun kwetsbaarheid (verlies aan culturele 



 

identiteit, betaalbaarheid van woningen in dorpen, verlies aan ecologische veerkracht door 
versnippering en habitatfragmentatie,...). Maar tegelijk zijn ze reserves van open, onverharde ruimte 
en daardoor cruciaal voor het heropleven van de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van zowel platteland 
als stad. Voorwaarde daartoe is dat ze worden benaderd vanuit een verbindend perspectief en via een 
samenwerkingsproces waarbij de diverse plaatselijke stakeholders intens worden betrokken. De 
premisse van het landbouwparken-idee is dat het betrekken van de agrarische stakeholders – cruciaal 
in hun aanwezigheid en rol in de open ruimte – een reeks mogelijkheden schept voor het 
multifunctioneel gebruik van open ruimte in het peri-urbane gebied maar tegelijk ook voor die 
agrarische stakeholder zelf. Het wordt bijvoorbeeld algemeen erkend dat nabije stedelijke kernen een 
groot potentieel herbergen voor meer stadsgerichte landbouw, maar dat dit potentieel in het algemeen 
sterk onderbenut wordt (Zasada, 2017). Meer expliciete aandacht en initiatief, op basis van een 
concept als stedelijke landbouwparken, kan een versterker zijn voor de nodige versnellings- en 
opschalingsdynamieken. Steden spreken vandaag voornamelijk van stadslandbouw en zetten dat nog 
al te vaak slechts in om braakliggende gronden te behoeden voor verloedering, in afwachting van 
nieuwe ontwikkelingen. Of ze gedogen het in de marge van het publieke domein: in moestuinbakken, 
uithoeken van parken, langs wegbermen. Desalniettemin zijn er wel veelbelovende initiatieven zoals 
het Boerencollectief in Afsnee1, en worden steeds meer ruimtelijke vraagstellingen ingeschreven in de 
operationele doelstelling van een aantal lokale voedselstrategieën in Vlaanderen (bijv. Gent, Brussel, 
Leuven, Hoogstraten, enz). Ook het idee van een landbouwpark dat tegelijk recreatie- en 
educatieruimte biedt aan de stad, het ecologisch weefsel versterkt, én functioneert als landbouwgebied 
en mogelijk labo voor nieuwe vormen van landbouw, is een verregaande innovatie waarvan nog maar 
weinig voorbeelden voorhanden zijn in Vlaanderen.  
 
De nabijheid van de stad en de oprukkende verstedelijking hoeven dus niet noodzakelijk een 
belemmering of bedreiging te zijn voor een duurzaam voortbestaan  van  landbouwactiviteiten. 
Nabijheid houdt immers in dat een potentieel zeer grote afzetmarkt vlakbij ligt; een markt van ‘eters’ 
die in toenemende mate interesse lijkt te betonen voor voedingsproducten met herkenbare 
karakteristieken van duurzaamheid, kwaliteit, herkomst, authenticiteit, etc. Door gebiedsgericht in te 
zetten op samenwerking tussen landbouwers en tussen diverse vormen van landbouw kunnen – in een 
dergelijk model – ook kleinere percelen worden benut, meerdere landbouwers worden verenigd, 
consumenten en producenten dichter bij elkaar gebracht; en dat laatste niet alleen geografisch, maar 
evenzeer relationeel. Eerder dan te focussen op de verschillen tussen stad en platteland, kunnen we een 
dergelijk ‘productielandschap’ als nieuw geheel vormgeven; en zo verschillende programma’s elkaar 
te laten versterken.  
 
Een wake-up call voor de urgenties van het voedselsysteem 
De vraag naar landbouwparken signaleert ook een nood aan ontmoetingsplaatsen, niet enkel grond, 
waar mensen elkaar weer ontmoeten en kunnen gaan samenwerken. Er is de laatste jaren een 
maatschappelijke beweging ontstaan rond gezonde en biologische voeding, en korte keten. Deze 
beweging beperkt zich echter tot een zeer specifiek doelpubliek en heeft ook nog geen doorvertaling 
gekregen in het beleid. In afwezigheid van een voedselbeleid of een schepen van voedsel blijft echter 
de urgentie afwezig of onvoldoende zichtbaar. De meeste mensen zien de link tussen grond, open 
ruimte, en het voedsel dat ze iedere dag eten niet. Er is weinig sturing en weinig linken tussen 
beleidsdomeinen die op het thema voedsel voortbouwen. Voor de slaagkansen van verhalen als 

                                                      
1 https://persruimte.stad.gent/163089-duurzame-landbouwproject-het-boerencollectief-van-start-in-afsnee 



 

landbouwparken zal het overbrengen van die urgentie cruciaal zijn. Daar waar een concreet gebied en 
een geëngageerde groep op het terrein nodige voorwaarden zijn voor landbouwparken, zal ook een 
boodschap gebracht moeten worden van de noodzaak om in verschillende gebieden meerdere functies 
werkelijk te combineren en om ook aan open ruimte te werken. Een aantal steden lijkt sterk bezig met 
voedselstrategieën, maar tegelijk lijken die maar weinig mensen te bereiken en weinig op het terrein te 
veroorzaken. Ook in die steden verdwijnt nog steeds open ruimte, liggen mensen niet wakker van 
voedsel, en wordt de urgentie niet aangevoeld. De versnipperde verstedelijkte structuur van 
Vlaanderen verbergt die urgentie, overal is nog wel een snipper landbouw of andere open ruimte te 
zien.  

Meer met meer via landbouwparken: inspiratie uit Barcelona, Keulen en Firenze 

In andere Europese landen is de afgelopen decennia al heel wat ervaring met het concept van 
landbouwparken opgebouwd. Hieronder worden drie projecten ter illustratie aangehaald. Elk van hen 
heeft een licht andere invalshoek, ontstaansreden en uitwerking. In het geval van Barcelona bestaat de 
sterkte van het concept vooral uit de bijzonder robuuste en uitgebreide samenwerking waarbij het park 
vooral dient als grondige managementvorm om zo zeer vruchtbare productiegrond nabij de stad te 
behouden. Dergelijk behoud van open ruimte is de primaire drive van het project in Keulen. Daar waar 
in Barcelona de lokale landbouwers elkaar vonden en aan de mouw van betrokken gemeentes trokken, 
waren in Keulen de lokale inwoners aan zet die vervolgens de landbouwer mee namen in hun verhaal 
richting de stad. Het derde initiatief is ontstaan vanuit een ruimtelijk planningstraject en maakt 
duidelijk dat ook overheidsspelers via planningsinitiatieven de rol van landbouw in het leveren van 
diverse publieke en maatschappelijke diensten kan uitspelen en ondersteunen. Dit project legt ook 
veeleer het accent op multifunctionele landbouw, een landbouw die inherent een aantal 
maatschappelijke diensten zoals waterbeheer mee vervult naast voedselproductie. Dat staat tegenover 
een project als dat in Keulen waar er eerder sprake is van een multifunctioneel gebruik van open 
ruimte en niet zozeer van de betrokken landbouw (die produceert voor de wereldmarkt). Dit toont aan 
het concept van landbouwparken compatibel is met diverse landbouwpraktijken en -strategieën.  

Hét landbouwpark van Europa ligt nabij Barcelona  

Het Parc agrari dell baix Llobregat is een peri-urbaan landbouwpark nabij Barcelona dat bekend staat 
als hét voorbeeld van een landbouwpark in Europa. Het illustreert hoe een landbouwpark een 
instrument kan zijn voor het beschermen, managen en ontwikkelen van landbouw nabij de stad. Het 
park is meer dan 3300ha groot en ligt in de delta en lage vallei van de Llobregat-rivier. Het zeer 
vruchtbare landbouwareaal stond en staat onder een sterke verstedelijkingsdruk door de nabijheid van 
een luchthaven, zeehaven, heel wat mobiliteitsinfrastructuren, industrie, en de nabijheid van Barcelona 
zelf. In de jaren ’90 werd het gebied onder impuls van de lokale landbouwers opgenomen in het 
groene gordel project van de Regional Council van het district Baix Llobregat. Dat project omvatte 
metropolitane open ruimtes in de regio, meestal natuurparken. Een consortium verenigde zich rond het 
park, bestaande uit de lokale landbouwers, de landbouworganisatie en later ook de 14 gemeentes 
waarbinnen het landbouwpark valt. De landbouw in het park bestaat voornamelijk uit extensieve 
tuinbouw van groeten en fruit. De productie gebeurt voor het grootste deel door familiebedrijven met 
middelgrootte boederijen, in totaal zo’n 500 exploitaties. Naast een managementplan en een 
ontwikkelingsplan beschikt het landbouwpark ook over een webportaal waarmee de consument, 
groothandel of detailhandelaar, contact kan opnemen met de boeren van het park. Zo kunnen het fruit 
en de groenten die er geproduceerd worden direct aangekocht worden. De producten uit het park 
krijgen ook een eigen merkstempel met zich mee. 



 

                    

 

Belvedère, open ruimte behoud via wereldmarktproductie in Keulen 

Belvedère is een landschapspark van ca. 300ha ten westen van de Duitse stad Keulen. Dit open ruimte 
gebied stond onder sterke verstedelijkingsdruk. Een groep burgers ondernam actie. Ze verenigden zich 
en schoven het idee van een landbouwpark naar voren, ingepast in het concept van de groene gordel 
rond Keulen. De burgerbeweging, landbouwers en de overheid van Keulen vonden elkaar in dit 
verhaal. Een multifunctioneel landgebruik met behoud van de bestaande landbouw in combinatie met 
recreatieve en educatieve functies en een ecologische upgrade van de randen vormden de elementen 
van de beschermingsstrategie. Ontwerpbureau Lohrberg Stadtlandschaftsarchitektur werkte de 
identiteit van het park verder uit. Vier uitkijktorens, een padennetwerk, een beboste gordel en 
bloemenranden verschenen op het terrein. Deze strategie bleek een ruimtelijk minimale ingreep, maar 
voldoende om de openheid van het gebied effectief te vrijwaren. 
 

 



 

Water en landbouw in symbiose, Parco Agricolo perifluviale Arno, Firenze. 

Het landbouwpark rond de rivier Arno nabij Firenze is een interessant voorbeeld van een 
landbouwpark dat op een zeer doordachte participatieve wijze te werk gaat. In dit gebied, waar een 
voorgeschiedenis bestaat rond de ontwikkeling van het discours van landbouwparken – wordt de 
ecologische herstructurering van de rivier gekoppeld aan het actief monitoren en beheren van de 
rivierkwaliteit door landbouwers, het ontwikkelen van agro-toerisme, ondersteuning van korte keten 
en renovaties tot food hubs. Innovatief is dat wordt gebruik gemaakt van een contractinstrument, 
waarbij contracten worden beschreven om de samenwerking tussen de verschillende lokale actoren 
concreet te maken (welke activiteiten worden opgenomen, door wie, etc.) alsook meteen de geplande 
activiteiten te formaliseren binnen lokale bevoegdheden en planningsinstrumenten. Daarnaast wordt 
nagedacht over hoe de transitie naar een andere vorm van landbouw (bv. meer natte teelten) het 
overstromingsgevaar voor de stad Firenze kan beperken. 
 

 
 

Kritische succesfactoren en rollen voor overheden 

Via een quickscan van 40 bestaande Europese landbouwparken en een diepte-analyse van 11 cases 
konden een aantal kritische succesfactoren geïdentificeerd worden. Voor het slagen van de 
doelstellingen van het concept werden een aantal aanknopingspunten geformuleerd. Zo is het 
installeren van het idee van een gebied als landbouwpark in het collectief geheugen één van de 
mogelijke kritische succesfactoren. Het onderzoek liet zien dat gewoon al door het toekennen van een 
label ‘landbouwpark’ zaken in gang gezet worden: visievorming, samenwerking, enz. Het concept zal 
moeten groeien vanuit de actoren op het terrein, maar ook vanuit de overheden is een actieve rol 
vereist. Het concept vergt bijvoorbeeld een denken voorbij de klassieke bestemmingscategorieën, en 
een differentiatie in types van en mogelijkheden voor landbouw. Bovendien vraagt de  uitbouw  van  
een  landbouwpark  ook  een  actief  proces  van  overleg  en  opvolging,  waarbij  rekening wordt 
gehouden met de verwachtingen van de verschillende actoren op het terrein. Een gebiedsmanager 
bleek in meerdere cases een cruciale sleutelspeler. 
  
De quickscan illustreert de brede mogelijkheden en bijzonder grote diversiteit, zowel op vlak van 
schaal als op vlak van type landbouw, ruimtelijke kenmerken, als soorten samenwerkingen. Zowel 
professionele wereldmarkt producenten als korte keten producenten en alle vormen daartussen zijn 
terug te vinden in landbouwparken. Sommige parken zijn slechts enkele hectares groot, andere 
omvatten gemakkelijk enkele duizenden hectare. Gezien de noodzaak van een sterke lokale inbedding 
en dus context-specificiteit is deze diversiteit niet verrassend. Toch keren telkens een aantal 



 

fundamentele, prominent aanwezige karakteristieken terug die ook als kritieke succesfactoren kunnen 
worden beschouwd: 

a) Ieder landbouwpark heeft een verhaal. Een klare visie, missie en/of concrete doelstellingen, 
onderbouwen en stuwen de dynamiek in en rond het landbouwpark. Deze onderliggende 
drijfveren steunen steeds op een breed draagvlak van relevante actoren, zijn onderbouwd door 
studiewerk en kennis ‘op maat’, specifiek voor het gebied, én zijn gestoeld op een sterke 
uitdrukking en beleving van een identiteit. Deze laatste wordt sterk geprofileerd ‘naar buiten’ 
(bijv. door vermarkting, een label), maar evenzeer lokaal ‘beleefd’.  

b) In elk landbouwpark bestaat een attitude en praktijk van sterke samenwerking: 
multidisciplinaire partnerschappen van diverse lokale actoren, landbouwers in de eerste 
plaats en in vele gevallen ook meerdere gemeenten en hun beleidsmakers. De zeer diverse 
aanwezige expertises en competenties kunnen zo maximaal gebundeld worden om tot 
effectieve projecten en landbouwparken te leiden. Een bijzondere rol in dit co-creatieve 
gebeuren is deze van een (h)erkend leider(schap), en van een gebiedsmanager, met als 
essentiële rol het ‘verbinden’: het tot stand brengen en behouden van de talrijke noodzakelijke 
samenwerkingsverbanden en netwerken. In dit laatste is ook de aanwezigheid van robuuste 
businesscases en verdienmodellen een belangrijke succesfactor om in de gaten te houden.  

c) Landbouwparken bouwen op het lokaal aanwezige patrimonium, ruimtelijk-fysiek (gronden 
en gebouwen), zowel als sociaal. Dit is logisch gezien het fundamenteel belang van lokale 
inbedding van de activiteiten van een landbouwpark. Niet zelden komt in belangrijke mate 
inspiratie uit aanwezig historisch patrimonium, in het bijzonder uit erfgoed dat ook vroeger 
stad en platteland verbond door landbouw en/of voeding (bijv. een oude boerentramverbinding 
die de stad voorzag van verse groenten en fruit). Een essentieel patrimonium is dat van 
gronden voor landbouw. Daarvoor geldt dat niet zozeer aspecten van eigendom (privaat vs 
publiek) van belang zijn, maar vooral de – langdurige – beschikbaarheid en toegankelijkheid 
ervan.  

Gezien het dominante karakter van het sociale en dus proces-aspect bij het tot stand komen én 
operationeel houden van landbouwparken, ligt de klemtoon voor de mogelijke rollen van de overheid 
op initiëren, faciliteren en ondersteunen. Dit geldt in het bijzonder voor de ‘hogere’, regionale 
overheden. Lokale overheden zijn steeds nauw betrokken of kunnen zelfs samen met de landbouwers 
en andere gebiedsactoren aan het stuur zitten. Overheden kunnen zowel gemeentelijke als gewestelijke  
planningsinitiatieven openmaken voor multifunctionele landbouw door landbouwers een mogelijke 
beheerdersrol ter beschikking te stellen. Daarnaast zijn concrete publieke taakstellingen de 
ondersteuning van procesbegeleiding (bv. door het voorzien of financieren van een voedselregisseur), 
ondersteuning van kennisverzameling en –generatie (bv. door studies), ter beschikking stellen van 
bruikbare inspiratie/voorbeelden, juridische begeleiding, aanduiding van de relevante beschikbare 
overheidsinstrumenten. Een actieve, co-creator rol situeert zich voornamelijk op vlak van meedenken 
en meedoen als geëngageerd partner. Maar zeker niet in het top-down installeren van een 
landbouwpark als een canvas van een (zoveelste) ruimtelijk planningsconcept. Het concept van 
stedelijke landbouwparken haalt zijn sterkte uit de ondersteuning van lokale uitdrukkingen tot 
samenwerkingen, die zeer diverse vormen kunnen aannemen, maar die allen de bescherming van open 
ruimte, landbouwactiviteit en herverbinding centraal stellen.  



 

Conclusie 

In verstedelijkt Vlaanderen is de vraag naar ruimte voor allerlei functies bijzonder groot. Grond is 
vaak overbevraagd en overbezet. Landbouwparken bieden als integrerend ruimtelijk concept 
bijzondere kansen om die nabijheid van de stad beter te valoriseren. Maar tot hiertoe is hun potentieel 
binnen Vlaanderen maar beperkt verkend, en bovendien vergt het een beleid, instrumentarium (zoals 
grondenbanken), visie en samenwerking. Landbouwparken betrekken het ruimtelijk en het 
landbouwkundig verhaal terug op elkaar; en net daarin bevatten ze potenties voor noodzakelijke 
transformaties, o.a. naar een meer regionaal georganiseerde verankerde voedselproductie, naar 
klimaatrobuuste landbouwsystemen en steden, naar circulaire productie- en consumptiewijzen, naar 
waterefficiëntie en bodemgezondheid. Het is duidelijk dat het daarbij gaat om transformatie op meer 
dan het fysieke vlak; evengoed (of zelfs nog meer) gaat het over sociale en mentale omslagen. 
 
Aan de basis van de meeste stedelijke landbouwparken ligt de bescherming van open ruimte nabij 
steden, met productieve landbouw in allerlei vormen en maten als belangrijkste drager en vormgever. 
Behoud van actieve landbouw onder druk in een sterk verstedelijkt Vlaanderen is ook een 
beleidsprioriteit, maar het ‘stedelijke landbouwpark’ mag niet worden gezien als een nieuw van 
bovenaf op te leggen ruimtelijk planningsconcept in het open ruimte beleid. Stedelijke 
landbouwparken bieden als integrerend concept in de eerste plaats een ondersteunend denkkader voor 
processen van sociale en relationele innovatie. De essentiële functie van een landbouwpark is het 
(her)verbinden van stad en ommeland, van stedeling, producent en diverse andere actoren. De 
effectieve sterkte van het concept is het daadwerkelijk overstijgen van typisch sectorale invalshoeken. 
Het mag dan wel in grote mate gaan over de landbouw(sector), de integrale ‘definitie’ van een 
landbouwpark wordt gepositioneerd in een breder verhaal van voedselproductie, leefbare steden en 
dorpen, recreatie, vastgoed, enz. Het landbouwpark is een plek die ruimte biedt aan diverse 
economische gebruiken en gebruikers, die elkaar versterken in het behalen van diverse onderliggende 
doelstellingen. Het lijkt dan ook een werkbaar en momenteel relatief onbenut vehikel voor de uitbouw 
van sterke onderlinge interacties van diverse types actoren, functies en aspecten, in een generiek kader 
van meer duurzame praktijken van productie en consumptie van voedsel. Een landbouwpark kan zo 
het mechanisme zijn om sociale cohesie tussen groepen te creëren, bijv. tussen nieuwe en klassieke 
boeren, tussen producenten en consumenten, of tussen grote en kleine spelers. Het ruimtelijke aspect 
van landbouwparken dient hierbij als trigger.  
 
Niet alleen kan het een sterk integrerend concept zijn voor zowel het behoud van open ruimte als de 
versterking ervan via de uitbouw van nieuwe landschappelijke en sociale structuren. Het is 
daarenboven een innovatieve denkrichting waarbij gestreefd wordt naar betekenisvolle 
samenwerkingsverbanden tussen twee ‘grote’ sets van actoren: stedelingen en landbouwers, die in het 
huidige landschap (te) weinig op een betekenisvolle manier met elkaar in contact staan (en waartussen 
‘nabijheid’ dus zoek is). Landbouwparken vergen meestal een gebiedsgerichte aanpak en 
samenwerking, die weliswaar blijkbaar het best of het meest organisch vanuit het gemeentelijk niveau 
kan vertrekken, maar die in heel wat gevallen dat laagste lokale niveau overstijgt. Om het concept in 
de Vlaamse praktijk te implementeren is een optimalisatie van het gebruik van het bestaande 

beleidsinstrumentarium aangewezen2. Daarbij is het belangrijk om mee te nemen dat een 

                                                      
2 Diverse denkpistes zouden hiervoor verder onderzocht kunnen worden. Zo zou bijvoorbeeld verkend kunnen worden of het 

relevant is de planschade voor  woonuitbreidingsgebieden die worden omgezet naar stedelijke  landbouwparken te 



 

landbouwpark weliswaar rechtszekerheid kan geven, maar tegelijk geldt dat het bestaan van een 
landbouwpark in een gebied niet mag veroorzaken dat landbouw daarbuiten zijn bestaansrecht zou 
verliezen.  
 
Om een dergelijk beloftevol kader van stedelijke landbouwparken kracht bij te zetten, en het ook 
daadwerkelijk van concept naar praktijk te brengen, zou een specifiek programma met brede oproepen 
een effectief en efficiënt instrument kunnen zijn. Om het multifunctioneel en verbindend karakter van 
de landbouwparken recht aan te doen, zal ook een dergelijk programma om een samenwerking tussen 
diverse Vlaamse overheden vragen. Door het opzetten van een programmawerking kunnen concrete 
initiatieven worden ondersteund op diverse manieren, volgens hun behoeften: financieel (bv. voor de 
tijdelijke aanstelling van een lokale verbinder/manager), kennis (bv. door inschakelen van ontwerpers 
en onderzoekers om de visie en doelstellingen helder te krijgen, een landbouwnetwerk op te zetten, en 
landbouwers te ondersteunen), dienstverlenend (bv. door initiatieven wegwijs te maken door 
bestaande instrumenten, regelgeving, financieringskanalen, enz., steeds ifv de specifieke lokale 
behoefte van het landbouwpark-initiatief), enz. 
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(2019), Stedelijke landbouwparken in Vlaanderen, een systeeminnovatie met ongekend potentieel, 
expertenopdracht uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische 
Ondersteuning (BJO). Deze studie werd uitgevoerd door ILVO & UGent, met medewerking van 
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schrappen.  Dit levert immers behoud van  open  ruimte,  een duw in de rug voor landbouwparken en een stimulans voor 

kernverdichting.    


