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Duurzame stadsontwikk eling ook 
door de integratie van st adsboerderijen

THINK TANK  I  TOWN PLANNING  I  SMART CITIES

Ontdek het succesverhaal van de stadsboerderij ‘Lufa’ in het Canadese Montreal, 
voorgesteld door de oprichter Mohamed Hage, via www.youtube.com/watch?v=kSQm09twKEE  ©
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Stadslandbouw: het klinkt misschien tegenstrijdig of on-
realistisch, maar dit concept kan binnen het kader van de 
duurzame ontwikkeling van onze steden op steeds meer 
belangstelling rekenen bij overheden, stadsplanners, architecten 
en bedrijven. De ontwikkeling van stadsboerderijen biedt 
immers zowel ecologische als sociale voordelen. Het telen van 
groenten en fruit in korte cyclus midden in de stad, op de daken 
van gebouwen, past perfect binnen het streven naar een meer 
duurzame voedselproductie en beantwoordt aan de doelstelling 
van veel planologen voor een rationele verdichting van de 
stedelijke kernen. Utopie? Onmogelijke uitdaging?    Toch niet, 
want er bestaan al stadsboerderijen in Canada, de   VS … en 
binnenkort ook in Brussel.

De toenemende bevolkingsgroei in de steden en alle gevolgen 
die hieruit voortvloeien, vormen een grote uitdaging op gebied 
van ruimtelijke ordening en duurzame stadsontwikkeling. In 2050 
zal bijna 70% van de naar verwachting 9 miljard mensen op aarde 
in steden wonen, met alle gevolgen van dien op het vlak van 
mobiliteit, vervuiling en klimaatverandering, evenals de toegang 
tot en de beschikbaarheid van bestaansmiddelen, met inbegrip 
van levensmiddelen. Deze bevolkingstoename gekoppeld 
aan een aanzienlijke daling van de beschikbare hoeveelheid 
landbouwgrond, maakt de duurzame voedselvoorziening van 
de wereldbevolking tot de grootste uitdaging van deze eeuw. 
Temeer omdat een groot deel van de landbouwgrond al is 
vervuild of ingenomen door industrie, intensieve landbouw of 
ongecontroleerde stedelijke expansie.
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  De ecologische voordelen van een kringloopeconomie  

Het voorkomen van niet-recycleerbare afvalstoffen door er vanaf de ontwerpfase van 

een gebouw of productieactiviteit voor te zorgen dat de materialen die worden ingezet 

bij de bouw en de productie recycleerbaar zijn en op hun beurt opnieuw dienst 

kunnen doen als grondstof. Zo wordt het begrip afval vervangen door een eindeloze 

kringloop. Dit is de essentie van het economische model Cradle to Cradle (C2C) dat 

door Michael Braungart en William McDonough ontwikkeld werd. Het gaat om het 

ombouwen van de huidige werking van onze industrie: Cradle to Grave – van wieg tot graf – of van grondstof tot 

afval, naar een duurzame kringloop ‘van wieg tot wieg’. Het C2C-concept belandt fi naal bij de wet van Lavoisier: 

niets gaat verloren, niets wordt gecreëerd, alles ondergaat veranderingen. De aanhangers pleiten dan voor een 

economisch model waarin groei en ecologie niet tegenover elkaar staan maar elkaar wederzijds bevruchten.

 Lees ons interview met Steven Beckers, maatschappelijk betrokken en visionair architect, vurig   

 pleitbezorger van het C2C-concept en oprichter van het architecten-, advies- en studiebureau 

 ‘Lateral Thinking Factory’. U kunt het artikel downloaden via www.profacility.be/biblio > 30/04/2012

 Ontdek onze presentatie en het interview met Michael Braungart, grondlegger van C2C.

 U kunt het artikel downloaden via www.profacility.be/biblio > 22/08/2011

zieningen (crèches, scholen, rusthuizen, enz.) om 

het hoofd te bieden aan de bevolkingsgroei?     

Toch wel, op voorwaarde dat dit op een door-

dachte manier gebeurt. Bijvoorbeeld in het kader 

van de herwaardering en heropleving van bepaalde 

stadswijken. De stedelijke integratie van land-

bouwprojecten die dicht bij de burger staan, zorgt 

immers voor meer sociale en biologische 

diversiteit.

Het dak, een nieuw landbouwgebied
Wat valt er zoal te zien als we over een stad als 

Brussel vliegen? Natuurlijk veel groene ruimtes en 

private tuinen, maar ook heel veel platte daken. 

Zo’n 6 miljoen m² in totaal.

Het is zeker niet de bedoeling om stadsboerderijen 

te installeren op deze volledige oppervlakte. Wel 

kunnen in functie van de kenmerken van de stad 

en het bestaande vastgoedpark grootschalige 

landbouwactiviteiten worden opgezet op basis van 

technische oplossingen die worden geïntegreerd 

in bestaande of toekomstige gebouwen.

Het plaatsen van landbouwserres op de platte 

daken van bepaalde gebouwen is één van de 

mogelijkheden. Hierbij moet er sprake zijn van 

een wisselwerking tussen de dakserre en het 

gebouw, waarbij deze laatste de noodzakelijke 

‘voedingsstoffen’ levert: het energieverlies van het 

gebouw fungeert als bron van energie voor de 

serre, het afvalwater wordt gerecycleerd en dient 

als irrigatie voor de gewassen, terwijl de CO
2
-

emissies door de planten worden gebruikt bij de 

fotosynthese. Kortom, een benadering die perfect 

aansluit bij het concept van de kringloopeco-

nomie en de ‘Cradle to Cradle’-fi losofi e. 

Het commerciële, ecologische en sociale 

succes van een van de eerste grootschalige 

stadsboerderijen (circa 3.000 m²) die drie 

jaar geleden werd geopend op de daken van een 

industrieel gebouw in Quebec, bewijst dat 

stedelijke landbouw haalbaar en zinvol kan zijn. 

De Lufa-boerderij in Montreal produceert 700 kilo 

groenten per dag die in de vorm van groentemanden 

worden verkocht aan meer dan 3.000 buurt-

bewoners!

Zo levert deze vorm van landbouw naast 

ecologische ook belangrijke sociale voordelen op. 

De meeste stadsbewoners hebben geen voeling 

meer met het platteland en de aarde, en zijn niet 

langer vertrouwd met traditionele landbouw-

methoden en de cyclus van de natuur. Net daarom 

willen mensen in toenemende mate opnieuw 

voeling krijgen met de aarde en de natuur, stijgt  

de belangstelling voor groenten en fruit met een 

bewezen heilzame werking op lichaam en geest.

Bovendien hebben recente voedselschandalen, 

bepaalde praktijken in de agro-industrie en de 

nadelige effecten van junkfood het vertrouwen  

van de consument beschaamd. De consument is 

vandaag op zoek naar smakelijke, gezonde pro-

ducten met een duidelijk oorsprong.

Zo kan de stad uitgroeien tot een ware bondgenoot 

en partner in de ontwikkeling van een alternatieve 

landbouw.

De stad, een nieuwe voedingsbodem?
Is stadslandbouw wel realistisch nu er steeds 

minder grond beschikbaar is in de steden en 

onbebouwde percelen worden opgeslokt door 

projectontwikkelaars of prioritair worden toe-

gewezen voor woningbouw en andere voor-
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Raadpleeg de volgende studies 

en onderzoeken via 

www.profacility.be/references:
• Système d’alimentation   

 durable - Potentiel d’emplois   

 en Région de Bruxelles-

 Capitale

 Studie van de Facultés   

 Universitaires Saint Louis

 juni 2012

• European Green City Index.

 Analyse door de Economist   

 Intelligence Unit / Siemens

 2009

Project voor een stadsboerderij van 
3.000 m² op de daken van de nieuwe 
voedingshal in aanbouw op het terrein 
van de slachthuizen van Kuregem in 
Anderlecht.

Proefprojecten in Brussel
De stad Brussel scoort zeer goed op het lijstje van 

de groenste en duurzaamste steden in Europa en 

staat op de negende plaats in de ‘European Green 

City Index’. Dit vergelijkende onderzoek werd vijf 

jaar geleden uitgevoerd door de Intelligence Unit 

van The Economist in opdracht van Siemens AG, 

en evalueert het milieubeleid van 30 Europese 

steden op basis van dertig individuele indicatoren.

Het mag dus niet verwonderen dat er verschil-

lende initiatieven in verband met stadslandbouw 

op stapel staan in Brussel. 

Brussels minister van Leefmilieu Evelyne 

Huytebroeck legde in november de eerste steen – 

of liever plantte de eerste boom – van een 

stadsboerderij van 3.000 m² op de daken van de 

nieuwe voedings- hal in Anderlecht. Deze stads-

boerderij maakt deel uit van het project voor de 

ontwikkeling en opwaardering van het terrein van 

de slachthuizen van Kuregem door de nv Abatan, 

die eigenaar is van de site. Het project wordt deels 

gefi nancierd door het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en gesubsidieerd door het Europese 

FEDER-fonds voor een bedrag van 6 miljoen euro.

Zeker als er voor de bouw van de infrastructuur 

voor een dergelijk geïntegreerd landbouwsysteem 

gebruik wordt gemaakt van gerecycleerde en 

recycleerbare materialen (glas, metaal, verlichting, 

teelt-substraten, enz.).

Betere luchtkwaliteit, water- en energiebesparing, 

betere isolatie, extra inkomsten door het verhuren 

van daken, immateriële meerwaarde verbonden 

aan meer welzijn en de sociale banden die ontstaan 

door het lokaal produceren en verkopen van 

groenten, beperkte opstartkosten: allemaal 

positieve argumenten die veelbelovende nieuwe 

mogelijkheden bieden voor overheden om aan de 

ontwikkeling van stadslandbouw te doen.

Temeer omdat deze landbouwactiviteit tevens 

extra werkgelegenheid zal creëren. Volgens een 

studie van de Brusselse Facultés Universitaires 

Saint Louis zou dit tot 6.000 nieuwe banen in de 

sector van de stedelijke landbouw kunnen 

opleveren. Groentetelers, tuiniers, koks en andere 

laaggeschoolde beroepen komen ruimschoots aan 

bod in het kader van dergelijke projecten.

En ook de stedeling heeft er alle baat bij: lokale en 

traditionele producten – oude of vergeten groenten 

laten zich niet gemakkelijk vervoeren – en het 

ontstaan van een nieuw soort ruilgemeenschap 

zorgen voor een gezonder en aangenamer 

leefklimaat en een betere levenskwaliteit in de 

stad.
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Het initiatief voor een stadsboerderij past ook 

binnen de herontwikkelingsprojecten van het 

stedelijk logistiek gebied, opgestart door de 

beheersinstanties van de Haven van Brussel in 

samenwerking met citydev.brussels. Dit gebied 

van 8,6 ha gelegen langs de Havenlaan tussen het 

TIR-centrum en Tour & Taxis, en nabij de 

Tivoliwijk, omvat de oprichting van een stedelijk 

logistiek distributieplatform waarmee de distri-

butie van goederen in Brussel vanaf het TIR-

centrum optimaal moet verlopen met behulp van 

milieuvriendelijke voertuigen. Een gebied van 

26.800 m² is bestemd voor de bouw van een 

nieuw type logistiek magazijn, als aanvulling op 

het bestaande TIR-centrum. 

De ontwikkelingsplannen voorzien in het gebruik 

van de daken van de nieuwe gebouwen voor 

activiteiten van het type stadsboerderijen. Dit 

project luidt een nieuwe richting in voor de 

ontwikkeling van economische zones in het 

stadscentrum, met een optimaal gebruik van de 

beperkt beschikbare ruimte in Brussel, een beter 

rendement op het vlak van jobcreatie en een 

opwaardering van de omliggende stedelijke 

ruimte.

Ook de gemeente Molenbeek investeert in de 

ontwikkeling van Brusselse stadslandbouw als 

onderdeel van een proefproject onder leiding van 

Leefmilieu Brussel. Zo wordt momenteel de 

laatste hand gelegd aan de beschrijving en 

inventarisatie van daken die in aanmerking 

komen als locatie voor stadsboerderijen.

De stadslandbouw wil in geen geval de plaats 

innemen van de traditionele landbouw, met zijn 

ploegzolen en handen in de aarde, maar wil een 

aanvullende en toekomstgerichte oplossing 

bieden voor de grote stedelijke uitdagingen van 

morgen. Door het plaatsen van serres op daken, 

krijgen onze steden een ander, serener, 

vriendelijker en dynamischer uitzicht, waarbij 

diversiteit en autonomie centraal staan. Laat ons 

samen werken aan een nieuwe stad. Architecten, 

onderzoekers, planners, politici, landbouwers, 

bedrijfsleiders en burgers: we zijn allemaal 

betrokken partij en zijn samen verantwoordelijk 

voor de steden waarin de meesten van ons in      

de toekomst zullen leven.

Bénédicte DELLOYE ■

VERDIR in Luik  

‘Valorisation de l’Environnement 

par la Réhabilitation Durable 

et l’Innovation Responsable’ 

(Waardeherstel van het milieu 

door duurzaam renoveren en 

verantwoord innoveren) is de 

verklaring van de afkorting 

VERDIR, wat staat voor een 

ambitieus agrarisch project  aan 

de stadsrand, gedragen door de 

Luikse universiteit.

Het gaat om de reconversie 

van braakliggende industriële 

gronden (die steeds talrijker 

voorkomen in de Luikse regio) 

naar agrarische productiesites. 

Het project voorziet in het 

hergebruik van bestaande 

industriële gebouwen, transport 

over het water, het toepassen van 

vooruitstrevende teeltechnieken 

als watergedragen culturen en 

de combinatie daarvan met 

aquaculturen (viskweek). De 

haalbaarheidsstudie is afgesloten.                                           

Een eerste pilootproject moet 

tegen 2015 opstarten.

 In detail te ontdekken op 

http://goo.gl/YbGsvR. 

Project voor een stadsboerderij als 
onderdeel van de ontwikkeling van de 
Brusselse havenzone langs het kanaal. 
Perspectief en visie van een stadsboerderij 
ontworpen door het architectenbureau ADE 
in het kader van de architectuurwedstrijd 
georganiseerd door de autoriteiten van de 
Haven van Brussel in samenwerking met 
citydev.brussels.
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