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1. doel van deze oproep
Deze oproep tot kandidatuurstelling wil één of meerdere agro-ecologische en/of
biologische projecten die professioneel zijn, leefbaar, overdraagbaar en die jobs
creëren, de kans bieden om van start te gaan op de gronden in Neerpede.
De geselecteerde projecten zullen vooral gericht zijn op tuinbouw. Kleinvee is
toegestaan, maar blijft bijkomstig. Het voorgestelde project kan gedragen zijn door
een individu of een collectief van personen die zich samen aanbieden. Het project
zal vooral gericht zijn op voedsel voor de gebruikers van het Brussels gewest.
Het project respecteert het HANDVEST VAN BoerenBruxselPaysans.
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2. Context van deze oproep
Deze
oproep
tot
kandidatuurstelling
komt tot stand in het kader van
BoerenBruxselPaysans, een pilootproject
van 5 jaar (2016-2021) dat gefinancierd wordt
door het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) en gerealiseerd wordt door
6 partners: Leefmilieu Brussel, de Gemeente
Anderlecht, Début des Haricots, het Groen en
blauw huis, Terre-en-vue en Crédal.
BoerenBruxselPaysans heeft als opdracht om
de productie en verwerking van plaatselijke
voeding volgens ecologische principes (in
het Brussels Gewest) voor Brusselse eters te
faciliteren en te doen toenemen. Het project
wil kwalitatief voedsel beschikbaar maken voor
Brusselaars via duurzame voedselketens, hen
sensibiliseren voor duurzame voeding in al zijn
aspecten en hen doen deelnemen aan de lokale
voedseldynamieken.

BoerenBruxselPaysans wil in de eerste plaats
ondernemers ondersteunen binnen elke schakel
van de duurzame voedselketen, van de productie
tot de consumptie. Hiervoor biedt het project infrastructuren aan, percelen en methodologische en
technische ondersteuning voor ondernemers om
hen te begeleiden bij het opstarten van hun activiteiten.
BoerenBruxselPaysans kiest ervoor om zich te beperken tot teelt in volle grond.
Meer info over het project :
boerenbruxellespaysans.be
Meer info over de partners :
www.haricots.org
www.groenenblauwhuis.be
www.terre-en-vue.be
www.credal.be
www.grainesdepaysans.be
www.leefmilieubrussel.be
www.anderlecht.be

3. aanbod van BoerenBruxselPaysans
voor de geselecteerde kandidaten
De geselecteerde kandidaten kunnen dankzij
BoerenBruxselPaysans genieten van:
 De
gronden
die
hieronder
beschreven worden met een betalend
terbeschikkingstellingscontract van maximum
27 jaar (zie hieronder).
 Contacten met een netwerk van actoren
die actief zijn op het vlak van landbouw en
duurzame voeding in Brussel.
 Een BEGELEIDING door de partners van
BoerenBruxselPaysans rond allerlei thema’s in
verband met het opstarten van het project :
 Terre-en-vue en de gemeente Anderlecht
stellen de terrein ter beschikking.
 Leefmilieu Brussel biedt expertise aan met
betrekking tot landschapsstudies.

 Crédal stelt een individuele coaching voor
aan geselectioneerde landbouwers over de
financiële en strategische aspecten en de
mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve workshops over het zelfstandigenstatuut, boekhouding en zakelijk beheer.
 Début des Haricots biedt een technische
ondersteuning voor vragen over infrastructuur, zowel op technisch en organisationeel
vlak, voor tuinbouw en tisanerie.
 Het Groen en blauw huis biedt begeleiding
aan omtrent commercialiseringsstrategieën via korte trajecten (identificeren van
de vraag, bepalen van tarieven, keuze van
commercialiseringsmodellen en distributiekanalen), collectieve sessies over de verwerking van groenten, communicatie en
vrijwilligers.
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4. voorstelling van de gronden
De twee gronden bevinden zich in de Neerpedestraat in 1070 Anderlecht, tussen het
kruispunt met de Vlazendaalstraat en het kruispunt met de Appelboomstraat. De
gronden liggen net buiten de ring rond Brussel (R0), aan de grens met de gemeente
Dilbeek. Het gaat om twee verschillende loten percelen. Kandidaten kunnen een
aanvraag doen voor één van de loten of voor allebei tegelijk.

4.1 Het eerste terrein bestaat uit 3 kadastrale percelen met een
totale teelbare oppervlakte van 0,92 HA

 Op perceel 90A omvat 0,7 ha, waarvan 0,38
ha wordt op dit moment geteeld. Het gaat
om een perceel met droge en vochtige
delen.
 Perceel 87A omvat 0,31 ha, op 0,18 ha wordt
op dit moment geteeld. Het perceel wordt
deels beschut door een rij naaldbomen
krijgt deels schaduw van naaldbomen, is
beschut tegen de wind en fris.
 Perceel 88 is volledig bebost.
Sinds maart 2017 in een conversieperiode
naar biologische landbouw.
Het hele perceel wordt afgesloten en omgeven

door een diverse haag.
De bodem helt lichtjes en is naar het zuiden
gericht. In 2018 werden bodemanalyses uitgevoerd (beschikbaar op aanvraag). De bodem
bestaat uit niet-opspattend fijn leem. Het organische stofgehalte ligt boven de 3,9 % en de pH
KCl varieert tussen 4,7 en 6,3, per zone.
HistoriSCH werd dit perceel sinds 2016 uitgebaat als landbouwtestsite (www.grainedepaysans.be). Alle installaties (vooral nieuw
materiaal) en de inrichting dateren van deze
periode. Drie projecten bewerkten er de grond
met handwerktuigen.
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PLAN VAN AANLEG
Er werd een plan uitgewerkt voor
de aanleg van infrastructuur,
grotendeels geïnspireerd op de
huidige inrichting.
Wijzigingen kunnen in overweging
genomen worden in overleg met
Terre-en-Vue en de Gemeente
Anderlecht.

Toevluchtzone/maaistrook
Kweekserre
Opslag materiaal
Groeikas
Compost
Teeltstrook
Boring
Fruitboom
Gemengde haag
Laag fruit
Hek
Hek wei
Hoofdpad moestuin
Nevenpad moestuin
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VOORZIENINGEN
Het terrein omvat drie serres van 8m
bij 26m en een groeikas van 6,5m bij
20m met zaaitafels.
Een ondergronds netwerk van
waterleidingen en kranen laat toe om
de beplanting te bevloeien, zowel in
de serres als buiten.

Aan de ingang van het
terrein doet een container
dienst als opslagruimte.
Het aanpalend afdak is
voorzien van een lange
tafel en een wasruimte.

Een
waterpomp
met
een
benzinemotor zorgt voor waterdruk.
Het waterreservoir bestaat uit acht
citernen van telkens één kubieke
meter.
Op dit moment wordt stadswater
afgetapt via een zwanehals aan de
Bevrijdingsstraat. De huur van deze
zwanehals is ten laste van de gebruiker
van het terrein.

9

De voor dit perceel geselecteerde kandidaten engageren zich om de aanwezige voorzieningen over
te nemen. Op dit moment zijn die het eigendom van vzw Le Début des Haricots.
totaAl BEDRAG: 12.002,32 euro incl. BTW.
De betalingswijze kan in onderling overleg afgesproken worden.
Het bedrag voor dit materiaal stemt overeen met de afschrijvinggswaarde op 1 januari 2019.
De volgende tabel bevat een overzicht van de voorzieningen die inbegrepen zijn bij de overname.
jaar van
aanschaf

aankoopwaarde
(excl. btw)

2 serres (8m*26m)

2016

5.616 euro

10

4.756,75 euro

1 serre (8m*26m)

2017

2.808 euro

10

2.718,14 euro

1 groeikas (6,5m*20m)

2016

1.872 euro

10

1585,58 euro

1 container voor opslag met slot

2016

1.890,50 euro

20

915,00 euro

1 afdak met wasruimte

2017

282,70 euro

10

114,02 euro

waterPomp

2016

233,10 euro

5

112,82 euro

8 waterciternen

2016

400 euro

bevloeiingsmateriaal

2016

2.171,01 euro

Haag

2017

524,19 euro

555,64 euro

15.797,50 euro

12.002,32 euro

Materiaal

TOTAAL

afgeVerkoopwaarde
schreven
in 2019
jaren
(excl. btw)

193,60 euro
5

1.050,77 euro
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4.2	het tweede terrein omvat drie kadasterpercelen met
een totale teelbare oppervlakte van 1,26 ha
 1,09 ha van perceel 85A. Een ander deel
van dit perceel valt volledig buiten deze
oproep en wordt gebruikt door een
hondenclub.
 Perceel 82E van 0,24 ha, waarvan 0,13
ha teelbaar, de rest (0,11 ha) is bebost.
 Perceel 83B van 0,04 ha is teelbaar.
het volledige perceel van 1,26
hectare wordt vrijgemaakt in
twee fasen, die allebei toegekend
worden via deze oproep. een
kandidatuur kan zich ook beperken
tot een enkele fase.

De bodem van deze percelen helt lichtjes en is
georiënteerd naar het zuiden.
In april 2018 werden bodemanalyses
uitgevoerd die inkijkbaar zijn op aanvraag. De
bodem is van het type limon fin. Het organische
gehalte bedraagt 2,6 % en de PH 5,1.
De laatste jaren werden deze percelen
begraasd door paarden. Het linkerdeel van 85A
en de percelen 82E en 83B werden bebouwd
voor 2004.
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eerste fase
De eerste fase wordt beschikbaar vanaf 1 januari 2019 en omvat de delen die aangeduid
zijn op het plan hieronder, voor een oppervlakte van 0,63 ha.
Dit plan van aanleg omvat ook een mogelijke indeling van het terrein. De plaatsing van
de voorzieningen (serre, opslag en groeikas) moet gerespecteerd worden. Het terrein
van deze eerste fase is afgeboord, palend aan het perceel dat vrijkomt in de tweede
fase, door een strook met planten en bomen die niet bewerkt zal kunnen worden, maar
wel onderhouden moet worden als toevluchtstrook.

Toevluchtzone/maaistrook

Boring

Kweekserre

Fruitboom

Opslag materiaal

Gemengde haag

Groeikas

Laag fruit

Compost

Hek

Teeltstrook

Hek wei
Hoofdpad moestuin
Nevenpad moestuin
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tweede fase
De tweede fase, voor een oppervlakte van 0,63 ha, komt vrij op 1 januari 2020 om de
vorige gebruiker toe te laten het terrein vrij te maken. De oppervlakte van de tweede
fase wordt weergegeven op onderstaand plan.
Op dit perceel staan vier paardenboxen en een ontmoetingsruimte. Deze infrastructuur
blijft en Terre-en-vue cvba zal een aanvraag tot regularisering indienen. De
tuinbouwinfrastructuur (serres, berging, groeikas) zal moeten geplaatst worden zoals
voorzien is op het plan van aanleg.

Toevluchtzone/maaistrook

Boring

Kweekserre

Fruitboom

Opslag materiaal

Gemengde haag

Groeikas

Laag fruit

Compost

Hek

Teeltstrook

Hek wei
Hoofdpad moestuin
Nevenpad moestuin
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5. voorwaarden deelname
en ingebruikname
Terre-en-vue CVBA is erfpachter van deze gronden tot 31 december 2045. De coöperatieve regelt
de terbeschikkingstelling aan de landbouwer(s). Deze terbeschikkingstelling geldt voor de duur
van het project (tot maximum 27 jaar). Terre-en-vue stelt een huurcontract voor (zie bijlage).
 De huur zal elke eerste november
betaald worden voor het lopende
jaar. De berekening van de huur is in
overeenstemming met de wettelijke
pachtsommen voor de landbouwregio
in kwestie.
 Voor de gronden in gebruik genomen
worden
door
de
weerhouden
kandidaten zal een plaatsbeschrijving
opgesteld worden.
 Om een gezamenlijke evolutie te
bevorderen tussen de landbouwer(s)
en
Terre-en-vue,
wordt
een
jaarlijkse opvolging van het project
georganiseerd.

Bovenop de contractuele voorwaarden
moedigen we de huurder aan om:
 In communicatie (media, website,
drukwerk,…) te vermelden dat
hij of zij ondersteund wordt door
BoerenBruxselPaysans en het logo van
BoerenBruxselPaysans te gebruiken,
en dit zolang BoerenBruxselPaysans
bestaat.
 Mee te werken aan de uitbouw
van stadslandbouw, meer bepaald
door cijfergegevens te delen ivm
het project (omzet, soort klanten,
werkuren,
productievolume,...)
met de begeleidende ploeg van
BoerenBruxselPaysans, alsook open te
staan voor georganiseerde bezoeken.

JAARLIJKSE HUUR
4.1 EERSTE TERREIN:
457,38 EURO
4.2 TWEEDE TERREIN:
Fase I : 228,95 EURO
Fase II : 228,95 EURO
Totaal : 457,89 € EURO
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6. selectieProcedure
6.1	procedure
1. Bezoek aan de gronden
Een bezoek laat toe om kennis te
nemen van de gronden, hun specifieke
kenmerken en de omgeving. Er is ruimte
voor vragen over de oproep en de
voorwaarden om deel te nemen.

De bezoeken worden
georganiseerd op vrijdag
19 oktober om 10u en
maandag 29 oktober
om 10u.
Plaats van afspraak: het kruispunt van de
Neerpedestraat en de Vlazendaalstraat
in 1070 Anderlecht. Het bezoek duurt
ongeveer 1u30.
Deelname aan een van de bezoeken is
verplicht en maakt deel uit van de
voorwaarden voor kandidaturen.
2. Indienen volledige kandidatuur

Kandidaturen moeten ingediend worden ten laatste op
zondag 18 november 2018
om middernacht, per mail op
pro@boerenbruxselpaysans.be

in pdf-formaat.

De kandidaten verzekeren er zich zelf
van dat de ontvankelijkheidscriteria
gerespecteerd worden (zie 6.2).
In het geval van een collectieve
kandidatuur zal de groep één kandidatuur
indienen als geheel.

3. Ontmoeting met de kandidaten
Eind november worden ontmoetingen
georganiseerd tussen de kandidaten en
het selectiecomité voor deze oproep.
Het selectiecomité zal samengesteld zijn
uit leden van de partners van BBP. De
projecten worden geselecteerd op basis
van de evaluatiecriteria (zie 6.3).
De Eindselectie van het project zal
plaatsvinden rond 1 december 2018.
De grond wordt ter beschikking gesteld
van de geselecteerde kandida(a)t(e)(n)
vanaf 1 januari 2019.
4. De kandidaten die beantwoorden
aan de selectiecriterie van deze
oproep maar niet weerhouden
worden voor een installatie, zullen
een voorstel krijgen voor een gerichte
begeleiding bij het zoeken van een
grond gedurende één jaar, en dit voor
maximum 2 personen.

6.2	Criteria voor de ontvankelijkheid van de kandidaturen
Om ontvankelijk te zijn moet een kandidatuur
de volgende elementen bevatten:
 De kandida(a)t(e)(n) namen deel aan
een bezoek van het terrein.
 De kandidatuur is volledig, inclusief de
bijlagen.
 De volledige kandidatuur bereikt ons
voor de deadline.
 Het voorgestelde project stemt overeen
met de doelstellingen van deze oproep,
die onder punt 1 vermeld worden.
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6.3	Criteria om de projecten
en kandidaten te evalueren
De onderstaande evaluatiecriteria vatten de
elementen samen die zullen toelaten om de
geschiktheid van de projecten en kandidaten
te evalueren.
A. Algemene criteria
1. Het project is bestemd voor de
voeding van de lokale menselijke
bevolking.
2. Het project is professioneel, leefbaar
en overdraagbaar.
3. Het project heeft respect voor de
natuur.
4. Het
project
probeert
agroecologische methodes toe te passen
en respecteert op zijn minst het
lastenboek van de biologische
landbouw.
5. Het project streeft naar een maximale
autonomie van de productiecycli.
6. Het project schrijft zich in in de
plaatselijke netwerken (voorziening,
distributie).
7. Het projet heeft een positieve
impact op de veerkracht van Brussel
met betrekking tot voeding. De
producten
moeten
(minstens)
gedeeltelijk toegankelijk zijn voor de
Brusselse bevolking.
8. Het project creëert jobs.
B. Criteria
met
betrekking
landbouwbeheer en -technieken

tot

1. Theoretische en praktijkkenis van
agro-ecologische teelt.
2. Beheersen van commercialiseringstechnieken.

Theoretische en praktijkkennis
van commercialiserings- en
aankooptechnieken: nodige
tijdsbesteding, distributiekanalen,
voorbereiding en verpakkingen,
verkoopswijzen, commerciële
technieken, prijsstelling, zelfpluk,
leveranciers, onderhandelingen,...
3. Kennis van realiteit van het
boerenleven in de Belgische context,
op het vlak van werkdruk en de
evolutie van de markt.
C. Persoonlijke vaardigheden
1. Ondernemingszin.
Verantwoordelijk, zelfstandig en
onafhankelijk, zet zich in, schat
risico’s in (op financieel, ecologisch,
sociaal en persoonlijk vlak),
neemt en draagt beslissingen en
initiatieven, knoopt partnerschappen
en samenwerkingen aan, omringt
zich met de juiste mensen, creëert
meerwaarde en een vergoeding
voor zichzelf. Heeft aandacht voor
markttendenzen, gaat om met stress,
organiseert zich en delegeert.
2. Fysieke conditie in overeenstemming
met het project.
3. Zicht op persoonlijke noden.
Bewust van persoonlijke noden,
zowel op het vlak van werkuren
als engagement, is realistisch met
betrekking tot zijn financiële noden,
woon-werkverkeer en verblijfplaats.
4. Zin voor administratief beheer.
In staat om dossiers op te stellen,
rekeningen bij te houden, om te
gaan met klanten, administratieve
verplichtingen na te komen,...
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7. contact

5. Pedagogische vaardigheden.
Instaat zijn om kennis over te dragen
via workshops, animaties, zowel voor
volwassenen als voor kinderen.

Voor meer informatie over vragen in verband
met deze projectoproep kunt u contact
opnemen met:

D. Projectbeheer
1. Een belovend businessmodel hebben
dat volgende elementen bevat:
 Een omschrijving van de waarde
van het product, de problemen
die aangepakt worden en de
meerwaarde voor de klanten.
 Het soort klant dat beoogd wordt.

Maarten Roels
0496/68.28.78
Terre-en-vue
Martin Philippart
0489/909.606
Le Début des Haricots

 Communicatie en relatie met de
klant.

U kunt uw vragen ook stellen via

 Distributiekanalen.

pro@boerenbruxselpaysans.be

 Voornaamste partners.
 Belangrijke hulpbronnen.
 Gerealiseerde en uitbestede arbeid.
 Betaalmethode en etappes die voor
inkomsten zorgen.
2. Een
landbouwactiviteitenmodel
hebben dat de productiemethode
omschrijft.
3. Een financieel plan hebben dat het
businessmodel becijfert over een
periode van drie jaar. Dat toelaat om
de economische leefbaarheid, de
pertinentie en het realisme van de
activiteit in te schatten. Dat de kosten
weergeeft, het zakencijfer, de noden,
de financieringen en de toelaatbare
inkomsten.
4. Een aangepast
hebben.

wettelijk

statuut
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bijlagen
bijlage 1 : FORMULier kandidatuur
bijlage 2 : financieel PLAN
bijlage 3 : handvest BOERENBRUXSELPAYSANS
bijlage 4 : huurCONTRAcT

contactpersonen
Maarten Roels
0496/68.28.78
Terre-en-vue
Martin Philippart 0489/909.606
Le Début des Haricots
U kunt uw vragen ook stellen via
pro@boerenbruxselpaysans.be

