WERKVELD 2
Schaalsprong

Een economisch gezond bedrijf evolueert om
rendabel te blijven. In de huidige context impliceert
dat voor heel wat landbouwbedrijven het maken
van een schaalsprong. Waar vroeger een groei
van 10% per investeringsstap gangbaar was, is
vandaag een verdubbeling van de productie
geen uitzondering. Gronden worden daardoor niet
alleen intensiever gebruikt, er is ook meer grond
nodig om als bedrijf voldoende omzet te blijven
draaien. Hoe kan een dergelijke uitbreiding zoveel
mogelijk winsten opleveren voor het landschap?
Hoe kunnen we het maatschappelijk draagvlak
voor die uitbreidingen vergroten?

Merksplas
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WAT ZIEN WE?
De modernisering en opschaling van een
landbouwbedrijf is niet altijd even gemakkelijk.
Zowel de toegang tot de grond, de reactie
van de buurtbewoners als de inpassing van de
landbouwactiviteiten in de omgeving, vormen
vaak een uitdaging.

Verwerking en
atypische typologieën

Schaalsprong in
agrarische infrastructuur

BEPERKTE UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN
De uitbreidingsmogelijkheden van de landbouwbedrijven worden sterk beperkt door
grondinname van de oprukkende verstedelijking. Op de meeste plekken zorgen
‘verpaarding’ en ‘vertuining’ voor een stijging in de grondprijs. Ook dichter bij de steden
stijgt veelal de grondprijs en worden de percelen kleiner.
WEINIG MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK VOOR SCHAALVERGROTING
De omgeving heeft het vaak (mentaal) erg moeilijk met een snelle schaalvergroting
van de landbouwactiviteit. Uitbreiding van bedrijven nabij woongebied stoot steevast
op protest van de omwonenden. Men vreest voor overlast van onder meer geur en
verkeer, en is doorgaans weinig op de hoogte van wat er precies gebeurt in de
landbouwbedrijven.
LANDSCHAPPELIJKE INPLANTING IS GEEN EVIDENTIE
Landschapsbedrijfsplannen ten spijt, is de landschappelijke inplanting van nieuwe
landbouwontwikkelingen geen evidente zaak. Schuren camoufleren achter een rij
populieren is een frequent toegepaste tactiek. De landschappelijke inplanting van de
hoofdgebouwen zelf wordt in sommige gevallen gewoon over het hoofd gezien. Een
lange termijnvisie op de uitbreidingsmogelijkheden is niet altijd aanwezig.

Bedriijf met beperkte
uitbreidingsmogelijkheden

INFRASTRUCTUUR NIET VOORZIEN OP OPSCHALING
Ook de omgeving zelf, en de weginfrastructuur in het bijzonder, is vaak niet voorzien
op de opschaling van deze bedrijven. Dat levert onder meer problemen op met
grote machines. Ook de verdubbeling van het aan– en afrijden van leveranciers en
producenten vraagt om een aanpassing van de infrastructuur.

Populierenrij als
visuele buffer

Geplande groei van melkveebedrijven
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WAT GEBEURT ER?
Een geïntegreerde bedrijfsstrategie stimuleert
samenwerkingen en interactie met de omgeving.

LANDSCHAPSBEDRIJFSPLAN IN DIVERSE PROVINCIES
Samen ontwikkelen van een landschap

GROEP MOUTON/M+PIGS
Betere contacten met de buurt

Heel wat provincies maken al gebruik van een
landschapsbedrijfplan dat aandacht heeft voor de
landschappelijke impact van landbouwbedrijven. Het
plan wordt opgemaakt door een landschapsarchitect
in samenwerking met de bedrijfsleider. De plannen
worden uitgevoerd en bekostigd door de gemeente.
Het beheer achteraf is in handen van de landbouwer.
Gespecialiseerde adviesbureaus in technieken en
vergunningen kunnen vervolgens de landbouwer verder
ondersteunen.

M+Pigs is een varkenshouderij gecombineerd met
agroforestry en de biomassa-centrale ‘Groep Mouton’.
Ze valoriseren hun restproducten en zetten in op goede
contacten met de buurt. Ze hebben een eigen website,
elektronische nieuwsbrieven en organiseren indien nodig
buurtvergaderingen over de toekomst van het landschap.

Beeldige agrarische landschappen dankzij de landschapsbedrijfsplannen in
Oost -en West-Vlaanderen















 
             
        




          


        
         


           




        
             
          




           











Boeren met buren bij M+pigs

SIERTELERS MUNSTERBILZEN
Clustering om samen te kunnen uitbreiden

QUIRIJNEN ENERGY FARMING, MERKSPLAS
Clustering van bedrijven voor de organisatie
nevenactiviteiten

Vele bedrijven in deze regio zijn gelegen in woonof woonuitbreidingsgebied. Hierdoor zijn hun
uitbreidingsmogelijkheden beperkt. Door samenwerking
van de siertelers binnen de gemeente is uitbreiding
mogelijk gemaakt.

Drie melkveeboeren bundelen hun krachten voor een
biogas- en mestverwerkingsinstallatie. Hun opgewekte
energie wordt deels zelf gebruikt en deels verkocht aan
een energiebedrijf.










De siertelers van Munsterbilzen werken samen aan een uitbreidingsplan.

AGROPOLIS KINROOI
Een gemeenschappelijke landschapsinplanting
Agropolis Kinrooi is een agrarisch bedrijventerrein op
een voormalige grindwinningslocatie waar bedrijven
innovatieve land– en tuinbouwactiviteiten kunnen
ontwikkelen op basis van cleantech. Het bedrijventerrein
profileert zich als een domein voor de ‘landbouw van
morgen’, waarbij bedrijven de grond in erfpacht mogen
nemen van de gemeente Kinrooi mits ze voldoen aan
enkele ruimere maatschappelijke doelstellingen.

Geclusterde landbouw in de Agropolis van Kinrooi
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Covergisting van biomassa tot biogas in de Quirijnen Energy Farming.
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WAAR WILLEN WE NAARTOE?
De uitdagingen en weerstand bij een schaalsprong buigen we om tot collectieve winsten.
Zowel de samenhang met het landschap, als
de samenwerking tussen landbouwers onderling
en de omwonenden zijn daarvoor belangrijke
hefbomen.
MICRO-CLUSTERS DELEN RUIMTE EN VOORZIENINGEN
Een landbouwcluster kan meer zijn dan het delen van een basisinfrastructuur en collectieve
diensten of aankopen. Door het clusteren van enkele bedrijven kan de nodige aandacht
besteed worden aan een duurzame gebouwinplanting die de perceelsgrens overstijgt.
Bovendien kan het vergunningenbeleid worden vergemakkelijkt. De hinder voor de
omgeving, het milieu en de mobiliteit wordt beperkt. Zo ontstaan er minder conflicten
met buurtbewoners, vergroot de ruimte voor recreatief medegebruik en verhoogt de
rechtszekerheid van de landbouwer.
SAMENHANG MET HET LANDSCHAP
Er dient hoe dan ook nagedacht te worden over de impact die een schaalvergroting op
het landschap heeft. Niet elk gebied, niet elk landschap kan een dergelijke schaalsprong
aan. We moeten nagaan waar en hoe deze schaalsprong mogelijk is, om voldoende
groeimogelijkheden te blijven garanderen zonder de landschappelijke kwaliteit te
hypothekeren.
COMPONENTENBOUW VOOR NIEUWE STALLEN
Het principe van ‘Cradle to Cradle’ wil gebruikte materialen na hun levensloop in het
ene product, nuttig hergebruiken voor een ander product, en dit zonder kwaliteitsverlies.
Het principe heeft reeds zijn intrede gedaan in verschillende sectoren en kan ook voor
landbouwbedrijven interessant zijn. Componentenbouw is in de stallenbouw mogelijk een
slimme zet. Zo kan bij verkoop de stal gedemonteerd en hergebruikt worden, en hoeft ze
dus geen verliespost te zijn.
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