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1. Naam van het project - ligging 

Loof & Bezen - Wommelgem 

 

2. Beschrijving 

Loof & Bezen is een CSA-bedrijf dat groenten, fruit en bloemen teelt en deze producten afzet via zelfoogst. Naast 
de klanten, vinden ook vrijwilligers, scholen en zorggasten hun weg naar het veld. Op een deel van de percelen 
plantten de boeren een voedselbos aan. Verder biedt Loof & Bezen ruimte aan Stadsakker, een project dat tot 
doel heeft om langdurig werklozen werkervaring te bieden.  
 
 
3. Belangrijkste motivatie van de lokale overheid voor dit project 

Voorheen had de gemeente een huurovereenkomst per seizoen met een landbouwer uit de noorderkempen die 
voedermais op de percelen zette en er mest uitreed. Wommelgem was van oordeel dat ze, door de gronden een 
andere invulling te geven, lokaal echt een meerwaarde zou kunnen bieden voor onze bevolking. Wommelgem 
zegde daarop de huurovereenkomst op en startte met een samentuin. De vrijgekomen oppervlakte was echter 
aanzienlijk en naast de samentuin was er nog heel wat ruimte over. De Vlaamse overheid zag bovendien de 
samentuin niet echt als ‘landbouw’, maar eerder als ‘recreatie’. Aangezien de percelen gelegen zijn in 
herbevestigd agrarisch gebied, adviseerde ze om de rest van de oppervlakte naast de samentuin te gebruiken 
voor professionele landbouw. Opnieuw is Wommelgem gaan kijken welke formule de meeste meerwaarde kon 
bieden voor de gemeente, zowel voor de bewoners als voor het milieu. Zo ontstond het idee voor een CSA-
boerderij.  
 
 
4. Grondeigenaar en oppervlakte 

De gemeente Wommelgem is eigenaar van de 3,7 ha.  

 

5. Type contract 

Loof & Bezen heeft de grond kosteloos in gebruik via een concessie voor 9 jaar, die elke 3 jaar geëvalueerd wordt. 
Een van de voorwaarden in de overeenkomst is een biologische bedrijfsvoering.  

 
6. Start van het project:  

2019 

 

 

 

7. Aandachtspunten 
 
-  Loof & Bezen heeft slechts zekerheid voor 3 keer 3 jaar. Dit is bijzonder weinig. Uiteraard heeft dit een grote 
impact op de bedrijfsvoering.  
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+ De oppervlakte van 3,7 ha gaf ruimte om er met twee boeren te starten. Intussen is een 3de boerin aangesloten 
en wordt er gezocht naar bijkomende grond. 
 
 
8. Contact 

Kaat Segers en Tom Cnudde: boeren@loofenbezen.be - www.loofenbezen.be/contact/ 

Leen Schellekens (duurzaamheidsambtenaar): leen.schellekens@wommelgem.be 

 

Laatste update fiche augustus 2022 
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