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U bent beheerder van een project voor duurzame voedselproductie en:

• U zoekt een terrein en een vernieuwend kader voor de opstart van uw productie
project gericht op de criteria milieuvriendelijk, sociaal en economisch.
• U wilt een collectieve dynamiek integreren en banden tot stand brengen met ande
re initiatieven op het vlak van voedingsproductie en -verwerking.
• U bent een actieve professional en u wilt banden tot stand brengen met burgers,
om samen uw project te verwezenlijken.
• U bent een burger en wenst u te professionaliseren.
• U bent een burger en wenst u te engageren in een collectieve dynamiek en banden
tot stand te brengen met (een) professional(s) om samen uw project te verwezenli
jken.
• U bent een vzw/vereniging die een project voor duurzame landbouw ondersteunt
en u wenst zich te ontwikkelen.

Laat ons ten laatste op 8 mei 2016 weten of u belangstelling heeft,

Neerpede
Tussen de stad en het platteland is de zone Neerpede te Anderlecht een van de laatste gebieden met een landelijke
uitstraling en wat open ruimte binnen Brussel. Hier zal dit nieuwe project worden ingeplant.
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De site van de ketel
in Anderlecht
Bestaande situatie

Clôture partielle

Entrée rue des poulets

Résineux

«62» à démollir

Entrée rue du
Chausron

Clôture à démonter
Hangar à démonter

Zone en stabilisé

Zone humide

PHASE 1 : 2018
Fase waarop de projectoproep betrekking heeft

Chemin

Entrée rue du
Chaudron

/
Site de Tour & Taxis/
Avenue du Port 86C/3000 B-1000 Bruxelles
Tél: +32 2 7757534
PHASE 2

: 2021

Algemeen :
Totale oppervlakte: 1 ha
Eigenaar: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
GBP: Landbouwzone
Huidige bestemming: braakliggende kwekerij
		
en tuin

Projet de préparation du sol et tests de cultures
Tot in de jaren ‘60 was er op de site Le Chaudron
landbouwactivià Rue du Chaudron à Anderlecht
teit, die bestond uit zones met kleinschalige groenteteelt, velden
en een kleine boomgaard. Het is pas begin jaren ‘70 dat er een
Vue générale de la situation existante
kwekerij werd gevestigd. Sindsdien zijn er steeds
meer naaldbomen gekomen en zijn de landbouwactiviteit en de bomenrijen rond de
percelen verdwenen.
Om de voedende functie van de site in ere herstellen plant BoerenBruxselPaysans werken en lanceert het deze projectoproep.

* De eerste fase van de werken wordt gepland in 2018 en betreft het rooien van de bomen, de aanplanting van een rand en de
voorbereiding van de bodem.
* De tweede vindt plaats in 2021 en betreft de renovatie van de
boerderij en de omgeving. In de ruimte zullen onder andere een
verkooppunt, eetgelegenheid en workshops voedingsverwerking
worden ingericht.
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Wie zijn wij?
BoerenBruxselPaysans heeft als opdracht de voedingsproductie en -verwerking door middel van ecologische
productiewijzen, bestemd voor Brusselse consumenten, te bevorderen en te doen toenemen. Het doel is ervoor te
zorgen dat ze gemakkelijker toegang krijgen tot deze kwalitatief hoogstaande voeding, hen te sensibiliseren voor
duurzame voeding in al haar aspecten en hen te laten deelnemen aan de processen.
Dit project wordt gefinancierd met behulp van een Europese subsidie (Feder). De doelstelling is een pilootproject tot
stand te brengen, dat reproduceerbaar is en de volledige keten van duurzame voeding integreert, van productie tot
consumptie. Dit pilootproject wordt ingeplant in de stadsrand, in Anderlecht (Neerpede en Vogelzang). De doelstelling wordt bereikt via methodologische en technische ondersteuning van de projectbeheerders, opleidingen, de
terbeschikkingstelling van infrastructuren en terreinen, de ontwikkeling van korte verwerkings- en verkoopcircuits,
sensibiliseringsacties, het vormen van netwerken,... BoerenBruxselPaysans beperkt zijn actieradius bewust tot teelt
in volle grond (en niet boven de grond).
Leefmilieu Brussel, Le Début des Haricots vzw, Terre-en-vue vzw, Groen en blauw huis vzw, Credal vzw en de gemeente Anderlecht kregen de verantwoordelijkheid om dit project gedurende 5 jaar tot een goed einde te brengen.
Op het einde van deze periode moet het project leefbaar en autonoom zijn.

Waarom een projectoproep?

Wat biedt BBP het geselecteerde project?

De oproep zet een proces in gang dat gericht is op het opstarten van een dynamisch project betreffende landbouw in
de stadsrand, met een of meerdere professionals en particulieren, in partnerschap met Leefmilieu Brussel en de andere
dragende instanties van BoerenBruxselPaysans.
Dit project wordt ingeplant op een gewestelijk terrein op de
hoek van de Ketelstraat met de Kiekensstraat in Anderlecht.

Het geselecteerde project zal de volgende voordelen genieten:
* Een overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van het
terrein en de uitrusting die er geïnstalleerd wordt (zie detailplan bladzijde 7) en dit gratis, voor een duur van 5 jaar.
* De integratie in een dynamisch en toekomstgericht project,
door de opname in een netwerk met actoren die actief zijn op
het vlak van landbouw en duurzame voeding.
* Begeleiding door de partners van BoerenBruxselPaysans
(omvang en aard nog te bepalen).
* Zodra de werken aan de boerderij afgerond zijn (doel 2021),
de mogelijkheid de infrastructuren en de lokalen die erin ingericht zullen worden (kantoren, professionele keuken, vergaderzalen, tentoonstellingszaal, opslagplaats, ...) regelmatig
of occasioneel te gebruiken, naargelang de nog vast te leggen
voorwaarden.

Deze oproep heeft tot doel tijdens een World Café alle personen samen te brengen die zich kandidaat stellen om het
terrein in gebruik te nemen en zo samen een hybride project
tussen burgers en professionals tot stand te brengen. Als u
alleen bent en uw project nog niet erg uitgewerkt is, is dit de
gelegenheid om de grote lijnen ervan beter vast te leggen en
partners te vinden.
Hoewel het een economische activiteit als doelstelling heeft,
zal het project moeten overeenstemmen met de grote principes van BoerenBruxselPaysans. Elke persoon die reageert
op deze oproep zal opgenomen worden in een dynamiek van
uitwisseling en delen van middelen en kennis.

Na afloop van de duurtijd van 5 jaar wordt de overeenkomst
verlengd, overeenkomstig de bepalingen van de beheersstructuur die zal worden ingevoerd om het project na de Europese financiering te coördineren. Op dit ogenblik kunnen we
geen bijkomende informatie geven over deze structuur. Alle
partners zullen deze samen opbouwen in de komende vijf jaar.
Als de door het geselecteerde project uitgevoerde activiteiten
echter blijven overeenkomen met de doelstellingen zal de bezettingsduur in geen geval beperkt worden in de tijd.
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De site van de ketel
Geplande situatie
Nouvelles plantations :
Ribes rubrum
Rubusidaeum
Ribes Nigrum
Crataegus monogyna

Cornus mas
Aanplantingen:
Mespilus germanica
Coryllus avellana

Accès rue des
Poulets

Prunus spinosa
Aalbes
Sambucus nigra
Framboos
Acer campestre
Carpinus betulus
Zwarte
bes
Meidoorn
Kornoelje
Mispel
Hazelaar
Sleedoorn
Vlier
Veldesdoorn
Haagbeuk

Zone de production
3970 m2

Haie petits fruits
framboisiers, groseiller
Graminés

Lisière étagée :
arbusifs en
cépée, petits
fruits,
graminées

Haie libre :
arbusifs en cépée
+ petits fruits
Espace technique déchargement

Chemin en
concassé de
brique + terre
Haie petits fruits
framboisiers, groseiller

Serre provisoire
100m2
Zone de production
2700 m2

Accès rue du
chaudron

Espace technique
provisoire

Mélange fleuri
pour pollinisateurs

Mélange fleuri
pour pollinisateurs
Stationnements
provisoires

Accès rue du
chaudron

Concreet,

/
Site de Tour & Taxis/
Avenue du Port 86C/3000 B-1000 Bruxelles
Tél: +32 2 7757534

Na afloop van de selectieprocedure
wenst
Projet de préparation
du sol et testsBode cultures
à Rue du Chaudron à Anderlecht
erenBruxselPaysans een vernieuwend project
in te planten dat zal profiteren van de bijzongénérale de la situation projetée
dere situatie van het terrein:Vuetoegankelijkheid,
verbinding met het Pedepark, de nabijheid van
de boerderij Le Chaudron en de infrastructuur
ervan, mogelijke verbindingen met het Groen
en blauw huis vzw en haar activiteiten.
Het is wenselijk dat er een nauwe samenwerking is tussen de burgers en de professionals.
Wat de 3 criteria (milieuvriendelijk, sociaal en
economisch) betreft: deze gezamenlijke opbouw heeft een hybride project op het oog, dat
sensibilisering en reële productie ten dienste
van een ruim publiek verenigt.
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Praktisch,

Selectieprocedure voor het project,

Het project voorziet in de inrichting van twee percelen die
gescheiden worden door een centrale weg. Het werd opgevat als een polyvalente ruimte die in de toekomst kan bestaan uit private percelen, collectieve percelen en percelen die
bestemd zijn voor professioneel gebruik, naast uitrustingen
voor de gemeenschappelijke activiteiten van de landbouwers
(composteren, verdeelpunten voor water en elektriciteit ...).
De percelen zullen eveneens beschikken over een beveiligde
stalling om werktuigen en klein materiaal op te bergen. Deze
stalling is slechts tijdelijk. Zodra de boerderij gerenoveerd is,
zal het over een opslagplaats beschikken. Er zal geen afsluiting zijn tussen de verschillende percelen, wat een goede rotatie en evolutie van het project in de tijd mogelijk moet maken. Er worden twee collectieve technische ruimtes gepland
om ontmoetingen tussen de landbouwers, de bezoekers, de
consumenten e.a. toe te laten.

Na ontvangst van de interesseformulieren (ten laatste op
8.05.2017) zal een selectiecomité, bestaande uit de vertegenwoordigers van de partners van BoerenBruxselPaysans,
de profielen selecteren op grond van de criteria van het charter van BBP*.

De geplande werken zijn:
- De inrichting van een teeltzone
- De inrichting van een fietsparking
- De inrichting van een kleine voorlopige opslagplaats
- De aanleg van een weg
- De aanplanting van een eetbare rand
- De aanplanting van een netwerk vrijstaande hagen
- De aanleg van een afsluiting
- De aanleg van een voorziening gunstig voor het nestelen van
wilde bijen
- De bouw van een serre voor planten
- De verbetering van de aarde (kalk + compost )
- De inrichting van 3 brede ingangen.

Deze personen worden uitgenodigd om deel te nemen aan
een bezoek ter plaatse en vervolgens aan een world café, met
als doel:
• De projectbeheerders de kans te geven elkaar te ontmoeten.
• De projectbeheerders de kans te geven de partners van BoerenBruxselPaysans te ontmoeten.
• De projectbeheerders de kans te geven informatie te krijgen
over mogelijke steun buiten BoerenBruxselPaysans
voor dit soort project.
• De projectbeheerders de kans te geven bondgenootschappen tot stand te brengen, de verwachtingen en de context
beter te begrijpen en hun project te verfijnen.
Naar aanleiding van het world café zal aan de gevormde
teams gevraagd worden een preciezere beschrijving van hun
project in te dienen, volgens een op voorhand vastgelegd en
naar aanleiding van het world café meegedeeld model. Het
comité kan specifieke vragen stellen in functie van de projecten die de verschillende teams hebben ingediend.
Het selectiecomité komt opnieuw bijeen om het project van
de toekomstige gebruikers van het terrein van Le Chaudron
te selecteren.
In oktober 2017 zal aan alle teams worden bekendgemaakt
welk project werd geselecteerd.
* Te downloaden via : www.leefmilieu.brussels/producereninneerpede

Good Food
In het kader van de Good Food-strategie lanceert Leefmilieu Brussel een reeks initiatieven die tot doel hebben voeding een centrale plaats toe te kennen in de stedelijke dynamiek door alle aspecten ervan te belichten, zowel op het vlak van milieu als wat
de socio-economische aspecten betreft. Om deze doelstellingen te bereiken wil het bestaande en toekomstige initiatieven op het
terrein aanmoedigen en samenbrengen.
Dit gebeurt onder andere door projecten te verwelkomen op terreinen die door Leefmilieu Brussel worden beheerd.
De geplande inrichting en vervolgens het gebruik van het terrein van Le Chaudron kadert zowel binnen de Good Food-strategie
als binnen de strategie van het project BoerenBruxselPaysans.
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Planning

Opstart van het project, mobilisering van burgers

April 2017

08/05/2017

Eind mei 2017

Juni 2017

04/09/2017 Okt-Nov 2017

Werf, voorbereiding terrein

Contact :

Wanneer kan ik het terrein bezoeken?

Leefmilieu Brussel - BIM
Olivia Adamski

Na ontvangst van de inschrijvingsformulieren selecteert het selectiecomité de
kandidaten die naar zijn oordeel voldoen
aan de doelstellingen van BoerenBruxselPaysans. Deze deelnemers worden per
e-mail uitgenodigd het terrein te komen
bezoeken tijdens de sessies die voor het
world café worden georganiseerd.

oadamski@environnement.brussels

Lente 2018

Zomer 2018

Meer informatie op
BoerenBruxselPaysans
paysans.goodfood.brussels
www.maisonverteetbleue.be
www.terre-en-vue.be
www.credal.be
www.grainesdepaysans.be
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Ferme Taqui

Limite champ/ veld limiet

Parc de la Pede/
Pede park

Plaine de jeux/
Speelplaats
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Pony Paradise
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