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I. ALGEMENE CONTEXT
Deze oproep voor kandidaten richt zich tot iedereen die zich op professionele manier als landbouw(st)er wil ontwikkelen en die op voorhand zijn/haar activiteiten wil
uittesten en complementaire vaardigheden wenst te verwerven in een landbouwtestplaats in Anderlecht.
Vanaf januari 2019, zal de landbouwtestplaats 2 nieuwe projectdragers kunnen
verwelkomen. De beschikbare percelen zijn aangepast aan tuinieren op kleine
oppervlakte.
1. De Brusselse landbouwcontext
Op dit moment worden de 200 ha landbouwgrond
in Brussel en enkele duizenden hectare rond Brussel gebruikt door een landbouw die de stad amper voedt. Ondertussen willen tientallen nieuwe
mensen professioneel met landbouwen beginnen
om een ander landbouwmodel aan te bieden, met
respect voor mens en milieu, terwijl ze Brussel
hoogwaardige voeding uit een kort circuit bezorgen.
Zij stuiten daarbij echter op talloze hindernissen
die hun ambities in de weg staan (heel beperkte

toegang tot grond, grote investeringen, niet genoeg
zekerheid op een behoorlijk inkomen, een gebrek
aan aangepaste begeleidingsstructuren, ...). Toch
blijft de vraag naar verse, duurzame en streekproducten in Brussel toenemen.
In het licht van die grote vraag en het heel beperkte aanbod ontstond het idee om de vestiging van
nieuwe landbouwers te ondersteunen met behulp
van een landbouwtestplaats.

4. De landbouwtestSITE
van Anderlecht
Plaats van onderzoek en actie rond de
economische en sociale haalbaarheid
van microboerderijen.
De landbouwtestplaats van Anderlecht ontwikkelt
zich in de stad en de stadsrand. In een context die
gekenmerkt worst door een gebrek aan toegang
tot landbouw-grondgrond (er zijn weinig gronden
beschikbaar en ze zijn vaak twee tot drie keer duurder dan op het platteland), geeft de landbouwtestplaats van Anderlecht de voorkeur aan landbouwmodellen op kleine oppervlakken, geïnspireerd
door de voorbeelden van Jean-Martin Fortier
(Québec), Ferme du Bec Héllouin (Normandië), Elliot Coleman en SPIN Farming (Canada).

2. HEt projeCt BoerenBruxselPaysans
De landbouwtestplaats van Anderlecht maakt deel
uit van een groter regio-naal project, BoerenBruxselPaysan (paysans.goodfood.brussels), dat gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO) en uitgevoerd wordt
door 6 partners: Leefmilieu Brussel, de Ge-meente
Anderlecht, Début des Haricots, la Maison verte et
Bleue, Terre-en- vue en Crédal.

3. WAT IS EEN LANDBOUWTESTSITE?

BoerenBruxselPaysans heeft als missie het faciliteren en verhogen van de productie en hervormen
van de lokale voeding (Brussels Hoofdstedelijk
Gewest) volgens ecologische productiemethodes,
en bestemd voor Brusselse monden.
Het streeft ernaar hen toegang te verschaffen tot
een kwaliteitsvoeding met korte keten, hen te sensibiliseren voor een duurzame voeding in al zijn
aspecten, en hen te laten deelnemen in de lokale
voedseldynamiek.

Een landbouwtestplaats is een instrument
dat projectdragers de mogelijkheid biedt
om hun beroep in een veilig kader uit te
proberen. Gedurende de testperiode (maximum twee jaar) hebben de projectdragers toegang tot een perceel grond, tot de
infrastructuur en hulpmiddelen op maat
van hun noden, zodat ze de grond kun-nen
bewerken en hun producten kunnen verkopen.

De belangrijkste doelstelling van BoerenBruxselPaysans is de projectdragers op alle niveaus te
ondersteunen om op weg te gaan naar een duurzame voeding, van de productie tot de consumptie. Hiervoor stelt het project infrastructuur, percelen, methodische en technische ondersteuning
ter beschikking om de projectdragers te begeleiden in het opstarten van hun activiteiten.

De projectdragers krijgen ook een technische begeleiding, alsook ondersteuning
voor de financiële en commerciële aspecten, en voor het onderzoek naar landbouwgrond voor de testperiode.

In tegenstelling tot de overheersende landbouwmodellen, optimaliseren bio-intensieve microboerderijen de kleine oppervlakte door alle ruimte
te benutten en de productiviteit van de grond te
maximaliseren dankzij:
 Intensieve arbeid, hoofdzakelijk handmatig,
ondersteund door een uitgebreid netwerk van
vrijwilligers;
 Een versterking van de gewassen, gelinkt aan
een bijzondere aandacht voor de vruchtbaarheid van de grond en aan de stimulatie van het
bodemleven. Dit gebeurt hoofdzakelijk door
een belangrijke bijdrage van organische stoffen;
 Strategieën voor de vermindering van het werk
voor onkruidbestrijding, zoals het bedekken
van de oppervlakte met vegetatiebekleding of
geo-textiel;
 Het gemeenschappelijk maken van materiële
middelen tussen de landbouwers.

Die microboerderijen zijn niet erg gemechaniseerd
en vragen dus weinig startkapitaal.
Hoewel in België bepaalde projecten beginnen
te ontspruiten (La Ferme du Chant des Cailles in
Watermaal-Bosvoorde, Le Jardin des Prairies in
Jodoigne) zijn er geen gegevens voorhanden om
de economische en sociale haalbaarheid van die
ver-nieuwende modellen in België te bevestigen.
Het team van de testplaats werkt samen met het
onderzoekactie project Ultra Tree (co-create Innoviris), rond de leefbaarheid van landbouw op
kleine oppervlakten. Deze samenwerking stopt in
november 2018. In de mate van het mogelijke, zal
het team van Graines de paysans doorgaan met
het oogsten en analyseren van de ge-gevens.
Het is daarom belangrijk dat de projectdragers willen meewerken aan de gegevensverzameling op
multidisciplinaire aspecten zoals fysisch en psychologisch wel-zijn, de werktijd de economische
aspecten, en de praktijk van bodemverzorging.

1. Beschikbare percelen en gereedschap

II. UW ACTIVITEIT UITTESTEN OP DE
LANDBOUWTESTSITE VAN ANDERLECHT
De landbouwtestplaats van Anderlecht is opgestart in 2016. Hij ligt in de vallei
van Vogelzang (Vogelzangstraat – metro COOVI).
De groenteteelt is bijzonder geschikt voor de ontwikkeling van professionele
activiteiten (eenjarige planten, kleine oppervlakken, gemakkelijke verplaatsing
na de testperiode).
Kruiden, aromatisch en medicinaal, klein fruit behoren ook tot de mogelijkheden.
Het testen van projecten van fokkerij en veeteelt, of van grote culturen is
momen-teel niet mogelijk binnen de testplaats.
De beschikbare ruimtes voor nieuwe projecten zijn geschikt voor tuinieren op
kleine oppervlakte (2 projectdragers).

Beschikbare percelen en oppervlakte

Beschikbare uitrusting

De toegestane oppervlakte voor de projectdragertuinier is 15 à 30 are maximum (serres en paden
inbegrepen) in functie van de noden, de voorafgaande ervaring, de bekwaamheid van de projectdrager.

 Werktuigen: cultivator met freesschijf, maaier,
roterende eg, ploeg, buttoire ; duwkar met verschillende instrumenten (pousse-pousse); ontginningsmaaier, sproeier.

Hierboven een kaart van de toegestane terreinen
voor het landbouw testproject, tegen 2019 zou
een nieuw perceel ter beschikking kunnen komen.
Meer informatie zal gegeven worden tijdens informatiesessies en bezoeken op het terrein.

 Serre-tunnel: elke projectdrager beschikt over
een serre van 200m3 (26mx8m), met toegang
tot water.

 Bouwgereedschap.

 Stockage-ruimte (gemeenschappelijke ruimte,
te delen met de andere projectdragers van de
landbouwtestplaats).
 Toegang tot koelruimte en wasruimte voor
groenten (gemeenschappelijke ruimte, te delen met de andere projectdragers van de landbouwtestplaats).
 Kweekserre (gemeenschappelijke ruimte, te
delen met de andere projectdragers van de
landbouwtestplaats).

2. Begeleiding bij het opstarten van de activiteit
A. Begeleiding verzekerd
door BoerenBruxselPayans
Een begeleiding wordt georganiseerd om het opstarten van de activiteit te ondersteunen, rond de
verschillende aspecten van het ondernemingsproject. Ze wordt verzekerd in het kader van de test,
door Début les Haricot en de partners van BoerenBruxselPaysans, specifiek Maison verte et bleue,
Terre en Vue en Crédal.
Deze begeleiding wordt op verschillende momenten in het jaar uitgevoerd:
 Voor het seizoen (januari – februari): ondersteuning voor het opstellen van een gewassenplan en een plan voor wisselbouw, financieel
en kasplan en een commercialisatieplan.
 Gedurende het hele jaar: opvolging van de
verschillende aspecten van het opstarten van
de activiteiten, in functie van de noden van de
projectdrager en van de mogelijkheden in het
kader van het partnerschap.
 Technische ondersteuning: een begeleider,
professioneel tuinier, komt éénmaal per
maand langs op alle percelen om balans
te maken. Het doel is on raadgevingen te
geven, vragen te beantwoorden, en denkpistes te helpen ontwikkelen rond de verbetering van het uitgewerkte model.
 Ondersteuning voor de creatie van een SAGAL en voor het identificeren van verkoopkanalen.
 Ondersteuning voor het onderzoek van de
bodem voor de installatie.
 Op het einde van het jaar (november-december), komen de begeleiders en de projectdragers samen om een balans op te maken van
het jaar. Het doel is om een tegenprestatie te
geven voor de ervaring, om aanbevelingen te
formuleren voor het project, zowel over het
geheel als over verschillende aspecten (technisch, commercieel, HR, financieel) en om te
evalueren welke opvolging te geven aan het
project binnen het kader van de landbouwtest

site (status quo, uitbreiding, vanuit de landbouwtestsite vertrekken voor een andere activiteit of om zich te installeren).

3. Duur van de test en voorwaarden van de beschikbaarstelling
De maximale duur van de test is drie jaar (1+1+1). Een overeenkomst voor een jaar wordt getekend in
januari tussen de vzw en de projectdrager, en is hernieuwbaar.
Worden gratis ter beschikking gesteld:

Zijn ten laste van de projectdragers:

B.	Ondernemingscouveuse

 De percelen.

De kandidaten die recht hebben op een werkloosheiduitkering of integratiepremie kunnen
hun statuut behouden als ze toetreden tot een
ondernemingscouveuse. In dat geval, wordt de
pojectdrager aangeraden om een proefactiviteit
te beginnen via een ondernemingscouveuse of
een coöperatieve, en dit niet alleen om hun rechten en uitkeringen (werkloosheid, OCMW,…) te
behouden, maar ook om te kunnen genieten van
administratieve en project begeleiding.

 De meeste uitrusting, namelijk: kweekserre,
opslagruimte, wasruimte, koude kamer (behalve lasten).

 Aankoop van klein gereedschap en variabele
jaarlijkse kosten: zaden, potgrond, zaailingen,
kleine materialen – de projectdragers bestellen
hun producten zelf. Afhankelijk van het project, kunnen de aankoopbedragen bedragen
variëren van 2000 tot 4000€ in het eerste jaar.

Op deze manier kunnen zij het bedrijfsnummer
van de couveuse of de coöperatie gebruiken om
hun producten te verkopen en hun aankopen te
doen.
OPGELET: In het kader van deze oproep tot aanvraag voor kandidaatstelling, worden de kandidaten gevraagd een eerste afspraak met een
couveuse te nemen voordat de aanvraag wordt ingediend. Meer informatie vindt u in deel III van de
oproep voor de aanvraag.

C. Juridisch statuut
De aard van de begeleiding voor juridische en financiële zaken hangt af van het juridisch statuut
gekozen door de projectdrager. De mogelijkheden
zijn veelvoudig: zelfstandig, zelfstandig in bijberoep (via Credal of Village partenaire/Goupe ONE),
loontrekkend (via SMart), ondernemingscouveuse
(JobYourself).

 Het meeste gereedschap, zoals de duwkar met
verschillende werktuigen; ontginningsmaaier,
sproeier; bouwgereedschap.
Worden ter beschikking gesteld middels financiële tussenkomst:
 Koelkamer (120€/jaar voor elektriciteit).
 Serre (voorschot van 125€/jaar voor de afschrijving van het dekzeil).
 Cultivator (naargelang de gebruiksuren en
een bijdrage in de onderhoudskosten).

 Verbruik van water (irrigatie, wassen), benzine
(gebruik van de cultivator, waterpomp). De
Landbouwtestplaats zendt een jaarlijkse factuur aan de projectdragers.
 Afschrijvingskosten van het materieel (cultivator, duwkar), volgens een jaarlijks (te bepalen)
forfait.

III. TOELATINGSVOORWAARDEN EN SELECTIECRITERIA
4. Statuut en begeleidingsstructuur

1. Toelatingsvoorwaarden
 Zich professioneel willen bewijzen.
 Van een opleiding in de landbouw genoten
hebben en/of een overtuigende ervaring hebben in het beroep om autonoom te kunnen zijn
op het veld.
 Een juridische status hebben dat het in de
handel brengen van de producten toelaat (of
zich verbinden tot het hebben van zulke status
vanaf de eerste verkoop).
 Op zijn minst een eerste afspraak met een
ondernemingscouveuse gehad hebben.
 Het voorgestelde project is geschikt voor de
mogelijkheden van het agrarische testgebied.

vergaderingen tussen het team van Début des
Haricots en de projectdrager, taakverdeling,
wederzijdse hulp, onderhoud van collectieve
stukken (wegen, boorden,…).
 Actief meewerken aan projecten voor onderzoek & actie die over de landbouwtestsite
gaan. Dit betekent met name het opvolgen van
bepaalde experimentele percelen (methoden,
berekening van de arbeidstijd, analyse van de
geconstateerde problemen, gewicht van de
oogst, reflectie op de evolutie van het ontwikkelde landbouwmodel, enz.).
 De bedoeling hebben zich na de testperiode te
installeren in de regio Brussel-Hoofdstad.

 Persoonlijke fondsen hebben (tussen € 2.000
en € 4.000) voor basis jaarlijkse kosten: potgrond, zaden, zaailingen, kleine apparatuur,
onkosten/consumpties, etc.

3. Selectiecriteria

 Een dag per maand (maximum) deelnemen
aan de collectieve bestuursvergadering van
de testplaats, alsook deelnemen aan het verzamelen van gegevens (betreffende de haalbaarheid.).

2. De projectdragers verbinden zich om:
 De ter beschikking gestelde percelen en materialen zo goed mogelijk te waarderen en onderhouden.
 De specificaties van biologische landbouw te
respecteren (het certificatieproces voor Biologische Landbouw is onderweg).
 Hun producten via een korte keten verkopen.
 Op constructieve manier aan de collectieve dynamiek van de landbouwtestsite deelnemen
(gemeenschappelijk werk, tweemaandelijkse

Er gaat een bijzondere aandacht naar het statuut van de projectdragers zodat ze hun beroepsactiviteit
zonder risico’s kunnen opstarten..
B. De andere aangeraden structuren

A. Begeleidingsstructuur van
BoerenBruxselPaysans
De projectdragers kunnen beroep doen op Credal
voor financiële begeleiding betreffende financiële
en juridische aspecten.

Buiten de begeleiding aangeboden door landbouwtestsite, worden de projectdragers aangemoedigd
(zonder verplichting) om zich te laten opvolgen
door een begeleidende structuur voor de oprichting van de onderneming..

De aangeraden structuren zijn de volgende:

STATUUT

STRUCTUUR

OMSCHRIJVING

ADRES

JobYourself

Landbouwcoöperatie
(couveuse), actief in
Brussel

www.jyb.be

 Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor
de landbouwtestsite.

Behoud van recht
op werkloosheids-,
sociale- en integratie-uitkeringen

 Deelgenomen hebben aan een van de bezoeken aan de landbouwtestsite.

Zelfstandige al dan
niet in bijberoep

Village Partenaire

Loket voor lokale
economie, gespecialiseerd in duurzaam
voedsel in Brussel

http://www.villagepartenaire.com/
guichet-d-economielocale/votre-accompagnement/

Loontrekkend

SMART

Coöperatieve van
loontrekkenden

http://smartbe.be

Loontrekkend

SAW-B

Gedeeld bedrijf, momenteel in oprichting
door SAW-B

http://www.saw-b.
be

 Deelgenomen hebben aan een voorbereidende
sessie “BMC-kaartspel”.
 Soliditeit, realisme en vooruitgang van het project: professioneel karakter, genomen stappen,
bewustzijn van de agrarische realiteit en verschillende facetten van het beroep.
 Projectmanagement capaciteiten (administratief, financieel, werkorganisatie, communicatie, verkoop).
 Autonomie en vastbeslotenheid om een professionele activiteit te creëren.
 Motivatie om zijn/haar activiteit als
landbouw(st)er in het testgebied op te starten (collectieve dynamiek, deelname aan een
onderzoeksproject).

OPGELET: Afhankelijk van het gekozen statuut en begeleidingsstructuur, moet de projectleider verschillende fasen voltooien VOOR zijn aanvraag in te dienen bij Début des Haricots. Als u nog geen contact hebt met een van deze structuren, zorg ervoor dat u dit niet tot op het laatste moment overlaat,
aangezien dit tijd vraagt!

6. Aanvraagprocedure voor kandidatuurstelling

5. Soort van project (individueel/collectief)
A. Tuinbouw op kleine oppervlaktes
(project met individuele roeping).
De kandidaat projectdragers die opteren voor
een individueel project zullen kunnen gebruik
maken van een oppervlakte van 15 are het eerste
jaar (een grotere oppervlakte kan in overweging
genomen worden tijdens het verloop van de kandidatuur), van 30 are het tweede en derde jaar.
Een grotere oppervlakte kan bekomen worden
met het akkoord van het bestuur van de landbouwtestsite.
B. Andere mogelijkheden (collectieve dimensie/
gemengd project).
De landbouwtestsite staat open voor projecten
met een collectieve roeping en/of een gemengd
project (onder « gemengd » verstaan wij een project met de bedoe-ling productieactiviteiten,
en sensibilisering en/of promotie van duurzame
landbouw samen te brengen.
Collectief project (deelname
met meerdere personen).
Een collectief project is mogelijk in de landbouwtestsite maar is beperkt tot(maximum)
0,5 ha teeltoppervlakte in totaal. De kandidaten moeten een beschrijving geven van de
groepsdynamiek om dit te beheren.
Gemengd Project.
Een gemengd project is ook mogelijk in de
landbouwtestsite. In dit geval moeten de kandidaten in hun kandidatuurdossier uitleggen
wat de articulatie tussen het louter productieve luik en het pedagogisch luik is (beschrijving van eventuele animaties, het doelpubliek,
de inhoud en de pedagogische methodologie,
en ook het netwerk van bestaande partners en
te contacteren partners) met aandacht voor
het juri-disch statuut en voor het voortbestaan
van het project na de proefperiode.

Collectieve dimensie (Greenscop,
gedeelde onderneming).
Indien gewenst kunnen de projectdragers toetreden tot een gedeelde onderneming, Greenscop (ondersteund door SAW-B).

A. Informatiebijeenkomsten.

C. Kalender van het selectieproces.

 Informatiesessies
zullen
plaatshebben
maandag 25 juni van 17u tot 18h30 (StenenKruisstraat 85, zetel van de vzw Début des Haricots) en maandag 3 september van 14u tot 16u
(Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel).

 Alle aanvragers krijgen per e-mail een bevestiging van de ontvangst van hun aanvraag.

 Een verplicht bezoek aan de landbouwtestsite
en een vraag & antwoord sessie dinsdag 03 juli
en donderdag 06 september ‘s ochtends van
10u tot 12u (Vogelzangstraat 195, 1070 Anderlecht, metrolijn 5 halte COOVI). Enkel een van
de twee sessies is verplicht.
Greenscop is een gedeelde onderneming
bestaande uit werkers en werksters die
hun beroep op autonome wijze uitoefenen
maar in het kader van het opstarten van een
coöperatie. In plaats van hun eigen onderneming te stichten, beslissen zij om hun acti-viteiten te ontwikkelen in een gemeenschappelijke juridische structuur voor het
gemeenschappelijk stellen van:

 Een voorbereidende workshop (verplicht)
« Kaartspel BMC » (een variante van « Model
Business Canvas », aangepast aan het lanceren
van een landbouw-activiteit op kleine oppervlakte) om de rijpheid van uw project te laten
ont-wikkelen. Dit staat op het programma op
dinsdag 11 september (heel de dag) in het kader van het onderzoeksproject Ultra Tree (plaats
te bepalen).

 diensten (administratie, boekhouding,
penningmeester, communicatie, gemeenschappelijk merk, …),

B. Indiening van aanvragen.

 human resources en materiele middelen
(productie-middelen, logistiek netwerk,
commercieel netwerk,…)

 CV (met speciale aandacht aan uw ervaring
binnen de landbouwsector).

 gemeenschappelijk realiseren van producties, dienst-verlening en verkoop.
Om toe te treden tot een gedeelde onderneming, moeten de kan-didaten eerst aan
een vorming deelnemen, begeleiding hebben en hun activiteit getest hebben. Eénmaal binnen de onderneming, zullen de
werkers(sters) loon trekken van de coöperatie en niet zelf-standig zijn. Zij zijn “loontrekkend ondernemer”.
De onderneming Greenscop is momenteel
in oprichting met een eerste groep van
ondernemers. Een nieuwe oproep voor
deelnemers zal gebeuren begin 2019.
Voor meer informatie:
m.leboeuf@saw-b.be

Het dossier moet volgende documenten bevatten:

 Kandidaatsdossier (in te vullen formulier in bijlage 1).

 De interviews zullen plaatsvinden op maandag
1 en dinsdag 2 oktober.
 De resultaten van de selectie worden aangekondigd tegen 8 oktober.
 In januari 2019 wordt een begeleidende overeenkomst getekend met de geselecteerde projectdragers en het land is beschikbaar vanaf
de ondertekening van de overeenkomst op 15
januari 2019.

JUNI
25/06 infoSESSIE
van 17u tot 18u30 (Ste-nen-Kruisstraat 85,
zetel van de vzw Début des Haricots)

JULI
03/07 Terreinbezoek (verplicht)
van 10u tot 12u (195 Vogelzangstraat, 1070 Anderlecht, metrolijn 5 halte COOVI)

SEPTEMBER

 Ontwerp van het gewasplan (geplande gewassoorten, hoeveelheden en periode van het jaar)

03/09 infoSESSIE

 Een beknopt financieel plan en schatting van
de inkomsten voor de jaren 1, 2 en 3 (in te vullen formulier in bijlage 2)

06/09 Terreinbezoek (verplicht)

 Eventuele extra bijlagen (aangeraden in geval
van collectieve of gemengde projecten)
OPGELET: in het geval van een groepsproject
moet elke projectdrager een kandidatuurdossier
op zijn naam indienen, met vermelding van zijn
teamgenoten op de gewenste plaats.

De kandidatuurdossiers moeten ten
laatste op 23 september worden
ingediend VIA gabriele@haricots.org

van 14u tot 16u (Leefmilieu Brussel, Havenlaan 86C /
3000, 1000 Brussel)
van 10u tot 12u (195 Vogelzangstraat,
1070 Ander-lecht, metrolijn 5 halte COOVI)

11/09 Kaartspel BMC (verplicht)
(heel de dag, plaats te bepalen)

23/09 INDIENEN VAN DE kandidaturen

OKTOBER
01/10 et 02/10 INTERVIEWS
08/10 RESULTATEN

BIJLAGEN
Bijlage 1: kandidatuurdossier
Bijlage 2: Schets van financieringsplan en
schatting van de inkomsten voor jaar 1, 2 eN 3

contactPERSOON
Voor vragen rond deze oproep tot kandidatuurstelling,
contacteer Gabriele Annicchiarico van VZW Début des Haricots ASBL

