
Aandachtspunten voor het 
kiezen van een locatie



AGENDA

° resultaten bevraging rond toegang tot grond bij CSA-boeren

° algemene werking van De Landgenoten

° aandachtspunten bij het beoordelen van een locatie

° aanknopingspunten voor het vinden van een locatie



RONDJE

Waarop hoop je vandaag een antwoord te krijgen?



° resultaten bevraging rond toegang tot grond bij CSA-boeren

° algemene werking van De Landgenoten

° aandachtspunten bij het beoordelen van een locatie

° aanknopingspunten voor het vinden van een locatie



toegang tot grond & CSA



CSA-netwerk leden 2018:

43 bedrijven

9.296 deelnemers!

Totaal oppervlakte: 106,72 ha

Gemiddelde prijs volwassen aandeel: € 323





De Landgenoten:
• Toegang geregeld voor 5 bedrijven (11%) 

• 68% bereid om grond via Landgenoten te laten aankopen



53 % wonen op bedrijf, bij de rest woont:
• 57% op meer dan 5 km
• 29% op meer dan 10 km!

Woonst op bedrijf?



Infrastructuur op het bedrijf:

Infrastructuur Eigenaar of niet Woonst of niet

Gebouw (schuur, 
loods) 81% ß à 54% 88% ß à 62%

Elektriciteit 95% ß à 67% 92% ß à 67%

Boorput 95% ß à 81% 88% ß à 83%

19% van eigenaars wonen niét ter plaatse, 29% van boeren die ter plaatse
wonen zijn géén eigenaar



Tevredenheidsscores:

Situatie: ‘Tevreden’ ‘Ontevreden’

Bereikbaarheid 76% 7%

Ligging 76% 11%

Verdeling percelen 69% 16%

Wegen en paden 60% 11%

Bodemkwaliteit 60% 9%

Drainage 51% 30%

Geschiktheid gebouwen 37% 47%



Overeenkomsten voor grondgebruik:

Types overeenkomst zeer uiteenlopend:
• 30% gratis of bruikleen (vaak zonder afspraak)

• 26% seizoens- of loopbaanpacht

• 9% bezetting ter bede

• 9% meerdere vormen (verschillende percelen)

• 37,5% geen of enkel mondeling overeenkomst

• 42% potentieel kort opzegtermijn

• 35% geeft aan dat de graad van zekerheid een rol speelt bij de 
bedrijfsvoering



Algemeen verontrustend:

• 50% kampt met beperkingen met 
bestemming van grond voor landbouw
• 65% zou willen uitbreiden



Andere knelpunten:

Knelpunt: ‘Tevreden’ ‘Ontevreden’

Voldoende (grond)water 53% 16%

Beschikbaarheid (bio) mest/compost 42% 31%

Concurrentie naburige bedrijven 64% 13%

Afzetmogelijkheden 33% 29%

Combinatie werk-privé 27% 36%*

*niet-eigenaars/niet ter plaatse wonende: 43%; eigenaars/ter plaatse 
wonende: 29%



° resultaten bevraging rond toegang tot grond bij CSA-boeren

° algemene werking van De Landgenoten

° aanknopingspunten voor het vinden van een locatie

°aandachtspunten bij het beoordelen van een locatie



OVER ONS





Toegang tot grond = uitdaging



Onze missie

De Landgenoten stimuleert burgers, boeren en overheden om samen landbouwgrond 
duurzaam te beheren als gemeengoed.

De Landgenoten brengt middelen van geëngageerde burgers bij elkaar om landbouwgrond ter 
beschikking te stellen aan startende en gevestigde bioboeren.

Zo wordt De Landgenoten, als lokaal verankerde beweging, een katalysator van duurzame 
landbouwprojecten in heel Vlaanderen. (…)

Zo ondersteunen we samen de groei van duurzame landbouw in Vlaanderen, verzekeren we 
de continuïteit van landbouwbedrijven en beschermen we de opgebouwde 
bodemvruchtbaarheid ten behoeve van de volgende generatie boeren en van de hele 
maatschappij. (…)



Onze visie

Voor De Landgenoten is de boer de spil van een duurzaam landbouw- en 
voedingssysteem. (…) 
Landbouw moet ecologisch verantwoord zijn. De regelgeving voor biologische 
landbouwbedrijven beschouwt De Landgenoten als minimale normen. De Landgenoten 
stimuleert landbouwbedrijven tot een agro-ecologische bedrijfsvoering waarbij veerkracht, 
een gezond ecosysteem en bodemvruchtbaarheid centraal staan. 

Een landbouwbedrijf kan maar duurzaam zijn en blijven wanneer het economisch rendabel 
is. (…) 
Een overdraagbare eigendomsstructuur is daarom essentieel voor een duurzaam 
landbouwmodel met toekomst. (…)

De Landgenoten beschouwt landbouwgrond als gemeengoed. De verantwoordelijkheid 
van het beheer van dit gemeengoed kan niet alleen op de schouders van de boer rusten. 
Een gezonde landbouwsector dient mee ondersteund te worden door geëngageerde 
burgers. (…)

























- carrierelange zekerheid
- aan loopbaanpachttarief 

(geen lening nodig)
- levenswerk wordt 

overgedragen naar een 
volgende generatie

- gezicht en trekker van een 
crowdfunding

- bio gecertficeerde 
professionele boeren



VERKOOP

EIGENAAR 



VERKOOP

EIGENAAR 



VERKOOP



ERFPACHT

EIGENAAR 





SCHENKEN of NALATEN



Hoe aanmelden als bioboer? 

1. Basisvragenlijst

2.1 bestaande boeren 
- bedrijfsbezoek 
- advies AGP (adviesgroep projecten) en bekrachtiging bestuur

2.2 starters
- kennismakingsgesprek
- Voorstellen financieel plan aan AGP
- advies AGP (adviesgroep projecten) en bekrachtiging bestuur



Wanneer aanmelden als bioboer? 

- Van zodra je zicht hebt op grond (minimum 1 ha - pachtvrij)

- Ook zonder grond kan je aanmelden (eens goedgekeurd wordt je 
eerst gecontacteerd in geval van grond, optie GRONDetafel,…)

- Soms doet De Landgenoten een oproep voor bioboeren



Samenwerking

° eens goedgekeurd, is dat in principe ‘voor altijd’

° zicht op grond, onderhandeling met eigenaar

° Compromis 
à Start samenwerkingsovereenkomst
à Start crowdfunding

° Akte
à Start gebruiksovereenkomst
à Einde crowdfunding



2014-2018

° 73 boeren contacteerde De Landgenoten
° Meerderheid tussen 25-40 jaar oud
° 61% = reeds actief als landbouwer
° 26% = plannen om te starten als boer
° 53% heeft grond op het oog
° Meerderheid zoekt grond voor groenteteelt
° Voornamelijk aanvragen tot 2 ha
° 17 ha aangekocht
° 10% van alle aanvragen leidt tot project



Diepte-interviews 2018

° niet ‘top of mind’
° eigen coöperatie
° huurprijs te hoog
° gedetailleerd financieel plan
° crowdfunding
° grote zekerheid
° idee van landbouwgrond als common = innovatief
°…



Diepte-interviews 2018

° niet ‘top of mind’
° eigen coöperatie
° huurprijs te hoog
° gedetailleerd financieel plan
° crowdfunding
° grote zekerheid
° idee van landbouwgrond als common = innovatief
°…



2019

° 77 boeren contacteerden De Landgenoten in 2019
° 40 daarvan zijn reacties op oproep vanuit De Landgenoten
° van de spontane reacties heeft 65% geen zicht op grond
° 52% = actieve boer
° 36% = boer in spe
° voornamelijk percelen tot 2 ha



° resultaten bevraging rond toegang tot grond bij CSA-boeren

° algemene werking van De Landgenoten

° aandachtspunten bij het beoordelen van een locatie

° aanknopingspunten voor het vinden van een locatie



Percelen identificeren

-Gemeente
-Afdeling
-Sectie
-Perceelnummer

Bijv. Nijlen, 1ste afdeling, sectie D, 678



Percelen identificeren

Zoek onderstaand perceel via www.geopunt.be

Nijlen, 1ste afdeling, sectie D, 678





Percelen identificeren

CaPaKey: 12026D0678/00_000

NIS-code: 5 cijfers 
Kadastrale sectie: hoofdletter 
Kadastraal perceelnummer



Opdracht

Je wil een CSA-groentebedrijf starten en ziet onderstaand perceel te koop staan. Wat zoek 
je allemaal uit om na te gaan of de grond geschikt is voor jouw plannen?
[desk top onderzoek]



Opdracht

Je wil een CSA-groentebedrijf starten en ziet onderstaand perceel te koop staan. Wat zoek 
je allemaal uit om na te gaan of de grond geschikt is voor jouw plannen?
[desk top onderzoek]

Zandhoven, 1ste afdeling sectie C, nr 313



Opdracht 
Actueel gebruik



Opdracht
Actueel gebruik



ruimtelijke bestemming



Opdracht
ruimtelijke bestemming



Opdracht 
Vegetatie wijzigen: 

grasland scheuren



Opdracht
Vegetatie wijzigen: 

grasland scheuren
Handige tool: 
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/checklist_bg_versie_0602201
9.pdf

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/checklist_bg_versie_06022019.pdf












Opdracht
Beschermd landschap/

Erfgoed landschap



Opdracht Groep 1
Beschermd landschap/

Erfgoed landschap



Opdracht
Beschermd landschap/

Erfgoed landschap

https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/2686/bestanden/7640

https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/2686/bestanden/7640


Opdracht 
bemestingsregime



Opdracht 
bemestingsregime



Opdracht 
landbouwgebruik laatste 

jaren



Opdracht 
overstromingsgevoeligheid



Opdracht 
Recht van voorkoop

www.vlaanderen.be/het-recht-van-voorkoop

http://www.vlaanderen.be/het-recht-van-voorkoop


Opdracht 
constructies toegelaten?

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1019375.html

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1019375.html


Opdracht 
constructies toegelaten?

Artikel 5.1. (23/02/2017- ...)
Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor 
de plaatsing van de volgende zaken, voor zover ze niet liggen in ruimtelijk 
kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied :
1° constructies met een maximale hoogte van 3,5 meter, als ze dienen voor de teelt 
of bescherming van landbouwgewassen en na de oogst worden verwijderd;
…



° resultaten bevraging rond toegang tot grond bij CSA-boeren

° algemene werking van De Landgenoten

° aandachtspunten bij het beoordelen van een locatie

° aanknopingspunten voor het vinden van een locatie



Immosites
°landbouwgrondtekoop.be

°notarim.be
°Agrovastgoed.be
°Boerenhuys.be

°….

Natuurpunt

Agrobeheerscentrum ECO2

ANB

VLM

Boerenbond

Boeren

Adel

Provincie/Stad/gemeente/
OCMW/kerkfabrieken/…

…



“Het zijn de persoonlijke contacten die het verschil maken. Schakel je netwerk in. Neem zelf 
contact op met de verschillende lokale afdelingen van Natuurpunt, ANB….” – Michiel van het 
Wijveld.



“Veel heeft met intuïtie te maken. Wat je de ene keer best zegt, zeg je een andere keer beter 
niet... Grond is een met emotie beladen goed. Mensen verkopen het enkel aan jou als ze je 
om een of andere reden sympathiek vinden. Dat je het niet zélf maar met een cvba-so koopt, 
is dus niet altijd een voordeel. Zoek vooral naar win-wins en werk op emotie: bv. 'Als jij je 
grond aan mij verkoopt kan ik mijn droom waarmaken en kan ik een stabiel inkomen voor 
mijn familie opbouwen.' Doe het wel subtiel, want der over is der over en dan werkt het ook 
niet.” – Tom van de BoerenCompanie..



“Hoe de grondenmarkt beweegt, daar krijg je als nieuwe boer soms kop noch staart aan. Zo 
weet je nooit welke loyauteit er speelt tussen boerenfamilies. Dat die ene boer de ander zijn 
vader of grootvader ooit nog uit een brand heeft gered bijvoorbeeld; dat kan een reden zijn 
waarom hij beslist een stuk grond aan die boer te verkopen of te verpachten. Loyauteit 
opbouwen is het allerbelangrijkste.” – Tijs, De Groentelaar



Immosites
°landbouwgrondtekoop.be

°notarim.be
°Agrovastgoed.be
°Boerenhuys.be

°….

Natuurpunt

Agrobeheerscentrum ECO2

ANB

VLM

Boerenbond

Boeren

Adel

Provincie/Stad/gemeente/
OCMW/kerkfabrieken/…

…

























GRONDetafel






