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1. Naam van het project - ligging 

Boerencollectief - Gent 

 

2. Beschrijving 

Op 1 februari 2018 ging het duurzame landbouwproject Boerencollectief van start Afsnee, in vogelvlucht op zo'n 
6 km van het centrum van Gent. Het Gentse OCMW stelde er 10 hectare vruchtbare landbouwgrond ter 
beschikking aan de Stad Gent. De Stad geeft deze grond op haar beurt in bruikleen voor minstens 9 jaar. De 
landbouwers van het Boerencollectief deden het beste voorstel na een oproep van de Stad Gent om een 
stadsgericht landbouwproject op te zetten, waarin ook kansen gecreëerd worden voor sociale tewerkstelling. Het 
Boerencollectief is een samenwerking tussen een veehouder en de biolandbouwers van De Goedinge die een 
zelfplukboerderij opstartten met groenten, kleinfruit en bloemen. De landbouwers werken samen met De 
Moester vzw, Boerderijschool vzw, Natuurpunt Gent en Los Compañeros. De partners gaan samen op zoek naar 
Gentse klanten die geïnteresseerd zijn in lokaal voedsel en dat willen aankopen via een jaarlijks oogstaandeel 
van de boerderij. Daarnaast wordt ook een deel van de percelen ingezet voor de uitloop van melkvee, en wordt er 
een sociaal tewerkstellingsproject opgezet, waar maatschappelijk kwetsbare mensen worden opgeleid.  

 

 
3. Belangrijkste motivatie van de lokale overheid voor dit project 

Dit duurzaam landbouwproject past in de Gentse voedselstrategie ’Gent en Garde’ en is onderdeel van een breder 
opzet waarbij de stad Gent een zichtbare, korte voedselketen helpt opzetten die voedselproducenten een betere 
toegang biedt tot de lokale stedelijke markt en consumenten en producenten dichter bij elkaar brengt. 

 

 
4. Grondeigenaar en oppervlakte 

De grond (10 ha 70 are) is eigendom van het OCMW Gent. Zij draagden het beheer van deze grond over aan de 
stad, via opstalrecht van 33 jaar. 
Vlabkij de percelen liggen boerderijgebouwen in private handen die verhuurd worden aan het landbouwproject 
en zijn nevenactiviteiten. 
 
 
5. Type contract 

Stad Gent geeft de grond gratis in gebruik gedurende 3 keer 9 jaar. Onder voorwaarden van sociale 
tewerkstelling, korte keten en samenwerking met lokale landbouwers. 

 

 

6. Start van het project:  

2018 
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7. Aandachtspunten 

- Het vraagt veel tijdsinvestering om doelgroepmedewerkers in te werken en dezelfde mensen kunnen niet elke 

week aanwezig zijn. Dit geeft op sociaal vlak een meerwaarde, maar economisch zeker geen winst.  

 

- De voorkeur van de landbouwers gaat nog steeds uit naar langetermijnzekerheid, ipv een kosteloze 

gebruiksovereenkomst van 9 jaar. 

 

- De timing van de open oproep was niet ideaal voor de opstart van het landbouwbedrijf. Het resultaat van de 

open oproep was eind december gekend, begin februari werd de overeenkomst getekend. Dat is erg kort dag om 

dat seizoen nog te starten.   

 
 
8. Contact 

Eva Naessens (stad Gent): Eva.Naessens@stad.gent 

Maarten Cools (bioboer Goedinge): info@goedinge.be  

https://www.goedinge.be/contact.html 
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