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Waarom zouden ontwerpers bezig moeten zijn met 
landbouw? De kiemen van het antwoord op deze 
vraag vinden we in Neerpede. Tussen de oefenter-
reinen van rsc Anderlecht ontwaart zich het laatste 
stukje platteland van Brussel en doemt het grootste 
stadslandbouwproject van de Brusselse metropool 
op: BoerenBruxselPaysans.

 
Lene De Vrieze & Bram Vandemoortel

Ver-bouw het 
voedsellandschap!

→
A meeting of users: 
farmer (black), re-
sident (blue), lei-
sure-seeker (red) 
and seasonal worker 
(green) (competition 
design)
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EN Agriculture is a hot topic in architecture, land-
scape architecture and urbanism. But why do 
designers now also have to deal with agricul-
ture? The seeds of the answer to this question 
are to be found in Neerpede. Between the train-
ing grounds of RSC Anderlecht looms the very 
last little piece of countryside in Brussels. This 
is also where the largest urban agriculture pro-
ject of the Brussels metropolis is emerging: Bo-
erenBruxselPaysans.
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↓
51N4E – Plant & 
Houtgoed – 
BAS – Détang – 
SecuriSan, conversion 
of a farm and a 
house near the pond 
of the Pede park in 
Anderlecht into an 
infrastructure for 
the production, 
processing and 
distribution of fruit 
and vegetables 
grown on site 
(definitive design)



Landbouw is een hot topic binnen de architectuur, land-
schapsarchitectuur en stedenbouw. Het tentoonstelling-
seizoen van 2018–2019 was een ‘boerenjaar’ voor de archi-
tectuurcultuur. Sébastien Marot ziet de verzoening van 
landbouw en architectuur als de meest urgente taak voor 
ontwerpers in Taking the Country’s Side op de Lisbon Ar-
chitecture Triennale. Ter gelegenheid van de eerste editie van 
de Biennale d’Architecture et du Paysage in Versailles maakt 
Alexandre Chemetoff in Le Goût du paysage het portret van 
24 landbouwers en hun relatie met het landschap. In Capital 
agricole onthult Augustin Rosenstiehl het historische Parijs 
als bruisende voedselstad en verbeeldt hij het Île-de-France 
als een hedendaagse landbouwmetropool. En in februari 
2020 komt Countryside van amo/Rem Koolhaas naar het 
Guggenheim Museum in New York. Maar waarom moeten 
ontwerpers nu ook al bezig zijn met landbouw? De kiemen 
van het antwoord op deze vraag vinden we in Neerpede.

Een gedeelde plek voor een 
collectieve bekommernis 

BoerenBruxselPaysans is een coalitie van publieke instan-
ties en non-profitorganisaties die startende landbouwers 
voorziet van testgronden, begeleiding en infrastructuur. 
Het kloppende hart van de onderneming is de Ketelboer-
derij, een vervallen hoeve in de buurt van het Pedepark in 
Anderlecht. Het gebouw moet uitgroeien tot een professio-
nele werktool met verwerkings- en distributiefaciliteiten ter 
ondersteuning van nieuwe boeren en boerinnen. 

 Daarom lanceerde Leefmilieu Brussel in 2017 een ont-
werpwedstrijd via de Brusselse Bouwmeester. Het team 
51n4e-Plant&Houtgoed-bas-Détang-SecuriSan kwam daar-
bij als winnaar uit de bus. Hun wedstrijdontwerp transfor-
meert de typologie van de private, introverte vierkantshoeve 
tot een speels patchwork van professionele en publieke 
activiteiten. Een aaneenschakeling van tussenruimtes met 
verschillende ondergronden speelt in op het omliggende 
landschap. “De tunnelvorm van de agora in het hart van 
de site verwijst naar de serre”, verduidelijkt Benoit Lanon, 
architect bij 51n4e en projectleider van de Ketelboerderij. 
“Door de overdreven schaal nodigt het, op maat van het 
Pedepark, de wandelaar uit om via een kleine omweg van de 
Groene Wandeling de site door te steken en te ontdekken. 
Hoewel in de vraag het productieve primeerde, beschouw-
den we de productieve, educatieve en publieke functies als 
evenwaardig in het ontwerp. Daardoor kan het gebouw als 
een mini cité agricole fungeren waar verschillende gebruikers, 
landbouwers, buurtbewoners, vrijwilligers, wandelaars el-
kaar ontmoeten.” Het resulterende ontwerpvoorstel stimu-
leert het delen van ruimtes, producten en kennis. 
 Het gebouw brengt zo een belangrijke boodschap: we heb-
ben een gedeelde plek nodig, want voedselproductie is, net 
als water, energie of onderwijs, een collectieve bekommernis. 
Zoals Augustin Rosenstiehl het omschrijft in Capital agricole, 
hebben we de laatste vijftig jaar de landbouwer uitsluitend 
gevraagd om méér voedsel te produceren, ten koste van de 
missie en expertise als ‘beheerder van het levende’, als gérant 

BoerenBruxselPaysans
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The main agora 
(competition design)



du vivant. Nu verwacht men in het licht van de klimaatdoel-
stellingen dat de landbouwer die missie opnieuw opneemt, 
als landschapsbeheerder, bodemverbeteraar, waterberger, 
biodiversiteitsontwikkelaar, en dan ook nog eens als verko-
per en onderwijzer – terwijl we de context daarvoor hebben 
bemoeilijkt en de kennis verloren is gegaan. 
 Duurzame voedselproductie vergt een nieuwe verhou-
ding tussen landbouw en landschap, tussen producent en 
consument. Die nieuwe verhoudingen zoekt het ontwerp 
van de Ketelboerderij op. Het gebouw wordt dus tegelijk 
een incubator én een pleidooi voor een transitie. Dat is een 
verdienste van het ontwerp, maar evenzeer van het gefor-
muleerde ontwerpvraagstuk.

Bouwen voor de verdwijnende boer(in)
Het programma van eisen voor de Ketelboerderij was bij 
aanvang bijzonder uitgebreid. Faciliteiten voor thuisver-
koop met een conserverie, een landbouwhangar met ge-
koelde opslag, serres, infrastructuur voor compostering, 
gereedschapsopslag en wwoofing-accomodatie voor sei-
zoensarbeid, maar ook een restaurant en workshopruimtes. 
Dat vertaalde het ontwerpteam naar prototypes, telkens 

bestaande uit drie onderdelen: een gebouw om het pro-
gramma te herbergen, een specifiek type ondergrond en een 
‘buitengewoon’ element, zoals een houtoven of een lichte 
structuur met wilde planten. 
 “Hoewel we nog nooit een stadsboerderij hadden ont-
worpen, bood deze opsomming ons een heel helder kader”, 
verduidelijkt Lanon. “Het liet ons toe om zeer verschillende 
prototypes te ontwerpen. Door de vergelijkbare schaal vor-
men ze samen toch een geheel, dat via de schakeling van tus-
senruimtes het archetype van de hofstede volledig omkeert.” 
Het ontwerpvoorstel boetseert een nieuwe typologie door een 
radicale decompositie van de boerderij. Deze is zichtbaar ex-
perimenteel en getuigt van flexibiliteit in gebruik en fasering.
 Landbouwtechnisch kun je er kritisch tegenover staan. 
Is het een erfgoedproject dat de residuele landbouw ten-
toonstelt, of de cafetaria voor de parkrecreant bevolkt door 
hippe stadslandbouwers? Is de Ketelboerderij nog wel een 
boerderij? Er is een kippenhok maar er zijn geen stallen. Er 
is een opslagplaats maar geen melkerij. Er is een verkooppunt 
en zelfs een restaurant, maar geen woonst voor de boer of 
boerin. Dat is symptomatisch voor wellicht de grootste crisis 
in de landbouw vandaag: de verdwijning van de boer(in). 
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BoerenBruxsel-
Paysans as a pole 
for peri-urban 
agriculture.



 De hoofdmissie van BoerenBruxselPaysans – startende 
boeren en boerinnen een duwtje in de rug geven – is een re-
actie op deze slinkende professionele boerengemeenschap. 
In afwachting van die nieuwe generatie zien de organisaties 
achter BoerenBruxselPaysans zich verplicht om zelf op te 
treden als surrogaatopdrachtgever. Als dusdanig kiezen ze 
om de leegstaande hoeve, nochtans zeer gegeerd als woning, 
niet te verkopen aan de hoogste bieder, maar om haar uit te 
baten als een experiment voor stedelijke landbouw. 
 Het is begrijpelijk dat BoerenBruxselPaysans vooralsnog 
de kaart van de groenteteelt trekt, typisch voor stadsland-
bouw vanwege het hoge rendement per oppervlak. Hoewel er 
landbouwkundig zeker nog groeimarge is om te diversifiëren 
tot een kleinschalige gemengde teelt, wat voordeliger is om 
kringlopen te sluiten, blijft BoerenBruxselPaysans daarmee 
trouw aan de typische boerkozen. In een niet zo ver verleden 
bevolkten zij de volledige Brusselse rand, profiterend van 
de nabije stedelijke afzetmarkt om hoogwaardige groenten 
en fruit te kweken. 
 De boerkoos is in tussentijd uitgestorven, en met hem ook 
de technische kennis om ecologisch grondgebonden te telen, 
de lokale boerenmarkten in de wijkcentra, de relatief eenvou-
dige toegang tot stedelijke afvalstromen, nodig als voedzame 
nutriënten in de bodem (van organisch afval tot fecaliën), de 
constante beschikbaarheid van houtige landschapsresten om 

goede compost te maken of het amalgaam aan beken, slootjes 
en dijken om de watertafel op peil te houden.
 De boerkozenreferentie, prominent aanwezig in zowel 
het ontwerp als in de vraag, kan verkeerd worden begre-
pen als de nostalgische terugkeer naar een pre-industrieel 
landbouwmodel waarvan de architectuurreferenties nog 
beschikbaar zijn. Maar die visie zou oneer aandoen aan 
de architectonische innovatie die broodnodig is om de 
Ketelboerderij op te tillen tot infrastructuur van een wer-
kend voedsellandschap. Die ontwerpcapaciteit is nodig om 
samen met lokale initiatieven, overheden, buurtbewoners én 
vooral de landbouwer deze infrastructuur contextspecifiek 
te verknopen met andere (stedelijke) functies.

Ontwerpen van een systeem 
eerder dan een plek

BoerenBruxselPaysans is onderscheidend omdat het de in-
teractie zoekt met stedelijke dynamieken door een verspreid 
landbouwareaal te koppelen aan een divers programma. 
Een greep uit het aanbod: de Ketelboerderij als publiek en 
technisch hoofdkwartier van startende landbouwers, de na-
bijgelegen Taqui-boerderij als verwerkingshub om het verse 
voedsel efficiënt van boer tot bord te krijgen, en testvelden 
langs de Vogelenzangbeek. Daarnaast biedt de organisatie 
actieve ondersteuning bij het vinden van permanente gron-

←
Old-fashioned spe-
cialized and mixed 
farming models and 
their architecture 
typologies. From: 
Capitale Agricole, 
Augustin Rosenstie-
hl, drawings by Yann 
Kebbi, 2019. 
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den zodra het educatief traject is doorlopen, omkadering bij 
het ondernemerschap, een uitgebreid publiek programma 
met buurtfeesten, fietsuitstappen en demonstraties, de op-
maak van collectieve compostschema’s en teeltplannen, en 
een lokale boerenmarkt en distributienetwerk. 
 Catherine Fierens, coördinator van het project: “Boe-
renBruxselPaysans heeft de ambitie om een groter veld 
te bespelen. Onze droom is om te opereren als spil in een 
ruimer randstedelijk netwerk.” Zo gaat het de contradictio 
in terminis van ‘stads-landbouw’ tegen. In klassieke pro-
jecten wordt noch de landbouw noch de stad werkelijk in 
vraag gesteld. Vandaag moeten de meeste stadslandbouw-
projecten genoegen nemen met restgronden langs spoor- of 
snelwegen met een bedenkelijke bodemkwaliteit, of moeten 
ze hun heil zoeken op daken, waar een constante aanvoer 
van veenrijke potgrond nodig blijft. Met andere woorden, 
de stad geeft geen duimbreed toe. BoerenBruxselPaysans 
ontwikkelt een set aan basismaatregelen om landbouw te 
herintroduceren in de stad, niet enkel in de marge, maar 
als drijvende kracht in een duurzamer stedelijk systeem. 
 Met andere woorden, we mogen de impact van de Ketel-
boerderij niet overschatten – een project in bouwaanvraag 
moet zichzelf uiteraard nog bewijzen – omdat het enkel 
relevant is als onderdeel van een breder netwerk, en als het 
op andere plekken contextspecifiek wordt herhaald. Zo zijn 
tal van openruimtepockets langs de gewestelijke grens de 
potentiële voedsellandschappen van de 21ste eeuw. Deze 
moeten vorm krijgen door de vermenigvuldiging van goede 
initiatieven, én door een ambitieuze visie waarin stadsvoor-
zienende landbouw serieus wordt genomen. 
 Vandaag wordt stadslandbouw gewaardeerd voor het 
bevorderen van sociale cohesie, sensibilisering en ruimtelijk 
rendement. Tegelijk wordt het afgeschilderd als gemorrel in 
de marge in termen van productiecapaciteit. Door radicaal 
in te zetten op grondgebonden stadslandbouw, suggereert 
BoerenBruxselPaysans wat deze voedsellandschappen kun-

nen betekenen voor een stad, op het vlak van voedselpro-
ductie, maar ook van waterberging, lokale tewerkstelling, 
omgevingskwaliteit, afvalverwerking en de ontwikkeling 
van biodiversiteit – om er slechts enkele te benoemen. Wat 
grondgebonden landbouw kan aanbieden aan de stad, blijft 
onontdekt in het gangbare stadsbeleid. 
 Omgekeerd belichaamt BoerenBruxselPaysans wat de 
stad in ruil kan aanbieden zodat de boer kan boeren: on-
dersteuning in de maatschappelijke lasten van de landbouw, 
met infrastructuur, financiële middelen, omkadering en 
coördinatiecapaciteit.

Gezocht: ontwerpers voor 
de boerderijen van de 21ste eeuw, 
klimaatbestendige voedselland-

schappen en bruisende voedselmetropolen
Vanuit BoerenBruxselPaysans leren we dat er nood is aan 
ontwerpinnovatie en -capaciteit op minstens drie wer-
ven. We moeten onze (stads)landschappen ontwerpen om 
landbouw even radicaal te integreren in het stedelijke pro-
gramma als wonen, onderwijs of de diensteneconomie. We 
moeten typologisch onderzoek doen naar de boerderijen, 
productieve straten en voedselwijken van de 21ste eeuw, 
startend bij de boer(in), die de kennis in pacht heeft. We 
moeten verbeeldingskracht en ontwerp inzetten om een 
vernieuwend stadsbeleid af te dwingen. Dat moet immers 
de noodzakelijke vruchtbare bodem scheppen om derge-
lijke projecten op touw te zetten mét lokale initiatieven, 
stadsbeheersdiensten en landbouwers, om ze vervolgens 
uit te voeren en te vermenigvuldigen. Bij deze zijn er drie 
vacatures voor de Voedselstad geopend.  

In samenwerking met
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A complex territory 
which, thanks to 
the overlapping 
functions, can 
achieve ‘urban’ 
efficiency and 
biodiversity. 
From: Capitale 
Agricole, Augustin 
Rosenstiehl, 
drawings by Yann 
Kebbi, 2019. 


