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1. INLEIDING 

1.1 CONTEXT EN PROBLEEMSTELLING 

Deze studie is opgemaakt in het kader van het afstuderen tot het 
behalen van de titel Master of Science in Building Architecture and 
Urban Planning, specialisatie Urban Design and Planning, aan de 
faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit te Eindhoven. 

Het onderwerp van deze studie kan samengevat worden met de vraag 
of er nog toekomst is voor de glastuinbouw in de Antwerpse Kempen. 
En zo ja, hoe ziet die er dan uit? Er zijn verschillende aspecten die 
maken dat de toekomst van de glastuinbouw in zijn huidige gedaante 
in vraag wordt gesteld. Vooreerst is er de juridische onzekerheid van 
de glastuinbouwbedrijven die zich in grote getale in agrarische lees 
landelijke gebieden bevinden. De steeds groter wordende glasopstand 
per bedrijf zorgt ervoor dat het spanningsveld tussen het voornamelijk 
open ruimte en de glasopstanden toeneemt. Ten tweede is er naast 
het ruimtelijke luik het energievraagstuk. Hoe kunnen we vermijden dat 
in de toekomst groenten onder glas onbetaalbaar en de teelt 
maatschappelijk onverantwoord wordt? Ten derde is er de distributie 
en ontsluiting van de bedrijven. Allen vraagstukken waarvoor er tot op 
heden geen afdoende oplossingen bestaan. 

Ais uitgangspunt van dit onderzoek zijn we vertrokken van enkele 
belangrijke recente studies. 
Ais eerste is er het Kaderplan "Gedifferentieerd ruimtelijk 
ontwikkelingsperspectief voor de glastuinbouw binnen de macrozone 
Hoogstraten". Deze studie is in 2008 opgemaakt door de Afdeling 
Mobiliteit en Ruimtelijke Planning van de Universiteit Gent en de 
Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen in 
opdracht van de Provincie Antwerpen, Dienst Ruimtelijke Planning en 
Landbouw en Plattelandsbeleid. 

Dit onderzoek naar de ontwikkelingsperspectieven van de 
glastuinbouw is opgebouwd uit drie delen. 

Transitie naar eell duurzaam glastuinbouwpark 

In het eerste deel wordt er een beeld geschetst van de huidige situatie 
van de glastuinbouw in de Antwerpse Kempen en zijn 
ontstaansgeschiedenis. Dit gebeurt enerzijds op basis van 
wetenschappelijke studies en onderzoek en anderzijds door eigen 
terreinonderzoek. 

In het tweede deel hebben we vanuit het verrichtte onderzoek en de 
analyses een probleemstelling geformuleerd. 
In het derde en laatste deel wordt een visie uitgeschreven en worden 
conclusies geformuleerd die een eerste aanzet moeten zijn om een 
oplossing te kunnen bieden aan de geformuleerde probleemstelling . 

Een tweede belangrijk document is het Kaderplan Multifunctioneel 
ontwikkelingsperspectief en strategische beleidsplan voor het kanaal 
Dessel - Turnhout - Schoten. Deze studie werd opgemaakt door 
Libost Groep, Witteveen + Bos en de Intercommunale 
Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen. Deze studie werd in 
2005 afgerond. 
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1.2 DOELSTELLING 

Deze studie heeft de intentie een transitiescenario uit te werken die de 
glastuinbouw aanpast aan de noden van de 21 ste eeuw. We gaan 
hierbij op zoek naar de sleutelprocessen en patronen die ervoor 
kunnen zorgen dat we komen tot een innovatieve en duurzame 
glastuinbouwcluster in de Antwerpse l\Joorderkempen. 

Een eerste doelstelling vloeit voort uit het Kyotoprotocol dat in 1997 
werd ondertekend. Dit bepaalt dat Belgie tegen 2008-2012, 7,5 % 
minder C02 uitstoot heeft ten aanzien van het referentiejaar 1990. Met 
deze studie willen we dan ook onderzoeken op welke wijze een tot op 
heden energie-intensieve glastuinbouw zijn bijdrage kan leveren tot 
deze doelstelling . Voor meer informatie over de klimaatverandering en 
het Kyoto-protocol wordt verwezen naar volgende websites: 
http://ec.europa.eulnewslenvironmentl090401_1_nl.htm 
http://aps.vlaanderen.belstatistiek/dossierslstaLdossiers _ kyoto. htm 

Een tweede doelstelling is de voedselvoorziening. Enerzijds is het 
vanuit gezondsheidszorg essentieel dat er zekerheid bestaat over 
voldoende en kwalitatief goed voedsel in de nabijheid van 
verstedelijkte gebieden. Consumenten moeten worden meer bewust 
gemaakt worden van het belang van een gezonde eetcultuur. 
Anderzijds moet het beperken van het voedseltransport een 
belangrijke doelstelling zijn. 

Ten slotte is er de ruimtelijke doelstelling. De ruimtelijke inpassing 
dient zo te zijn dat er een symbiose ontstaat die de glastuinbouw tot 
een hoger niveau kan tillen . 

We willen met deze studie te weten komen of een creatieve en 
innoverende ruimtelijke planning een meerwaarde kan betekenen voor 
deze doelstellingen. Welke paden kunnen gevolgd worden om een 
transitie in deze sector succesvol te laten verlopen? 
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2. ONDERZOEKS-EN ONTWERPMETHODIEK 

Ontwerpend onderzoek 

Voor deze afstudeeropgave is geopteerd voor een ontwerpend 
onderzoek. Dit soort van onderzoek kan beschouwd worden als een 
vorm van praktijkgericht explorerend onderzoek. Naast literatuur en 
theoretisch onderzoekswerk bestaat een belangrijk deel van het werk 
uit terreinonderzoek. Bij ontwerpend onderzoek zal het onderzoekend 
ontwerpen ingezet worden om te komen tot een oplossing voor de 
specifieke probleemstelling. Het ontwerpproces loopt in deze parallel 
aan het onderzoekswerk. Stelselmatig worden bepaalde van belang 
zijnde thema's getoetst in een ontwerpproces. Op basis van ontwerp 
zullen er afwegingen en keuzes moeten gemaakt worden die kunnen 
leiden tot een oplossing. 

Literatuuronderzoek 

Het literatuuronderzoek geeft ons een wetenschappelijk inzicht in de 
materie waar de opdracht over handelt. Op basis van gegevens uit 
andere onderzoeksprojecten zal het ontwerpend onderzoek steeds 
verder ontwikkelen tot er een oplossing is gevonden voor de specifieke 
probleemstelling. Dit literatuuronderzoek zal het ganse studieproces 
mee evolueren en steeds meer toegespitst worden op de 
gespecialiseerde thema's van het afstudeerproject. 

Terreinonderzoek 

Met het onderzoek in situ willen we een gedetailleerd beeld krijgen van 
de specifieke situatie en knelpunten in het onderzoeksgebied. 
Tegelijkertijd zoeken we naar opportuniteiten die zich aandienen. Het 
terreinonderzoek bestaat naast het echte veldwerk uit cartografisch en 
planologisch onderzoek, uit historisch onderzoek, uit geologisch 
onderzoek, hydrologisch onderzoek, enz ... 
Wanneer al deze informatie is verzameld kunnen analyses leiden tot 
verbanden en interferenties van de verschillende deelonderzoeken. 

Transitie naar een duurzaam glastuinbouwpark 

Methodiek en benadering van het afstudeerproject 

Om effectief te kunnen komen tot een transitie in de glastuinbouw 
hebben we ervoor geopteerd te vertrekken vanuit drie belangrijke 
maatschappelijke pijlers. Namelijk energie, voedsel en ruimte. 
Vanuit deze drie invalshoeken hebben we de glastuinbouw benaderd 
en in een nieuwe context geplaatst. Deze multisectorale benadering is 
essentieel om te kunnen komen tot een integraal en duurzaam project. 
Immers duurzaamheid slaat niet alleen op energie of op ruimte. Een 
project is pas duurzaam als het op de verschillende geledingen van de 
samenleving dit pleegt te zijn. 
Op basis van het endogene karakter van de glastuinbouw in de 
Noorderkempen en de potenties van het onderzoeksgebied zijn we op 
zoek gegaan naar een onderbouwd antwoord op de probleemstelling . 

PRoa5SCHfMAON1WfRPUJD ONDfRZOfK 

Uter.~tuuronderzoek I 

Definitieve probleemstelling 

3 strategische pijlers 

Strategische tr.~nsitleconcepten 

IICIOrloplp probleemstillint 
op blsls VIII wontuclle 

Cartosrafisch ondenoek & 
onderzoek In siru 

Locatiestrategie 
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3 ONDERZOEK EN ANALYSE 

3.1 Situering van het studiegebied 
Macrosituering van het studiegebied 
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De kaart hiernaast geeft de ligging van het studiegebied weer. 

Het studiegebied is aangeduid met een cirkel (stippellijn). Het gebied is 
gelegen in het noord-westen van de Kempen (aangeduid met de ovale 
stippellijn). In Vlaanderen grenst de Kempen aan de Vlaamse Ruit 
(stedelijk gebied Antwerpen - Leuven - Brussel - Gent) In het 
noorden reikt de Kempen tot de Brabantse stedenband. De Kempen 
wordt gekenmerkt door zijn groene landelijke karakter. 

In het zuiden van de Kempen bevindt zich het belangrijkste kanaal van 
Belgie. Het Albertkanaal (bevaarbaar tot 2000 ton) legt de verbinding 
tussen de Schelde en de Maas. 
In de Noorderkempen bevindt er zich het Kanaal Turnhout - Dessel -
Schoten (bevaarbaar tot 600 ton). Het is een noordelijke bypass van 
het Albertkanaal. De bypass is grotendeels gelegen op de 
geografische/hydrologische scheiding tussen het Maas- en 
Scheldebekken. 

Verder zijn er in de Kempen drie belangrijke autosnelwegen aanwezig . 
Centraal door de Kempen loopt de internationale Autosnelweg E34. 
Deze snelweg verbindt Antwerpen met Eindhoven. In het zuiden loopt 
parallel met het Albertkanaal de E313. In het westen hebben noord
zuidwaarts de E 19. 
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3.2 De geschiedenis van de glastuinbouw in De Antwerpse 
Noorderkempen 3 en 102 

In het begin van de 2oste eeuw is de kleinfruitteelt (bessen, frambozen, 
fabrieksaardbeien , ... ) komen overwaaien vanuit de Nederlandse 
Provincie Noord-Brabant. 

In 1933 werd de eerste veiling gesticht, "de Katholieke 
Veilingsvereniging der Noorderkempen". 
Tijdens de tweede Wereldoorlog werd ze gebruikt als leveringsplaats 
van de voedsel- en landbouwcoöperatie. 

Na de oorlog biedt de streek wem1g werkgelegenheid. De 
arbeidsintensieve aardbeienteelt, met veel onderhouds- en plukwerk, 
zorgt ervoor dat de gezinnen hun inkomen gevoelig kunnen verhogen. 
In 1950 vertegenwoordigen de aardbeien 90% van de totale omzet op 
de veiling . 

In de jaren '60 professionaliseert de sector en eind jaren '60 
verschijnen de eerste glazen serres in het landschap. 

In de jaren '70 komen naast de aardbeien de glasgroenten in opmars. 
Sinds de jaren '80 kunnen de aardbeien jaar rond geoogst worden. 
Tomaten, paprika's en komkommers zijn de belangrijkste 
glasgroenten. 

Vanaf 2003 kwamen de 'specialties' in opmars. Nieuwe vormen en 
soorten tomaten en paprika's nemen een deel van de traditionele 
gewassen over. Anno 2009 is de handel gebaseerd op twee 
belangrijke pijlers, de aardbeien en de glasgroenten. Beide nemen ze 
+/- 50% van de totale omzet voor hun rekening. 

De veiling is momenteel gehuisvest op een terrein van 240.000 m2. De 
bebouwde oppervlakte bedraagt momenteel 55.900m2. (2.000 m2 
kantoor en 53.900 m2 hallen.) Ze is gelegen ten zuiden van het 
centrum van Hoogstraten. 

Transitie naar een duurzaam glastuinbouwpark 

De goederen worden geladen via 50 automatische laadbruggen. Intern 
zorgen 22 elektrische heftrucks voor aan- en afvoer. Zoals reeds 
aangehaald is de Regio Hoogstraten vooral gespecialiseerd in 
aardbeien en de glasgroenten tomaten en paprika's. 
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3.3 De huidige gedaante van een glastuinbouwbedrijf 

Anno 2009 stellen we vast dat er her en der serres verschijnen. Op 
heel wat plekken in de Noorderkempen wordt men in de verte 
regelmatig geconfronteerd met een serre. (foto 2) (opmerking: serre 
staat in Vlaanderen synoniem voor kas) 
Foto 5 geeft duidelijk weer dat de serres ook alsmaar hoger worden. 
Links zien we dat er een nieuwe serre aansluit op een serre van de 
vorige generatie. De meest recente serres hebben een 
kroonlijsthoogte van zes meter, terwijl deze enkele decennia geleden 
slechts drie à vier meter hoog waren. 
Sinds kort merken we steeds meer op dat deze ontwikkeling van de 
serres gepaard gaat met het bouwen van uit de kluiten gewassen 
technische installaties. Deze installaties zijn een gevolg van de eco
technische ontwikkelingen in de glastuinbouw. (foto 4) 
Omwille van logistieke redenen komen deze installaties ook langs de 
straatzijde te staan, hetgeen de beeldkwaliteit en de beleving van de 
landbouwwegen niet ten goede komt. 
Foto 1 geeft een beeld van de binnenstraat in een moderne serre. Hier 
merken we een verregaande automatisering van het transporteren van 
de afgewerkte producten. 
Op foto 3 zien we de eigenlijke plant die op substraat wordt gekweekt. 
De verwarmingsleidingen doen ook dient als transportgeleiders. 
We kunnen hieruit concluderen dat de sector op individueel vlak heel 
wat technologische ontwikkeling doormaakt. Jammer genoeg heeft dit 
soms een negatieve impact op de ruimtelijke inpassing van de 
bedrijven. De omgevingskwaliteit gaat hier ten koste van 
technologische evolutie. 

Transitie naar een duurzaam glastuinbouwpark 
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Versplinterde glastuinbouw 

Op onderstaand figuur kunnen we vaststellen dat de 
glastuinbouwbedrijven wijd verspreid zijn. Globaal genomen zien we 
drie relatieve concentraties van glastuinbouwbedrijven. Een eerste 
concentratie bevindt zich in de omgeving van Meer (1 ), een tweede in 
de omgeving van Merksplas (2) en een derde in de omgeving van 
Rijkevorsel (3 ). 

Kaart met verspreide glastuinbouwbedrijven in de Noorderkempen 

(Bron: Een gedifferentieerd ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor de glastuinbouw 
binnen de macrozone hoogstraten) 

Transitie naar een duurzaam glastuinbouwpark 

Schaalgrootte 

Naast de sterke verspreiding merken we dat de meerderheid van de 
serres relatief klein zijn in vergelijking met de gemiddelde 
serreoppervlakte in Nederland. Op onderstaand figuur zien we dat het 
gros van de serres een glasoppervlakte van minder dan 1,5 ha heeft. 
Twee uitzonderingen hebben een glasopstand van meer dan 10 ha. 

ll nareaal ~lastllinbot.~dr;:t 

oppervla kt.: 

1 < 1.5na 

I 1.5- 3ha 

>10 n·a 

Kaart met aanduiding van glasopstand per bedrijf 

(Bron: Een gedifferentieerd ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor de glastuinbouw 
binnen de macrozone hoogstraten) 
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GLASL..ANDSC:HAP- E:E?n duur Lèèm Qlèstulnbouwpc::;,rk 

Bestaat er nog een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde 
toekomst voor glastuinbouw in de Noorderkempen? En zo ja, hoe ziet 
die er dan uit? Er zijn verschillende elementen die maken dat de 
toekomst van de glastuinbouw in zijn huidige gedaante in vraag wordt 
gesteld. Vooreerst is er de juridische onzekerheid van de 
glastuinbouwbedrijven die zich in grote getale in agrarische lees 
landelijke gebieden bevinden. De steeds groter wordende glasopstand 
per bedrijf, zorgt ervoor dat het spanningsveld tussen het voornamelijk 
open ruimte en de glasopstanden toeneemt. Ten tweede is er naast 
het ruimtelijke luik het energievraagstuk. Hoe kunnen we vermijden dat 
in de toekomst groenten onder glas onbetaalbaar en de teelt 
maatschappelijk onverantwoord wordt? Omwille van de 
jaarrondproductie worden de serres verwarmd wanneer de 
buitentemperatuur te laag is. Hierdoor zijn glastuinbouwbedrijven zeer 
grote energieverbruikers. Het fundamentaal probleem van dit 
vraagstuk is de moderne industriële voedselproductie. Hoe kunnen we 
een kwalitatief goede en duurzame voedselvoorziening voor de 
stedelijke agglomeraties garanderen? 

Aan het begin van de 21 518 eeuw worden we als mensheid met 
complexe problemen geconfronteerd. Allicht de twee moeilijkste zijn 
de klimaatverandering en de piekolie. Beide zijn zeer nauw verwant 
aan elkaar. Het fenomeen Piekolie zal zich voordoen op de moment 
dat de energie die nodig is om olie op te pompen, groter is als de 
energie die ermee kan opgewekt worden. 
Tot op heden is de glastuinbouwsector nog een zeer energie
intensieve sector. Ze is verantwoordelijk voor 62 procent van het totale 
energieverbruik in de landbouwsector. De klimaatverandering 
manifesteert zich alsmaar zichtbaarder. Het verbranden van fossiele 
brandstoffen zorgt voor de uitstoot van broeikasgassen. Om onze 
planeet te behoeden voor de toekomst en te komen tot een mitigatie, is 
het noodzakelijk de C02-uitstoot drastisch te verminderen. Zoals reeds 
vermeld is het Kyoto-protocol een eerste stap om dit op mondiale 
schaal te realiseren. 
Daarnaast is de glastuinbouwproductie steeds minder gebonden aan 
de locatie. 
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Meer en meer wordt er geteeld op substraat in plaats van in volle 
grond. Hiermee kunnen we stellen dat de glastuinbouw FOOTLOOSE 
is geworden. De teelaarde is gereduceerd tot een zakje weefsel (bvb. 
steenwol) dat eender waar kan gezet worden. 
Als we dit vergelijken met bijvoorbeeld de wijnproductie in Frankrijk 
merken we op dat dit niet te vergelijken is met de wijngaarden. 
Enerzijds wordt in de wijngebieden het landschap gedomineerd door 
de glooiende wijnranken zonder constructies. Anderzijds is voor 
wijnproductie de geologische conditie zeer belangrijk voor het 
uiteindelijke product. 
We kunnen ook stellen dat de glastuinbouw steeds minder affiniteit 
heeft van de "landbouw" en het platteland op zich. Ook de moderne 
glazen bouwconstructies sluiten eerder aan bij een stedelijk beeld of 
dorpszicht dan bij het platteland. De Glastuinbouw is geëvolueerd tot 
een stedelijk fenomeen. Het meest extreme beeld is hiervan de 
Greenpoort Westland in Nederland. Deze glastuinbouwcluster wordt 
ook wel eens de "glazen stad" genoemd. 

De energetische en ruimtelijke knelpunten zijn een rechtstreeks gevolg 
van het fundamenteel probleem. Zowel de ruimtelijke als de 
energetische probleemstelling ontstaat vanuit de behoefte aan 
voldoende en kwalitatief goed voedsel. Hoe kunnen we terug een 
logica brengen in de huidige consumptiepatronen? Op niveau van de 
consumptie en productie moeten bestaande onlogische patronen 
doorbroken worden. We stellen vast dat de glastuinbouwproductie en 
de consumptie momenteel twee afzonderlijke werelden zijn waar geen 
directe relatie tussen bestaat. De producent levert aan 
grootwarenhuizen of buurtwinkels en de consument koopt de 
producten die in de rekken liggen. Het enige contactpunt is het 
grootwarenhuis of de lokale groenten- en fruitwinkel. Hierdoor ontstaat 
er een vervreemding van de productie. Dit heeft als gevolg dat 
bijvoorbeeld een banaan of een peer voor de consument allebei met 
dezelfde moeite te kopen en te consumeren zijn. Dit terwijl het een 
wereld van verschil is als we van beide producten de 
voedselkilometers analyseren en constateren dat er een groot verschil 
bestaat in milieubelasting. 
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Om het tij te kunnen keren van deze waanzinnige en onhoudbare 
situatie, dienen we te zoeken naar een interactie tussen de 
hedendaagse stedelijke levensstijl en de productie van voedsel op het 
platteland. Duurzame voedselproductie die aansluit bij de leefwereld 
van de stedelijke consumenten kan bijdragen tot meer verantwoorde 
consumptie - en productiepatronen. Een belangrijke strategie bestaat 
dan ook uit het openbreken van bestaande barrières. Zo zijn 
consument en stad versus producent en platteland uit elkaar 
gegroeid. De productie van groenten en fruit is momenteel voor vele 
consumenten letterlijk 'onbekend terrein'. Daar groenten en fruit een 
zeer belangrijke plaats innemen in de voedselpiramide, is het van 
belang dat deze producten terug de nodige (h)erkenning krijgen. Met 
het spreekwoord onbekend is onbemind leggen we de vinger op de 
wonde. Deze erkenning en herkenning zijn dus inherent aan elkaar 
verbonden. Pas als we een concept uitwerken waarbij we consument 
en producent met elkaar in contact brengen kan er een chemie 
ontstaan die de liefde voor streekproducten kan aanwakkeren. De 
belevingswaarde en perceptie van de productie spelen hier een 
belangrijke rol. 

Deze probleemstelling heeft tot een transitietriangel geleid die het 
kader voor een transitie van de glastuinbouw vormt. De triangel is 
opgebouwd uit drie pijlers; namelijk energie, ruimte en voedsel. Vanuit 
deze drie invalshoeken hebben we de glastuinbouw benaderd en in 
een nieuw perspectief geplaatst. 

Op basis van 4 grondbeginselen voor een transitieproces hebben we 
de krijtlijnen uitgetekend waarbinnen de glastuinbouw een nieuwe 
maatschappelijke betekenis kan krijgen. 
Het eerste grondbeginsel betreft de basisfilosofie van Vegetal City van 
Luc Schuiten. Hij tracht op basis van zijn grafische impressies aan te 
tonen dat natuur en cultuur niet als twee tegenpolen moeten worden 
aanschouwd. Het stelt net dat beide elkaar kunnen versterken. 
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Het tweede grondbeginsel is het "cradle to cradle-principe" van William 
McDonough en Michael Braungart. Het C2C-principe stelt dat een 
samenleving geen afval mag produceren waar niets meer kan mee 
aangevangen worden. Alles van we overhouden moet terug in een 
systeem zinvol kunnen ingezet worden. 
De theorie van de Perrnacultuur stelt dat ieder systeem over 
voldoende diversiteit, stabiliteit en veerkracht dient te beschikken en 
het vermogen heeft bepaalde schokken op te vangen. 
Het laatste grondbeginsel om te komen tot een duurzamere 
voedselproductie is de transitietheorie van Rob Hopkins en P. T. 
Jones. Zij tonen aan dat een transitie absoluut noodzakelijk is om een 
energiefractuur te vermijden. 

Dit theoretisch kader heeft geleid tot 5 strategische transitieconcepten 
voor de glastuinbouw in de Noorderkempen. Het eerste concept 
"tussen stad en platteland" is de intermediaire zone die wordt 
geïntroduceerd. Het spanningsveld dat er ontstaat is een nieuwe vorm 
dat de huidige grenzen doet vervagen. Een tweede concept is "Het 
Kanaal ontwikkelen als structurele drager van culturele (bvb. Vlaamse 
eetcultuur), economische (innovatieve kenniseconomie) en natuurlijke 
ontwikkeling". Met dit concept trachten we de voedselproductie in de 
Kempen te koppelen aan deze recreatieve en industriële as door de 
Kempen. Momenteel is er zeer weinig interactie tussen bijvoorbeeld de 
glastuinbouw en de recreatieve fietsroutes in de kanaalregio. De 
innovatieve en duurzame technieken die in functie van de 
glastuinbouwsector ingezet worden (bvb. restwarmterecuperatie) 
kunnen het imago van het kanaal verbreden. Economie en ecologie 
komen elkaar hier tegen. Een derde concept is " Een nieuwe 
multimodale knoop voor de Noorderkempen". Dit conceptelement 
zorgt ervoor dat de glastuinbouw in het Vlaams Multipolitaan netwerk 
terecht komt. Vervolgens is er nog het concept "Voedselproductie 
verbreden, beleven en (h)erkennen". Hiermee willen we ervoor zorgen 
dat de productie terug zichtbaar en (h)erkend wordt. Dit kan door de 
consument en de producent terug met elkaar in contact te brengen. 
Het vijfde en laatste transitieconcept is "slim recreëren". Hiermee 
trachten we de zachte recreatie te koppelen aan een 
bewustwordingsproces van de consument. 



De 5 voornoemde transitieconcepten zijn het referentiekader 
waarbinnen de glastuinbouw wordt geplaatst. 

Uit het locatieonderzoek hebben we de uiteindelijke projectlocatie 
gedistilleerd waarvoor een stedenbouwkundig ontwerp is opgemaakt. 
Op basis van een inrichtingsonderzoek zijn de krijtlijnen uitgetekend 
voor het inrichtingsplan. Zo is bijvoorbeeld de basisstructuur van het 
inrichtingsplan gestoeld op de orthogonale structuur van de Kolonies in 
Merksplas en Wortel. 
Het stedenbouwkundige inrichtingsplan is opgebouwd uit de 
verschillende inrichtingsconcepten. Zo vormen de nog aanwezige 
historische wegen een uitgangspunt in het ontwerp. Deze worden 
belangrijke recreatieve fietsroutes door het gebied. De introductie van 
een Gulden Lijn (windmolens) zorgt ervoor dat het project, gelegen 
langs beide zijde van het kanaal, een ruimtelijk geheel blijft. 

Uit dit inrichtingsonderzoek blijkt dat het huidige spanningsveld wordt 
ontmijnd door de glastuinbouw een nieuw landschappelijk kader te 
bieden dat aansluit bij reeds aanwezige stedelijke macrostructuren. De 
nieuwe context en het referentiekader van het landschapspark doet 
nieuwe mogelijkheden ontstaan. De toevoeging van een parkstructuur 
zorgt ervoor dat er een syncretisch en cyclisch kader ontstaat: Het 
"Serrepark". Het is een patroon en een proces dat de link legt tussen 
de stad en het platteland, een intermediair landschap dat een 
symbiose vormt tussen natuur en cultuur, tussen de mens en zijn 
habitat. 

De voedselproductie in de moderne geconditioneerde serres kunnen 
met deze een geïntegreerde benadering een belangrijke plaats 
innemen. Weinig andere constructies lijken van op afstand zo 
onschadelijk als de glazen stulpjes in de glastuinbouwsectoL Doch, dit 
is schone schijn. De huidige productie van groenten en fruit in de 
glazen stulpen zijn echte energieverslinders. Deze studie geeft een 
beeld van de wijze waarop we in de toekomst kunnen omgaan met 
onze beschikbare energie, de eetcultuur en het glaslandschap. 
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Een transitie kan alleen slagen als we het probleem bij de bron 
aanpakken. Dit maakt dat de oplossing zeer complex .is van aard. 
Vertrekkende van een holistische benadering, kunnen we vanuit onze 
stedenbouwkundige invalshoek, zoeken naar syncretische en 
cyclische processen en patronen. Uit de studie blijkt dat de ruimtelijke 
consolidatie hierbij van cruciaal belang is. De ruimtelijke vertaling van 
de patronen en processen die een duurzaam perspectief bieden, kan 
gezien worden als de sleutel tot een oplossing. 
Het stedenbouwkundige kader voor een transitieplan dient dus naast 
het realiseren van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
glastuinbouwsector ook energetische perspectieven te bieden passend 
in een globale voedselstrategie. 

Tom Reynders 
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3.4 Glastuinbouw in Vlaanderen versus Nederland 

In deze nota zijn we vertrokken van een vergelijkende studie tussen 
twee voorname en in bepaalde opzichten vergelijkbare land en voor 
wat betreft de glastuinbouw, namelijk Belgie en I\lederland. De analyse 
van de bestaande toestand is gebaseerd op een nota van de Vlaamse 
Gemeenschap, Centrum voor Landbouweconomie door Hadewych 
Georges, Dirk Van Lierde en Ann Verspecht, getiteld " De Vlaamse 
glastuinbouw en zijn concurrenten". Belgie en Nederland nemen in de 
glastuinbouw een bijzondere positie in voor de groenteproductie in het 
tuinbouwlandschap. 
Er kan gesteld worden dat de glastuinbouw in Belgie en Vlaanderen 
als een kunnen aanzien worden. Vlaanderen huisvest zowat 98 
procent van het glasareaal. Naast Vlaanderen en Nederland beschikt 
Denemarken ook over een aanzienlijke glastuinbouwsector en wordt 
bijgevolg ook regelmatig in de vergel ijking opgenomen. 
Niettegenstaande voornoemde is Spanje veruit de grootste producent 
van groenten in de Europese Unie. In tegensteliing tot Belgie en 
Nederland vindt het grootste deel van de productie plaats in open lucht 
(221.800 ha). Amper 13 procent van de totale productie gebeurd onder 
glas of plastiek (32.569 ha). Gezien het aandeel glastuinbouw in 
Spanje niet gekend is, wordt dit ook niet verder meegenomen in de 
vergelijkende analyse. 

De glastuinbouw in Belgie en Nederland zijn geent op vier belangrijke 
pijlers. 
De (glas)groenten vormen samen met de aardbeien de eerste pijler. 
De glasgroenten bestaan uit tomaten, paprika, komkommer en 
kropsla. 
De snijbloemensector is een tweede belangrijke pijler. Hiervoor is 
Nederland veruit de belangrijkste producent van de Europese Unie. 
De derde pijler bestaat uit de potplanten. Ook hiervan is Nederland de 
grootste producent en exporteur. 
De vierde en meteen ook minst belangrijke pijler inzake exportwaarde 
zijn de azalea's. Ter vergelijking bedraagt de exportwaarde van 
azalea's amper drie procent van de exportwaarde van tomaten . 
In het jaar 2000 bedroeg het totale glasareaal in Vlaanderen 2.080 ha, 
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dit is een stijging van 14 procent ten opzicht van 1990. Nederland bezit 
een glasareaal dat vijf maal groter is dan het Vlaamse, dit bedroeg in 
2000 10.526 ha glas. Een belangrijk aandeel van dit verschil zit hem in 
het aandeel snijbloementeelt. Het glasareaal voor snijbloemen is in 
Nederland veertig maal groter dan in Vlaanderen. 
In Vlaanderen bedraagt de groenteteelt (inclusief aardbeienteelt) meer 
dan de helft van het totale glasareaal. De overige helft wordt verdeeld 
over de pot- en perkplantenteelt (518 ha glas), de azaleateelt (212 ha 
glas), de kasplantenteelt (185 ha glas) en de perkplantenteelt (121 ha 
glas). Ais laatste is er nog de snijbloementeelt die slechts vijf procent 
van het totale glasareaal voor zijn rekening neemt (98 ha glas). 
In Nederland beschikken de groenteteelt en de snijbloementeelt elk 
over +/- 40 procent van het totale glasareaal. 
Naast Nederland en Vlaanderen is ook Denemarken een belangrijke 
speier voor wat betreft glastuinbouwproductie. In tegensteliing tot 
Vlaanderen en Nederland zijn zij vooral belangrijk voor zijn pot- en 
perkplantenteelt. Het totale glasareaal in Denemarken bedroeg in 1999 
slechts een vierde van het Vlaamse en een twintigste van het 
Nederlandse glasareaal. 

Bran.·Georges H., Van Lierde D. en Verspecht A., De Vlaamse 
glastuinbouw en zijn concurrenten, Centrum voor Landbouweconomie, 
2003 
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3.5 Plattelandsbeleid versus stedelijk beleid 

Op figuur 1 zien we het studiegebied Antwerpse Noorderkempen 
Regio hoogstraten. Figuur 2 geeft een beeld van een 
glastuinbouwcluster Westland in Nederland. Hierop zien we dat een 
glastuinbouwcluster effectief een zeer grote agglomeratie gaat 
vormen . De glastuinbouw heeft de steden en dorpen opgeslokt. Om 
een idee te krijgen van de schaal waarop glastuinbouw zich in 
Nederland voordoet, hebben we de steden Antwerpen en Parijs naast 
de glastuinbouwcluster in Nederland geplaatst. De fenomenale 
omvang van deze cluster geeft duidelijk weer dat men alleen al op 
ruimtelijk vlak deze materie niet meer kan onderbrengen onder het 
platteland. De cluster Westland wordt niet voor niets de "glazen stad" 
genoemd. 

Foto van glastuinbouwbedrijf in het open landschap 
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Op de luchtfoto zien we dat de serres in de Noorderkempen (regio 
Hoogstraten) bijna onzichtbaar zijn in het landschap. Dit komt omdat 
het glasareaal zeer sterk verspreid in een ruime regio. Van enige 
clustervorming is hier nog geen spraken. 

Deze versplinterde glasopstand brengt met zich mee dat we op 
energetisch vlak zeer slecht scoren ten aanzien van Nederland. 
Hiervoor verwijzen we naar het punt 3.7 Energie in de glastuinbouw. 

figuur 01 Luchtfoto Macrozone hoogstrat en, B; 
bron: Google Earth 2009 

figuur 02 Luchtfoto Greenport Westland/Oost/and, NL ; 
bron: Google Earth 2009 

figuur 03 Luchtfoto Antwerpen, B; 
bron: Google Earth 2009 

figuur 04 Luchtfoto Parijs, Fr; 
bron: Google Earth 2009 

Glastuinbouwbedrijf 
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Fig 1 Fig 2 

Fig 3 Fig 4 

Bron: www.maps.google.be 
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3.6 Situering van de Vlaamse glastuinbouw ten aanzien van zijn 
concurrenten 
Bran: Georges H., Van Lierde D. en Verspecht A., De Vlaamse 
glastuinbouw en zijn concurrenten, Centrum voor Landbouweconomie, 
2003 

Op vlak van groenteteelt (inclusief aardbeien) is er relatief weinig 
concurrentie buiten de Europese Unie. Aileen Zuid- en Midden
Amerika en Enkele Afrikaanse landen zijn belangrijk voor de 
snijbloementeelt en niet voor de groenteteelt. 
Oost-Europa daarentegen is wei actief op de voedingstuinbouw. Polen 
en Hongarije zijn hier de belangrijkste (voedings)tuinbouwlanden. De 
concurrentievoordelen van deze Oost-Europese landen zijn de 
goedkope gronden en arbeid. Gezien de goede klimatologische 
omstandigheden en de kwalitatief goede grond zijn de 
vollegrondsgroenten- en fruitteelt hier momenteel nog van groter 
belang dat de glastuinbouw. Een nadeel voor de Oost-Europese 
landen zijn de dure meststoffen en bestrijdingsmiddelen, de 
toenemende energiekosten en de grote concurrentie op de 
binnenlandse markten van andere Europese landen. 
De mindere kwaliteit, het ongestructureerde afzetsysteem en de 
slechte infrastructuur zorgt ervoor dat de export vanuit Oost-Europa 
beperkt is. Vollegrondsgroenten en bulkproducten vormen het grootste 
potentieel voor deze landen. 

Vlaanderen is €len van de belangrijkste producenten van 
glastuinbouwproducten. Tomaten, paprika, komkommer, kropsla, 
aardbeien, snijbloemen, potplanten en azalea's zijn zowat de 
belangrijkste teelten die vooral onder glas geteeld worden. Tomaten, 
paprika en komkommers bestemd voor export worden in de zuiderse 
landen ook onder bescherming van glas of plastiek geteeld. Aardbeien 
en kropsla worden in het zuiden meestal in open lucht geteeld, terwijl 
dit in de noordelijke landen afhankelijk is van het seizoen. 
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Gezien de relevantie tot het studiegebied, namelijk de Antwerpse 
Kempen, geven wij hieronder een inzicht op de productie, de export en 
de import in de Europese Unie, van de belangrijkste producten in het 
studiegebied; namelijk tomaten, paprika's, komkommers en aardbeien. 
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Tomaten 
In de Europese Unie bedroeg in 2000 de totale export van tomaten 
1.868 miljoen euro. Binnen de Europese Unie was Duitsland in 
2000 de grootste importeur. Gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk en Nederland. 
Er kan worden gesteld dat Spanje de grootste leverancier is van 
tomaten in drie van de vier belangrijkste importerende 
landen.(Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland) 

•xportland • :""tdnlaod 

hnporllaJJd ,. 199!1 2000 

Dllll\land 56 52 

\'tr•nl~d Koninkrijk 33 34 

Frankrijk 9 

:-ltd•r·land 

Bron: Eurosmr 

Spaujt 

199!1 2000 

21 23 

61 57 

29 ~· 89 87 

B•l&lf ltallf •xtr·a EG 

199!1 2000 199!1 2000 1995 2000 

9 

15 

6 

10 75 11 0.5 

Tabel1. Het aandeel (pct.) van de belangrijkste exportlanden in de importwaarde van 
tomaten in enkele landen van de Europese Unie in 1995 en 2000. 

Nederland blijft de belangrijkste exporteur en Duitsland blijft met grote 
voorsprong de belangrijkste importeur. 
Tabel 1 geeft de productie, import en export, uitgedrukt in 1000 ton 
weer. 
Spanje produceert veruit de grootste hoeveelheid tomaten. De 
productie van Nederland en België zijn niet te vergelijken met deze 
van Spanje. Spanje produceert zowat zeven keer meer tomaten dat 
Nederland. België produceert nog niet de helft van Nederland. Het 
groeiend aandeel van de trostomaten is de voornaamste oorzaak van 
het feit dat de productie in België tussen 1995 en 2000 met meer dan 
een kwart gedaald. De opbrengst van trostomaten per m2 is lager, 
maar de waarde per kilogram ligt aanzienlijk hoger. 
Tenslotte merken we op dat Italië, dat een groot producent van 
tomaten is, slechts een klein deel van deze tomaten exporteert. 
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Figuur 5. Productie, import en export (uitgedrukt in 1000 ton) van tomaten voor België, 
Nederland en Spanje in 2000. 

Paprika's 
De exportwaarde van paprika bedraagt ongeveer de helft van tomaten; 
namelijk 990 miljoen euro. 90 procent van de paprika-export van de 
Unie werden geëxporteerd door Nederland en Spanje. Frankrijk en 
België volgen op grote afstand als derde en vierde belangrijkste 
exportland. Er wordt wel opgemerkt dat de exportprijs per kilogram 
beduidend lager ligt voor Spanje dan de noordelijke landen. 
Naast de import van tomaten is Duitsland ook de grootste importeur 
van paprika's. Het Verenigd Koninkrijk volgt op de tweede plaats. 
Opmerkelijk is dat Italië als zuid-europees land toch een netto
importeur is van paprika's. 
We stellen vast dat in Nederland en Frankrijk de import uit derde 
landen op vijf jaar tijd sterk is toegenomen. In Frankrijk is dit van 2 pct. 
naar 16 pct. gestegen. In Nederland van 10 naar 22 pct. Het betreft 
hier voornamelijk de landen Israël, Turkije en Hongarije. 
Net zoals bij de tomaten is de productie in Spanje zeer groot in 
vergelijking met Nederland en zeker met België. 

pag. 17 



800 

g 600 

2 
5 

I• productie D import • exp011J 

c 400 - - ----------------------------------------- ---

200 

o+-~--==~----~ 

België Nederland 

Figuur 6. Productie, import en export (uitgedrukt in 1000 ton) van paprika's voor België, 
Nederland en Spanje in 2000 

Komkommers 
In 2000 werden voor 572 miljoen euro (747.000 ton komkommers) 
geëxporteerd. Dit bedraagt zowat 30 pct. van deze van tomaten . Ook 
voor de komkommers zijn Spanje en Nederland de belangrijkste 
exporteurs van de Unie. Nederland exporteerde in 2000 voor 292 
miljoen euro (342.605 ton). Spanje voor 224 miljoen euro (327.236 
ton). Samen waren ze goed voor 90 pct. van de totale export. Op de 
derde plaats volgt België met een exportwaarde van 15 miljoen euro 
(18.028 ton komkommers). We merken op dat de exportprijs van de 
Nederlandse en Belgische komkommers ongeveer 25 pct. meer 
bedraagt dan deze uit Spanje. 

Aardbeien 
Voor wat betreft de aardbeien werden in de landen van de Europese 
Unie in 2000 voor 496 miljoen euro (348.400 ton) geëxporteerd. De 
exportwaarde van de aardbeien bedraagt ongeveer 25 pct. van deze 
van tomaten. 
Spanje staat voor bijna de helft van totale export van de Unie. België 
was in 2000 het tweede belangrijkste exportland . In België werd voor 
91 miljoen euro (39.553 ton) aardbeien geëxporteerd. De Belgische 
aardbeien worden zowel onder glas als in open lucht geteeld. De 
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exportwaarde van de Belgische aardbeien bedraagt bijna het dubbele 
van de Spaanse. Naast België en Spanje zijn Italië, Nederland en 
Frankrijk nog belangrijke exportlanden. 
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Figuur 7. Export en import van aardbeien voor de landen van de Europese Unie in 
1995 en 2000. 
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Figuur 8. Productie, import en export (uitgedrukt in 1000 ton) van aardbeien voor 
België, Nederland en Spanje in 2000 
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3.7 Energie in de glastuinbouwsector 

Om een jaarrondproductie te hebben, worden de serres in de 
tussenseizoenen en de winter verwarmd. 
Tot op de dag van vandaag gebruiken glastuinbouwbedrijven 
voornamelijk de klassieke energiedragers op basis van fossiele 
grondstoffen. Men verwarmd tot op heden nog meer dan de helft van 
de serres met stookolie. Bijgevolg is stookolie nog veruit de 
belangrijkste energiedrager. I n de glasgroentenbedrijven wordt 
aardgas voor ongeveer 40 procent gebruikt als energiedrager. Ook 
kolen worden nog steeds gebruikt in de Vlaamse glastuinbouw. 

In Nederland hebben we een totaal ander beeld van energiedragers. 
Ongeveer 85 procent van de energie wordt ontwikkeld op basis van 
aardgas. Stookolie en kolen komen hier niet meer in de statistieken 
voor. Oe overige energiebehoefte komt van warmtelevering door 
derden.2 

Het feit dat er in Vlaanderen nog voornamelijk gebruik wordt gemaakt 
van stookolie heeft allicht te maken met het feit dat de glastuinbouw 
zich zo verspreid heeft over het agrarische gebied, dat gas geen optie 
was en is. Oe infrastructuur om het gas ter plaatse te brengen is zo 
duur, dat stookolie tot op heden massaal gebruikt wordt. 
Oeze moza·iek van glastuinbouwbedrijven zorgt ervoor dat minder 
vervuilende energie als aardgas tot op de dag van vandaag slechts 40 
procent van de totale glasopstand van energie voorziet. 2 

T erwijl er in Nederland nu al stemmen klinken opdat het moet mogelijk 
zijn om in 2020 serres te bouwen die op vlak van energie 
zelfvoorzienend zijn, zijn ze er in Vlaanderen van bewust dat nieuwe 
glastuinbouwbedrijven zich aileen nog in de omgeving van een 
aardgasleiding met voldoende druk kunnen lokaliseren. 
Oit is sprekend voor het huidige beleid. Er wordt in bijna aile recente 
beleidsdocumenten gefocust op aardgas.3 Oit zou de oplossing 
betekenen voor de glastuinbouwsector. Oit is niets meer dan een korte 
termijn visie voor de sector. 
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3.8 Conclusies van het onderzoek en de analyse (SWOT) 

In onderstaande lijst zijn de interne en externe elementen in een lijst 
samengevoegd. Op basis van deze kwesties zal er d.m.v. het 
ontwerpend onderzoeksproces gezocht worden naar een strategisch 
transitiescenario. 

Zwaktes (intern) I Bedreigingen (extern) 

1. Ruimtelijk: bedrijven versus open ruimte 
Door de conflicten tussen de bedrijvigheid en het open ruimte landschap 
heeft de sector te kampen met beperkte groeimogelijkheden. 

2. Energievoorziening op basis van fossiele brandstof 
Door de afhankelijkheid van fossiele brandstof van de sector zullen zij op 
termijn voor een voldongen feit komen te staan. 

3. Geen relatie tussen consumptie en productie 
Er is geen interactie tussen het produceren en het consumeren van 
voedsel. 

4. Individuele ondersteunende infrastructuur bvb. Wateropslag. 
verwarmingsinstallatie. 
Zowel ruimtelijk als energetisch is dit een knelpunt. Door de grote 
investering voor energie-zuinige installaties blijven de investering eerder 
een uitzondering. Ais er dan investeringen gebeuren gaat dit ten koste 
van de ruimtelijke impact op de open ruimte. 

5. Slecht imago van telers en infrastructuur omwille ruimte
versnippering en energiegebruik. 
Voor het brede publiek zijn de glastuinbouwbedrijven voornamelijk 
bedrijven die de open ruimte schade toebrengen zonder meer. 

6. Geen structurele samenwerking tussen telers 
Er bestaat zo goed als geen samenwerking tussen de telers onderling. 
De enige gemene deler is de Veiling. 

7. Veroudering van telers en glasareaal 
Gezien de ruimtelijke en energetische knelpunten en het slechte imago 
kunnen telers moeilijk aan een vergunning komen v~~r bijvoorbeeld het 
uitbreiden van het glasareaal. Door deze onzekerheid zijn ze niet geneigd 
te investeren in het vernieuwen van het bestaande areaal. 
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Sterktes (intern) I Kansen (extern) 

1. Afzetstructuur en ondersteuning van Veiling Hoogstraten 
Een zeer sterk merk met een gedegen structuur is de ruggengraat voor 
de glastuinbouw. Zij zorgen voor de distributie naar de afzetmarkt. 

2. Onderzoekscentrum Hoogstraten 
Toegepaste Wetenschappelijke ondersteuning voor telers biedt de telers 
heel wat informatie en kennis over de producten. 

3. Endogene karakter van de bedrijven - diep geworteld in de regio. 
Door de geschiedenis zijn ze een onderdeel gaan uitmaken van het 
cultuurlandschap. Zijn voornamelijk nog familiebedrijven. 

4. Energetische potenties in het studiegebied . . 
Uit onderzoek blijkt dat er heel wat energiepotentieel aanwezlg IS. 

(zie 8.2 Inrichtingsconcepten) 

5. Betekenis voor een voedselstrategie 
Glastuinbouw kan hiervoor van betekenis zijn door de productie terug 
onderdeel van de dagelijkse activiteiten te laten zijn. 

6. Multimodale transportmogelijkheden 
In de marges van het studiegebied vinden we zowel een spoorlijnen, een 
waterweg en een autosnelweg. 

7. Optimaliseren van infrastructuur 
Door het optimaliseren van de infrastructuur (ontsluiting, 
basisgrondstoffen zoals C02 , ..• ) worden er kansen gegenereerd voor de 
sector. 

8. Kempen ambieert steevast een voorname kennis - en innovatieve 
regio te willen worden. 
De Kempense regio heeft op vlak van kennis- en innovatieve heel wat.te 
bieden. Het is aileen tot op heden weinig zichtbaar voor het grote pubilek. 
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4 PROBLEEMSTELLING 

4.1 Energetisch 

Waarom is een energie transitie nodig? 
Aan het begin van de 21 ste eeuw worden we als mensheid met 
complexe problemen geconfronteerd. Allicht de twee moeilijkste zijn 
de klimaatverandering en de piekolie. 9 
Tot op heden is de glastuinbouwsector nog een zeer energie
intensieve sector. Ze is verantwoordelijk voor 62 procent van het totale 
energieverbruik in de landbouwsector. 4 

C02-uitstoot 
De klimaatverandering heeft zich het afgelopen decennium al 
zichtbaar gemanifesteerd. 
Het verbranden van fossiele brandstoffen zorgt voor een emissie van 
onder andere Kooistofdioxide (C02

). Dit gas neemt 86,6 pct. van de 
totale door de mens geproduceerde broeikasgas voor zijn rekening. 
Het tweede belangrijke broeikasgas Methaan (CH4) is 
verantwoordelijk voor 6,3 pct. Lachgas (N20) is verantwoordelijk voor 
5,3 pct. Ten slotte zijn er nog de gefluoreerde broeikasgassen 
(verzameling van de F-gassen) die nog een aandeel hebben van 1,2 
pct. 125 
Om onze planeet te behoeden voor de toekomst en te komen tot een 
mitigatie, is het noodzakelijk de C02-uitstoot drastisch te verminderen. 
Zoals reeds vermeld is het Kyoto-protocol een eerste stap om dit op 
mondiale schaal te realiseren. 

Daarnaast heeft de Europese Unie afgesproken dat er tegen 2020 20 
pct. minder broeikasgassen mogen worden uitgestoten dan het 
referentiejaar 1990. 126 

Ais vervolg op het Kyotoprotocol is het de bedoeling dat er in 
december, op de internationale conferentie in Kopenhagen, nieuwe 
afspraken gemaakt worden om de opwarming van de aarde te 
beperken door de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. 
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Piekolie 
Bran: Rob Hopkins en Ben Brangwyn, The transition book, 2008 

Het gevaar van piekolie, waarbij we te maken krijgen met een steeds 
afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen, zit hem in het 
ondermijnen van de sociale en economische instabiliteit, terwijl juist 
stabiliteit van essentieel belang is als we de klimaatswijzigingen willen 
tegenhouden. Piekolie is tot op heden v~~r het brede publiek nog een 
vrij onbekend begrip. 
Rob Hopkins en Ben Brangwyn schrijven in het Boek "The transition 
book" hierover het volgende: 

"Piekolie gaat niet over het 'opraken van olie'. We zullen nooit zonder 
olie komen te zitten. Er zal altijd olie in de grand blijven zitten, om de 
eenvoudige reden dat het ofwel technisch te moeilijk is de olie op te 
pompen, oftewel teveel energie kost dat te doen. Sta even sti! bij een 
feU dat economen graag over het hoofd zien - hoeveel geld je ook zou 
kunnen verdienen met de verkoop van oUe: zo gauw het een vat oUe 
aan energie kost om een vat oUe te winnen, zal het zoeken naar en het 
boren en het oppompen van oUe stoppen . .... 
De prablemen beginnen zodra we ongeveer de helft van de winbare 
oUe opgepompt hebben. Vanaf dat moment zal het duurder worden de 
oUe op te pompen (zowel in term en van geld als van energie), zal de 
straom oUe afnemen en zal de oUe van mindere kwaliteit worden. 
Vanaf dal moment zullen we, voor her eerst in de geschiedenis, niet in 
staat zijn de hoeveelheid oUe die naar boven gehaald wordt en 
geraffineerd wordt en vervolgens op de markt komt, te laten 
toenemen." 

Om deze reden moeten we op zoek gaan naar oplossingen die het 
probleem van het onvermijdbare post-olietijdperk kunnen 
ondervangen. 

Volgens voornoemde hebben een groeiend aantal olie-experts en 
oliegeologen berekend dat de piek tussen 2006 en 2012 zal 
plaatsvinden. 
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4.2 Ruimtelijk 

Steeds minder is de glastuinbouw gebonden aan de locatie. Meer en 
meer wordt er geteeld op substraat in plaats van in volle grond. 
Hiermee kunnen we stell en dat de glastuinbouw FOOTLOOSE is 
geworden. De teelaarde is gereduceerd tot een zakje weefsel (bvb . 
steenwol) dat eender waar kan gezet worden. 
Ais we dit even vergelijken met de wijnproductie in Frankrijk merken 
we op dat niet te vergelijken met de wijngaarden. Enerzijds wordt in de 
wijngebieden het landschap gedomineerd door de glooiende 
wijnranken zonder constructies. Anderzijds is voor wijnproductie de 
geologische conditie zeer belangrijk voor het uiteindelijke product. 
We kunnen stefien dat de glastuinbouw steeds minder affiniteit heeft 
van de "Iandbouw" en het platteland op zich. Ook de moderne glazen 
bouwconstructies sluiten eerder aan bij een stedelijk beeld of 
dorpszicht dan bij het platteland . De Glastuinbouw is geevolueerd tot 
een stedelijk fenomeen. Het meest extreme beeld is hiervan de 
Greenpoort Westland in Nederland. Deze glastuinbouwcluster wordt 
ook wei eens de "glazen stad" genoemd. 

In het studiegebied Antwerpse Kempen kunnen we spreken van een 
"versplinterde glastuinbouwsector". De luchtfoto van het studiegebied 
laat zien dat de glastuinbouw als het ware onzichtbaar aanwezig is. Dit 
is meteen ook het grootste probleem. De bedrijven zijn zo verspreid 
aanwezig dat er over het he Ie gebied bijna altijd glas in zicht is. 
Uitbreiding van bestaande en toevoegingen van nieuwe glasopstand 
zou betekenen dat de openheid en vergezichten van het landschap op 
deze manier bijkomend worden verstoord. Tevens heeft in deze 
situatie ieder bedrijf zijn eigen neveninfrastructuur nodig. 
Waterberging, verwarmingsinstallatie, C02-opslagtanks, e.d ... 

Ook wat betreft transport (toevoer/afvoer) zorgen de wijd verspreide 
serres voor knelpunten. Het vrachtverkeer moet zich verplaatsen over 
de sma lie niet voor vrachtverkeer bestemde landbouwwegen. Gezien 
de ruimtelijke spreiding is collectief transport ook bijna zo goed als 
onbestaande. Bijkomend stellen we vast dat zo goed als aile transport 
over de autowegen plaats vindt. Door deze unimodale logistiek 
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genereert de glastuinbouw heel wat vrachtverkeer en bijgevolg ook 
filevorming en milieuschade. 

4.3 Voedsel 

De energetische en ruimtelijke knelpunten zijn een rechtstreeks gevolg 
van het fundamenteel probleem. Zowel de ruimtelijke als de 
energetische probleemstelling ontstaat vanuit de behoefte aan 
voldoende en kwalitatief goed voedsel. Hoe kunnen we terug een 
logica brengen in de huidige consumptiepatronen? Op niveau van de 
consument en producent moeten bestaande onlogische patronen 
doorbroken worden. De glastuinbouwproductie en de consumptie zijn 
momenteel twee afzonderlijke werelden waar geen directe relatie 
tussen bestaat. De producent levert aan grootwarenhuizen of 
buurtwinkels en de consument koopt de producten die in de rekken 
liggen. Het enige contactpunt is het grootwarenhuis of de lokale 
groenten- en fruitwinkel. Hierdoor ontstaat er een vervreemding van de 
productie. Dit heeft als gevolg dat een banaan of een peer voor de 
consument allebei met dezelfde moeite te kopen en te consumeren 
zijn. Dit terwijl het een wereld van verschil is als we de voedselketen 
van beide producten analyseren. 

Deze drie elementen zijn momenteel de drie grote "Issues" voor de 
glastuinbouw. Hoe kunnen we op een duurzame milieuvriendelijke 
manier het energievraagstuk van de glastuinbouwsector invullen? 
Daarnaast is er ook het ruimtelijk vraagstuk (inclusief transport). Hoe 
en waar kunnen we best nieuwe glastuinbouwclusters ontwikkelen om 
te komen tot een duurzaam proces dat kan leiden tot een ethisch 
verantwoorde eetcultuur. 
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5 GLOBALE STRATEGIEËN EN TRANSITIECONCEPTEN 
GLASLANDSCHAP- Een duurzaam glastuinbouwpark 

5.1 Basisfilosofie en grondbeginselen voor een transitieproces en 
concentratiestrategie voor een duurzame glastuinbouw 

Een nieuwe glastuinbouwcluster moet een symbiose zijn van een 
moderne stedelijke samenleving en duurzame technologie. Hierbij 
moet er evenwicht gevonden worden tussen wonen en werken, 
produceren en consumeren. In dit nieuwe urbane landschap is de 
grens tussen stad en platteland komen te vervallen. Er wordt gezocht 
naar een syncretisch model dat paradoxale processen en patronen op 
elkaar afstemt en tot één geheel vormt. 

Op basis van de hierna beschreven theorieën ontstaan er 
perspectieven en een kader voor een meer duurzame ontwikkeling 
van glastuinbouw in de Noorderkempen: 

a. Vegetal City van Luc Schuiten; 
b. Cradle to eradie-principe van William McDonough en Michael 

Braungart; 
c. Permacultuur; 
d. Transitietheorie van Rob Hopkinsen P. T. Jones. 

Vegetal CityLucSchuiten 

Luc Schuiten illustreert met zijn werk dat we cultuur en natuur niet 
meer moeten zien als twee tegenpolen die elkaar afstoten. Door deze 
samen te brengen kunnen ze elkaar net elkaar versterken. Dit principe 
kan ook oplossingen bieden voor de problematiek in de glastuinbouw. 
Gezien de schaal van de serres steeds moeilijker te verzoenen is met 
de open ruimte, passen deze constructies niet meer in de open 
ruimtelandschappen. Anderzijds kunnen we stellen dat het bouwen 
van serres in stedelijk gebied, omwille van het ruimtegebruik, ook geen 
goede oplossing is. Het zou de druk van de stad op de omliggende 
open ruimte alleen nog maar doen toenemen. 
Om deze redenen is de benadering van Schuiten een interessante 
redenering. We moeten een oplossing zoeken zodat we een 
interessant intermediair cultuurlandschap bekomen dat de brug legt 
tussen de stedelijke woonomgeving en de landelijke belevingsruimte. 
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Bron beelden: http://www.vegetalcity.net 
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Cradle to cradle-principe van William McDonough en Michael 
Braungart; 

De C2C-filosofie wil af van de separate benadering van 
basisgrandstoffen en afvalstoffen . Volgens deze theorie moeten we 
ernaar streven van iedere afvalstof een grandstof te maken. Hierdoor 
komen we tot een cyclisch model waardoor en een symbiose ontstaat 
tussen afval en voedsel. 

Tot op de dag van vandaag is de Kempen voor verschillende 
economische activiteiten de bron bij uitstek. Zowel op geologisch vlak 
als op maatschappelijk vlak heeft de Kempen heel wat te bieden. Zo 
zijn er in het verleden op vele plaatsen in de Kempen klei- en 
zandontginningen gebeurd. 
Tegelijkertijd is de Kempen een ideale stortplaats voor 'afval'. Zo zijn 
er langs het kanaal tal van afvalrecyclagebedrijven gevestigd. In Mol is 
bijvoorbeeld de opslag van nucleair afval ondergebracht. Zelfs vanuit 
Frankrijk wordt hier nucleair afval diep onder de grand in betonnen 
bunkers opgeslagen. 

Daarnaast heeft de Kempen op maatschappelijk vlak ook heel wat 
moeten opvangen. Zo hebben de kolonies een belangrijke ral gespeeld 
in het onderbrengen van mensen die niet in het 'gangbare' 
maatschappelijke systeem konden gedijen. Vermits deze mensen niet 
in het ideale straatbeeld thuis hoorden, werden zij in de 
landloperkolonies ondergebracht. Een ander voorbeeld is de stad 
Geel. Geel is tot vandaag de dag, op maatschappelijk vlak, nog steeds 
een sociaal vangnet voor mensen met psychische afwijkingen. 

Omwille van deze redenen lijkt het dan ook vanzelfsprekend in deze 
regio het bronmateriaal (voedsel) en het afval op elkaar af te stemmen 
door te zoeken naar waar synergieen mogelijk zijn. 
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Permacultuur als grondbeginsel van een duurzame glastuinbouw 

"Permaculture (permanent agriculture) is the conscious design and 
maintenance of agriculturally productive ecosystems which have the 
diversity, stability, and resilience of natural ecosystems. It is the 
harmonious integration of landscape and people providing their food, 
energy, shelter, and other material and non-material needs in a 
sustainable way. " bron: www.permacultuur.be 

Permacultuur is een methode om leefomgevingen te ontwerpen, die de 
diversiteit, stabiliteit en veerkracht vertonen van natuurlijke 
ecosystemen. Het is een alomvattend ecologisch principe. 

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende basisprincipes: 
- De relatieve positie van elementen 
- ledere element heeft meerdere functies 
- ledere functie wordt gedekt door meerdere elementen 
- Efficiente planning van energiestromen 
- Gebruik van biologische middelen 
- Hergebruik, repareren en recycleren 
- Successie 
- Diversiteit 
- Grens effect 
- Stapelen in tijd en ruimte 
Deze principes kunnen toegepast worden op verschillende 
schaalniveaus, gaande van stadstuintjes tot industrieterreinen en 
stadsuitbreidingen. 

Ais we deze theorie toepassen op de glastuinbouw kunnen we 
vooropstellen dat we de glastuinbouwbedrijven niet in een 
monofunctioneel industriepark moeten ondergebracht worden . Dit zou 
de diversiteit van de omgeving niet ten goede komen. Op energetisch 
vlak is stabiliteit en veerkracht van zeer groot belang voor de 
serreteelt. Een gegarandeerde continu'iteit van energie zorgt voor 
stabiliteit. Een strategische inplanting geeft de sector veerkracht. Door 
een goede inplanting kunnen verschillende energiebronnen 
aangesproken worden. Hierdoor is men niet afhankelijk van Mn 
enkele energiedrager (zoals bijvoorbeeld Mn aardgasleiding). 
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Transitietheorie van Rob Hopkinsen P. T. Jones 

Een duurzame toekomst van de glastuinbouw is niet alleen te vinden 
in de glastuinbouw op zich. De oplossing zal holistisch van aard 
moeten zijn. Er dient gezocht naar synergieën met andere processen 
en patronen. 

THE TRANSITION 
HAND~BOOK 

Fr l1l oil J e L'nJ 0~) r· Iu :al ,J ] i~;n 

Ro!J Hop in 

"-"_ ............ r-- r-.~ ... ~ .. ~·-.. _...., ___ ~-·- ._.......,._<#_-... 
"De belangnjke problemen die we hebben kunnen niet 
opgelost worden op hetzelfde denkniveau waarmee we ze 
gecreéerd hebben." - Albert Einstein 

Bron: http://transitiontowns.org/TransitionNetwork/TransitionHandbook 

Rob Hopkins kan aanschouwd worden als de geestelijke vader van 
een energietransitie. Met voornoemde publicatie tracht hij duidelijk te 
maken met welke aspecten we dienen rekening te houden als we 
willen slagen in een transitieproces. 

Peter Tom Jones (KULeuven) heeft de transitietheorie verder 
uitgewerkt. Hij vertrekt in deze theorie vanuit het BAU- scenario 
(Business-As-Usual). 
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Figuur 9. Business-as-usua/ scenario and ecologica/ dept 
(Bron: dr. Peter Tom Jones, KULeuven) 
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In bovenstaande grafiek wordt weergegeven welke ecologische 
tootprint we momenteel produceren (rode curve) De sterke toename 
staat tegenover de biocapaciteit of de draagkracht van de aarde 
(groene lijn). Deze grafiek maakt duidelijk dat we sinds medio jaren '80 
de draagkracht van de aarde overstijgen. Anno 2009 zitten we al met 
een ecologische schuld van +/- 25%. Dit heeft als gevolg dat we te 
maken krijgen met negatieve effecten ten gevolge deze overschrijding: 

- Opwarming van de aarde; 
- De beschikbaarheid van drinkbaar water komt in gevaar; 
- De biodiversiteit verkleint; 
-Voedseltekorten. 

Naast deze krijgen we op een bepaald moment ook te maken met 
Piekolie (zie hoofdstuk 4 Probleemstelling). 
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Dit bewijst meteen de urgentie van een transitie naar een duurzaam en 
veerkrachtig ecologische economisch samenlevingsmodel met een 
hoge levenskwaliteit en een lage milieu-impact. Het VN klimaatpact wil 
de globale temperatuursstijging beperken tot 2 à 2,4 °C. Om dit te 
realiseren stelt het klimaatpact een reductie van de C02-uitstoot 
voorop van 25 à 45 % tegen 2020, en 50 à 85 %tegen 2050. 

Om dit streefdoel te halen dienen twee complementaire pistes worden 
gevolgd. Vooreerst moet men werken rond EFFICIËNTIE. Door 
technologische innovaties kan er een reductie van C02 -uitstoot worden 
bekomen. Uit onderzoek blijkt dat deze reductie in grote mate wordt 
teniet gedaan door het Rebound-effect. Dit betekent dat bijvoorbeeld 
bij auto's het verbruik wel kan verminderen, maar het gebruik zal 
bijgevolg toenemen. Hierdoor zal deze maatregel onvoldoende effect 
hebben op de globale C02 uitstoot. 

Naast efficiëntie moet er dus ook gewerkt worden rond 
SUFFICIËNTIE. Hierbij moet men trachten in te spelen op het gedrag 
van mensen. Zowel consumenten als producenten moeten bewust 
gemaakt worden van de impact van hun gedrag. Door het Rebound
effect zal met op vlak van gedragswijzigingen het meeste winst kunnen 
boeken. 
Enkel door deze systeembenadering kunnen we slagen in een 
transitie. De vergroening van vraag EN aanbod is enkel mogelijk door 
nieuwe instrumenten in te zetten die op beide aspecten inspelen. 
Zowel technologisch als cultureel - gedragsmatig kunnen we komen 
tot een verandering waarbij 1 + 1 ~2. 

Voor de glastuinbouwsector betekent dit dat we een strategie voor de 
twee doelgroepen, zowel de consumenten als de producenten, moeten 
uitwerken. Er moet gezocht worden naar transitiepaden die ervoor 
zorgen dat de verschillende doelstellingen of belangen op een bepaald 
punt samenkomen en dat er een win-win-situatie ontstaat. 

Transitie naar een duurzaam glastuinbouwpark 

Fig. 32: RETURN TO SUSTAINABILITY 
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5 GLOBALE TRANSITIESTRATEGIEËN 
GLASLANDSCHAP-Een duurzaam glastuinbouwpark 

5.2 Transitiekader: de drie pijlers met de centrale thematiek 

Om in de glastuinbouwsector tot een dergelijk veerkrachtig, ecologisch 
en economisch model te komen is een transitiekader uitgewerkt. De 
strategie om te komen tot een transitie in de glastuinbouw bestaat uit 
de synergie tussen drie fundamentele pijlers. Deze pijlers zijn: 

1. Energie 
2. Ruimte 
3. Voedsel 

Op basis van deze drie pijlers zijn we op zoek gegaan naar een 
transitiescenario dat een oplossing kan bieden voor de centrale 
problematiek. Hoe en waar kunnen we de glastuinbouw een 
maatschappelijk verantwoorde plaats geven? En welke samenhang 
kan er ontstaan tussen de stad en het platteland. 
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Pijler 1: Energie 
Om de glastuinbouw in Vlaanderen nog een toekomst te geven, zal er 
een integraal beleid moeten gevoerd worden. Historisch gezien is 
glastuinbouw inderdaad een louter landelijke agrarische 
aangelegenheid. Endogene ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat 
ondermeer het platteland in de Noorderkempen bezaaid is met een 
mozaïek van kleine tot middelgrote glastuinbouwbedrijven. In de 
toekomst zal er een beleid moeten gevoerd worden dat een 
samenhangend verhaal is. De rode draad in heel het verhaal is de 
energiebehoefte. Steeds meer en meer is in de verschillende 
maatschappelijke activiteiten, energie een knelpunt. 
Het streven naar duurzame energie dient als primaire drager van de 
toekomstige ontwikkelingen worden aanschouwd. Om dit te kunnen 
realiseren dient de overheid en de sector over de grenzen heen te 
kijken. Men moet streven naar een win-win-situatie. Een probleem 
voor de ene kan een oplossing zijn voor de andere. 
In de huidige glastuinbouwsector is het zo dat er op regelmatige basis 
C02 geproduceerd wordt, dikwijls nog op basis van fossiele 
brandstoffen, om de serres te voorzien van bemesting. 127 Dit terwijl er 
in Vlaanderen een gigantische C02-overlast bestaat. Door gebruik te 
maken van WKK's (warmtekrachtkoppelingen) wordt er getracht dit 
min of meer te beperken. Toch zijn de WKK's niet zaligmakend en is 
de C02-balans minder eenduidig. Deze installaties worden ook nog in 
de meeste gevallen gevoed door fossiele brandstof. In uitzonderlijke 
gevallen worden ze gevoed op basis van biobrandstof of biomassa. 
De grens tussen een stedelijk en een plattelandsbeleid wordt al veel 
minder duidelijk als we het hebben over de recuperatie van gassen 
afkomstig van afvalstorten. In Nederland bestaan er bedrijven die 
gassen winnen uit afvalverwerking. 128 Het gas dat op deze storten 
gewonnen wordt, bewijst dat er een interessante kruisbestuiving kan 
ontstaan tussen het stedelijke beleid en plattelandsbeleid. Het 
beheersen van afval is in onze Westerse wereld een belangrijk aspect 
geworden. De consumptie van verstedelijkte gebieden zorgt voor grote 
afvalbergen. Het probleem van deze afvalbergen kan in de toekomst 
misschien één van de oplossingen bieden voor het energievraagstuk 
in energie-intensieve sectoren als de glastuinbouw. Het is dan ook aan 
de overheid om de haalbaarheid en relevantie van dergelijke integrale 
projecten te bestuderen. 

Transitie naar een duurzaam glastuinbouwpark 

Als het van sommige afhangt, blijft het platteland de anarchistische 
speeltuin. Hoe minder beperkingen, hoe beter. Zolang er nog 
voldoende fossiele brandstoffen zijn, is er geen vuiltje aan de lucht. 3 

Ook voor wat betreft de C02 -bemesting zijn er mogelijks overlasten 
die een oplossing kunnen bieden. De congestieproblemen in 
Vlaanderen zijn nog nooit zo groot geweest, wat gepaard gaat met een 
problematische C02 uitstoot. Misschien kan het ene probleem de 
andere behoefte voorzien van zijn noden. 
Alleen door een intersectorale visie op de problematiek kan een 
duurzame oplossing gevonden worden. De combinatie van nieuwe 
technologische ontwikkelingen en het zoeken naar nieuwe horizonten 
op vlak van energietoevoer, kunnen ervoor zorgen dat het 
'energieprobleem' geen 'energiefractuur' wordt. Naast de beperking in 
de tijd van fossiele bandstoffen zullen deze op termijn alleen maar 
duurder worden door de toenemende schaarste. Vandaar dat in het 
bijzonder deze sterke energieafhankelijke sector, opzoek moet gaan 
naar hernieuwbare energiebronnen. Vooreerst kunnen deze bronnen 
dan de sector zelf voorzien van de nodige energie. Anderzijds dient te 
worden onderzocht in hoeverre deze energiegeneratoren niet meer 
kunnen betekenen dan het alleen maar zichzelf voorzien van zijn 
energetische behoeften. 129 

De inmense oppervlaktes aan glas heeft een onwaarschijnlijke 
potentie in zich. Bepaalde periodes van het jaar kunnen hier door het 
toepassen van moderne technieken zeer veel energie gewonnen 
worden. Dit in combinatie met een sterk ruimtelijk beleid kunnen 
ervoor zorgen dat er op termijn een duurzame oplossing kan ontstaat 
voor de glastuinbouw. Bedrijven die in dergelijke duurzame en lange 
termijnvisie geloven, moeten door de overheid gestimuleerd worden 
om de stap te zetten. 

De leidraad om te komen tot een duurzaam energiebewust beleid is 
het principe Trias Energetica, ontwikkelt aan de Technische 
Universiteit van Delft. Hierbij kunnen we drie belangrijke stappen 
onderscheiden. 3 
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De eerste is de vraagbeperking: 
Onderzoek naar nieuwe technieken zijn onontbeerlijk om de behoefte 
aan energie tot het noodzakelijke te beperken. De toepassing van 
nieuwe technieken dienen dan ook door de overheid worden 
gestimuleerd en fiscaal aangemoedigd. 

De tweede stap behelst het streven naar zoveel mogelijk duurzame 
energie: 
Ook deze pijler dient worden aangemoedigd. De meest aangewezen 
duurzame energiebronnen zijn deze die hernieuwbaar zijn. Zo wordt er 
vandaag reeds energie geproduceerd op basis van biomassa, op basis 
van afval- of restwarmte, zonne- en windenergie of aardwarmte. Bij 
deze overweging dient wel ook rekening worden gehouden met de 
energiebehoefte voor het transport van de energiedrager. Dit kan door 
het beleid ook gestuurd worden door bepaalde energiedragers te 
stimuleren. 

De derde en laatste stap is het gebruiken van fossiele energie op een 
zo efficiënt mogelijke wijze: 
Indien er geen andere mogelijkheden zijn, dienen fossiele brandstoffen 
in optimale omstandigheden worden aangewend. 

2. 
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Transitie naar een duurzaam glastuinbouwpark 

Om deze theorie tot op het werkveld te implementeren, dient er 
vooreerst transitiestrategie voor sector worden uitgewerkt. 
Telers staan er nog te veel alleen voor. Er is geen gemeenschappelijk 
belang aanwezig. Er is tot op heden nog te weinig samenwerking met 
andere sectorgenoten. Veelal wordt er individueel gedacht en niet over 
de Vlaamse of Noord-Europese zaak. 2 In Nederland en Denemarken 
is er aanzienlijk meer samenwerking, wat tot een win- win situatie leidt. 
2 Om dit structureel aan te pakken moeten alle neuzen in dezelfde 
richting staan. Als aan deze voorwaarde is voldaan, zal de overheid 
zijn taak moeten vervullen. De overheid moet op vlak van energie een 
sturende en stimulerende rol vervullen. Zij moet aangeven welke 
paden kunnen bewandeld worden. Bedrijven die deze weg willen 
inslaan, moeten hierbij gesteund worden. 

Alleen op deze manier kunnen we infrastructuurwerken zoals 
hieronder weergegeven vermijden. Het recente verleden heeft 
uitgewezen dat de afhankelijkheid van onstabiele grootmachten niet 
duurzaam blijkt te zijn omwille van zijn beperkte veerkracht. 
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Warmteketen 

Als we naar een vermindering van primaire brandstoffen willen zullen 
we naar een cascadeketen moeten gaan. Zo kunnen voedselresten en 
mest afkomstig van de veeteelt zorgen voor warmte op basis van 
biomassa. 
Deze biobrandstoffen dienen de eerste activiteit in de keten te 
voorzien van warmte. Vanzelfsprekend dienen deze bedrijven die 
vooraan de keten zitten dermate te investeren in duurzame 
technologieën dat de behoefte aan energie tot een minimum herleid 
wordt. De restwarmte van deze bedrijven wordt ingezet voor de 
volgende bedrijvigheid in de keten. 

Voedsel 

l 
GFT-atval l Evt. aangevuld met fossiele branstol 

Warmte 1 Staalindustrie 
Op basis van - Steenbakkenjen - Restwarmte 
Blomassa Restafval 

mestverwer1öng 

Varf<ens- en Veeleelt 

Schema warmteketen 

GFT: Groenten-Fruit-Tuin 
KWO: Koude-Warmte Opslag 

Transitie naar een duurzaam glastuinbouwpark 

Glastuinbouw 

----------- l - KWO -- Opvraag 

~ ... L 

De overcapaciteit aan restwarmte kan opgeslagen worden in de 
ondergrond. Onderzoek heeft uitgewezen dat de geologische toestand 
in de Kempen uitermate geschikt is voor Koude-Warmte Opslag. De 
kaart hieronder geeft duidelijk weer dat de Kempense bodem zeer 
geschikt is voor het bufferen van koude en warmte. 

KWO kaart voor Vlaanderen 

! 

Bron kaart: VITO 
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C0 2 -keten 

De bedrijven met een aanzienlijke C02-uitstoot kunnen in cascade 
gezet worden met de glastuinbouw. Op deze manier vermijden we dat 
glastuinbouwbedrijven genoodzaakt zijn (fossiele) brandstof te 
verbruiken om C02 te produceren. Dit betekent een dubbele winst. 
Enerzijds minder C02-uitstoot van de industrie, anderzijds geen 
verbruik van fossiele brandstof in de glastuinbouwsector 

Voedsel 

j 
GFT-atval 

j 
Biomassa 

i 
mestverwerking 

i 

Evt. aangevuld met fossiele branstof 

1 Staalindustrie 
---+ Steenbakkerijen ----+ 

Restafval 

Varkens- en Veeteelt 

i 
Gras 

i 
Zon ne-energie 

Schema C02
- keten 

Transitie naar een duurzaam glastuinbouwpark 

C02 Glastuinbouw 

pag. 32 



Elektriciteitsketen 

Om elektriciteit te produceren zijn wind - en zonne - energie zeer 
belangrijke bronnen. 
Door een weloverwogen inplanting kunnen moderne windmolens als 
structurerende landschapselementen ingezet worden. (zie 8.2 
lnrichtingsconcepten Gulden Lijn) 
Verder kunnen daken van bestaande en nieuwe (industrie)gebouwen 
gebruikt worden als basisstructuur voor fotovoltaïsche zonnepanelen. 

Zonne-energie 

l 
PV-cellen 

Woningbouw 

Windenergie Elektricite.it Glastuinbouw 

Biomassa 

r 
Diversen 

mestverwerking GFT-afval 

r r 
Varkens- en Veeteelt Voedsel 

r 
Gras 

t 
Zon ne-energie 

Schema elektriciteitsketen 
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Energieketen 

Wind- en zonne-energie zijn de meest duurzame energiebronnen die 
we kunnen aanspreken. Het is dan ook evident dat we alles in het 
werk moeten stellen om deze bronnen optimaal te benutten. Al van bij 
de ruimtelijke planning van een project dienen we deze duurzame 
conceptelementen optimale kansen te bieden. Bij het ontwerp kunnen 
zij zelfs in belangrijke mate mee de structuur en de vormgeving gaan 
bepalen. 

Zonne-energie Windenergie 

1 
(Biomassa) 

~ 

1 
Glastuinbouw 

Schema Energieketen 

Transitie naar een duurzaam glastuinbouwpark 

Door over de grenzen van de verschillende domeinen heen te kijken 
kunnen er interessante win - win operaties ontstaan. Het zoeken van 
aanknopingspunten kan aanleiding geven tot een synergie waardoor 
een restproduct voor de ene sector een behoefte van een andere 
sector kan invullen. Zo ontstaat er een cyclisch systeem waardoor er 
een substantiële vermindering is van residu en primaire energie. Het 
strategisch transitieschema hieronder geeft weer welke linken kunnen 
worden gelegd. Centraal in het schema zien we verschillende 
maatschappelijke domeinen die met elkaar in verbinding kunnen 
komen te staan. 

Strategisch transitieschema voor een C02 passieve ruimtelijke 
planning 
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Pijler 2: Voedsel 

Onze eetgewoonten en eetcultuur zijn de afgelopen decennia 
onderhevig geweest aan verschillende invloeden. Vooreerst is er de 
'Fastfoodcultuur' die in de jaren '80 en '90 uit de Verenigde Staten is 
komen overwaaien. Daarnaast heeft de globalisering ook de eetcultuur 
danig beïnvloed. Tijdens de laatste decennia van de vorige eeuw 
hebben verschillende culturen onze samenleving overspoeld met tal 
van keukens. De generatie van de laatste decennia is opgegroeid met 
deze mengelmoes aan keukens, van Aziatisch en Afrikaans tot 
Fastfood. 
Een tweede aspect is het feit dat de laatste decennia de consumptie is 
losgekoppeld van de productie. Terwijl vroeger kleinschalige 
boerderijen en kleinere private moestuintjes ervoor zorgden dat er nog 
een directe band bestond tussen het produceren en consumeren is dit 
steeds minder het geval. De consument en de producent zijn uit elkaar 
gegroeid. 
De combinatie van beide aspecten heeft ervoor gezorgd de jonge 
mensen nog maar amper weten waar producten vandaan komen en 
hoe ze worden geproduceerd. Om voedselproductie terug korter bij de 
consument te brengen dient een voedselstrategie worden 
vooropgesteld. 

Voedingsketen: van zaaien tot consumeren 

Uit onderzoek blijkt dat de voedselketen verantwoordelijk is voor 40% 
van de totale ecologische voetafdruk van de Nederlander. 130 Dit 
betekent dat voedsel een zeer grote impact heeft op het milieu. 107 

Door de geglobaliseerde eetcultuur zien we een immense toename 
van FOODMILES. Producten van over de ganse wereld worden 
massaal naar onze streek getransporteerd en vice versa. 

Transitie naar een duurzaam glastuinbouwpark 

Voedingspiramide: eetcultuur 

Bijkomend stellen we vast dat 70% van alle ziekten op één of de 
andere manier gerelateerd is aan onze eetgewoonten. Zo vormen hart 
-en vaatziekten, diabetes en overgewicht in toenemende mate een 
bedreiging voor de volksgezondheid. Het feit dat meer dan 30% van 
de Amsterdammers last heeft van overgewicht, zorgt voor een grote 
impact op het gezondheidsbudget. 107 
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DIVERSEN: gebak. snoepgoed, chips, suiker, 
enz. i1 klei1e ho!weetleden. 

SMEER- EN BERBDINGSVETSTOFFEN: 
weilig en gevarieerd. 

VlEES, VIS, GEVOGELlE 
EN BEREN: 1 tct 2 keer 
per dag. 

FRUIT: bij el<e maaltijd. 

ZETMEELPRODUCTEN : 
brood, pasta, granen, 
aardappelen en peuMuchtsn, 
bij elke maaltijd. 

WATER: naar believen 
drilken, milimum 
1,5 I per dag. 

Bron: www.test-aankoop.be 

Voedingspiramide 

ALCOHOUSCHE DRANKEN: 
met mate 

ZUIVELPRODUCTEN: 2 tot 3 keer 
per dag, waarvan 1 keer kaas. 

GROENTEN: bij elke maaltijd 

Om het tij te kunnen keren van deze waanzinnige en onhoudbare 
situatie, dienen we te zoeken naar een interactie tussen de 
hedendaagse stedelijke levensstijl en de productie van voedsel op het 
platteland. Duurzame voedselproductie die aansluit bij de leefwereld 
van de stedelijke consumenten kan bijdragen tot meer verantwoorde 
consumptie- en productiepatronen. 

Transitie naar een duurzaam glastuinbouwpark 

Een belangrijke strategie bestaat dan ook uit het openbreken van 
bestaande barrières. Zo zijn consument en stad versus producent en 
platteland uit elkaar gegroeid. De productie van groenten en fruit is 
momenteel voor vele consumenten letterlijk 'onbekend terrein' . 
Daar groenten en fruit een zeer belangrijke plaats innemen in de 
voedselpiramide, is het van belang dat deze producten terug de nodige 
(h)erkenning krijgen. Met het spreekwoord onbekend is onbemind 
leggen we de vinger op de wonde. Deze erkenning en herkenning zijn 
dus inherent aan elkaar verbonden. Pas als we een concept uitwerken 
waarbij we consument en producent met elkaar in contact brengen kan 
er een chemie ontstaan die de liefde voor streekproducten kan 
aanwakkeren. De belevingswaarde en perceptie van de productie 
spelen hier een belangrijke rol. 

bron: http://www.in-co.be 
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Pijler 3: Ruimte 

Het ecodevice-model 

Volgens bioloog Erik Rombaut heeft bouwen en wonen heel wat met 
milieu te maken. Het 'ecodevice' model dat ontwikkeld werd aan de 
Technische Universiteit Delft door Van Wirdum en Van Leeuwen voor 
oecosystemen (Van Wirdum 1979) is eveneens toepasbaar op de 
stad. In dit model ziet men een gebouw, een dorp, de stad als een 
black-box met een input en een output. De input zijn bijvoorbeeld 
stromen van energie, water en materialen, de output zijn de 
afvalstromen. 

tlronproblemen. 

urtpu Ung 
aantastmg 

RURAAL 
PLATTELAND 

in!cme 
problemen: 

setlade aan 
-gezondherd 
-planten dl ren 
·funk IBS 

URBI\I\N 
DE STAD 

putproblom n· 

vervwling 
aantasting 

RURAAL 
PLA TTEI-AND 

figuur 10 Bron: Erik Rombaut, Het ecodevicemodel toegepast op stedelijke omgevingen 
(uit TJALL/NG/1, 1992) 

Zo veroorzaakt bouwen en wonen aanzienlijke putproblemen. 
Rombaut zegt hierover het volgende: "Een woning, een stad loost 
afvalwater, er komt afvalgas vrij en er ontstaan vaste afvalstoffen. 
Keuzen die architecten en stedenbouwkundigen destijds hebben 
gemaakt, kunnen later een belangrijke invloed hebben op de aard en 
de opvang ervan." 

Transitie naar een duurzaam glastuinbouwpark 

De omgeving van het Kanaal heeft zowel te kampen met bron als 
putproblemen. De kleiontginning voor de steenbakkerijen is als een 
'bronprobleem' zeer merkbaar in het landschap. 
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Als putprobleem zien we dat langsheen het kanaal heel wat bedrijven 
gevestigd zijn die afval verwerken. (bvb SITA, Metallo Chimique, 
schroothandelaars, mestverwerkingsbedrijven ... ) 

figuur 11 Bron: Erik Rombaut, Afwenteling van de milieuproblemen van 
gebouwen op een steeds grotere schaal (uit T JALL/NG/1, 1992) 

Transitie naar een duurzaam glastuinbouwpark 

figuur 12 Bron: Erik Rombaut, De ecologische voetafdruk van een stad 
is veel groter dan de omvang van de stad zelf (REES 2004). 

In 2004 berekende Rees ondermeer de ecologische voetafdruk van 
Brussel. Hieruit bleek dat de ecologische voetafdruk van Brussel 408 
keren groter is dan de oppervlakte van de stad zelf. Dit is meer dan 2 
keer de oppervlakte van heel België. 8 

Op ruimtelijk vlak bestaat de uitdaging erin een model te vinden 
waarbij we de bron- en putproblemen niet meer alleen als een 
probleem zien maar ook als een opportuniteit. Een weldoordachte 
inventieve ruimtelijke strategie kan ervoor zorgen dat er synergieën 
ontstaan waardoor bepaalde putproblemen een betekenis kunnen 
krijgen in de glastuinbouw van de toekomst. 
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6 STRATEGISCHE TRANSITIECONCEPTEN 
GLASLANDSCHAP-Een duurzaam glastuinbouwpark 

De oplossing voor een SYNERGIE tussen ENERGIE en VOEDSEL is 
te vinden in de RUIMTELIJKE constellatie. 

Een nieuwe ruimtelijke configuratie maakt dat een transitie in de 
glastuinbouw mogelijk wordt. 
De analyse van de context schetst nieuwe condities en een nieuw 
referentiekader waarin synergieën gezocht worden die kunnen leiden 
tot een syncretisch transitiescenario . 
Deze nieuwe ruimtelijke configuratie is gebaseerd op 5 strategische 
transitieconcepten. 

6.1 Tussen stad en platteland 

Glastuinbouw is een bijzonder domein van de tuinbouw. Gezien de 
schaal van de serreconstructies passen deze steeds minder in de 
open ruimtegebieden. Anderzijds worden ze in woongebieden ook als 
visueel niet aantrekkelijk of zelfs hinderlijk ervaren. 
Serres zijn hierdoor in beide gebieden minder en minder gewenst. 
Door dit spanningsveld waarin de glastuinbouwsector zich bevindt, 
dienen we op zoek te gaan naar een gepaste locatie en ruimtelijke 
configuratie. Een die de glastuinbouwsector een meerwaarde kan 
bieden . 

6.2 Het Kanaal ontwikkelen als structurele drager van culturele 
(bvb. Vlaamse eetcultuur), economische (innovatieve 
kenniseconomie) en natuurlijke ontwikkeling 

Aanvankelijk was de intentie van het Kanaal de weinig vruchtbare 
Kempense bodem te irrigeren via het kanaal dat in twee delen werd 
aangelegd (deel 1 1847-1848 en deel twee van 1856 tot 1860) met 
mineraalrijk Maaswater. In tegenstelling tot de verhoopte ontwikkeling 
van de landbouw, steeg de scheepvaart ver boven de verwachtingen. 
Het doortrekken van het Kanaal van Turnhout naar Antwerpen 
zorgden ervoor dat er grotere steenfabrieken en kleiontginningsputten 
verschenen. Naast de aanwezigheid van ondiepe kleilagen (Formatie 
van de Kempen) was de aanleg van het Kanaal een belangrijke 
stimulans voor de steenfabrieken. 
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Anno 2009 zijn er nog maar enkele grote steenfabrieken 
overgebleven. De afgelopen decennia hebben andere industrieën zich 
gevestigd langsheen het kanaal. Zo zien we dat er momenteel een 
concentratie van afvalverwerkende en recyclerende bedrijven zijn 
gehuisvest. 

Naast deze economische ontwikkelingen zien we dat er de laatste 
decennia heel wat recreatie en toerisme ontwikkeld in de kanaalregio. 
Zowel op als rond het kanaal zien we meer en meer zachte recreatie 
zoals pleziervaart, fietsers en wandelaars. 
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Het historische cultuurlandschap zoals de kleiputten spelen hier een 
belangrijke rol in. Deze economische artefacten zijn nu waardevolle 
biotopen met een hoge belevingswaarde geworden. 

De voedselproductie in de Kempen kan ook gekoppeld worden aan 
deze recreatieve as door de Kempen. Momenteel is er zeer weinig 
interactie tussen bijvoorbeeld de glastuinbouw en de recreatieve 
fietsroutes in de kanaalregio. De innovatieve en duurzame technieken 
die in functie van de glastuinbouwsector ingezet worden kunnen het 
imago van het kanaal verbreden. Economie en ecologie kunnen hier 
hand in hand betekenis krijgen. 

De baksteen en recyclagenijverheid kunnen in een andere perspectief 
geplaatst worden als zijn basisproducten gaan leveren aan de 
voedselproducenten. De fragmentatie van het landschap kan zo een 
nieuwe dimensie krijgen zonder te raken aan het karakter van de 
streek. In plaats van de glastuinbouw op een andere plaats te 
concentreren, los van de ontstaansgesc~1iedenis, zorgt deze 
benadering dat het producerende cultuurlandschap overeind blijft. Het 
endogene karakter van de glastuinbouw kan zo bewaart worden en 
zelfs verder uitgroeien naar een duurzame en maatschappelijk 
verantwoorde sector. 

Daarnaast kan de typisch Kempense zandbodem voor KWO-opslag 
(Koude-warmte-opslag) ingezet worden in functie van warmte en 
koude behoefte voor de glastuinbouwsector. 
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6.3 Multimodale knoop voor de Noorderkempen 

De directe nabijheid van een nieuw multimodaal knooppunt in Brecht 
heeft ook heel wat potenties in zich. Door dit nieuwe treinstation komt 
een internationaal netwerk op nauwelijks 15 minuten fietsen van het 
glastuinbouwgebied te liggen. Het nieuwe station Noorderkempen ligt 
op 15 minuten treinen van Antwerpen-Centraal. Op economisch en 
toeristisch/recreatief vlak biedt dit ook heel wat kansen. 

6.4 Voedselproductie verbreden, beleven en (h)erkennen 

Zoals reeds aangehaald willen we de voedselproductie en de 
consument terug met elkaar in contact brengen. Op deze manier 
kunnen we de consument terug bewust maken van wat men eet en 
wat in onze streek wordt geproduceerd. Het wijd verspreidde 
glasareaal zorgt voor de recreanUtoerist eerder voor een verstorende 
beleving dan een meerwaarde. De link met verse groenten en onze 
culinaire cultuur wordt niet direct gelegd. Het is dus belangrijk een 
ruimtelijk concept te ontwikkelen dat ervoor zorgt dat de 
voedselproductie zichtbaar en beleefbaar maakt voor de recreant. 
Door de glastuinbouw in de toekomst te clusteren wordt de beleving 
intenser en wordt het open landschap niet bijkomend belast met 
steeds toenemende en groter wordende serres. 
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6.5 Educatie koppelen aan recreatie en toerisme: "slim recreëren" 

Tot op heden zijn de glazen stulpen in het landschap weinig tot niet 
toegankelijk. Dit in tegenstelling tot hetgeen het materiaal doet 
vermoeden. Het transparante karakter van glas zou voorbeeld kunnen 
staan voor de openheid van de productie naar de recreant. 

Om de productie zichtbaar en voelbaar te maken kan een educatieve 
serre gekoppeld worden aan de recreatieve - toeristische routes in de 
kanaalregio. Het proefcentrum kan ervoor zorgen dat de expertise die 
aanwezig is en de innovatie in de sector ook zichtbaar kan gemaakt 
worden. Door een serre voor het brede publiek toegankelijk te maken, 
ontstaat er een directe interactie. In deze educatieve serre kan de 
consument bijvoorbeeld kennis maken met de producten en 
productiemethoden van de gewassen, de klimatologische conditie 
voelen en proeven van de producten. 
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7 LOCATIESTRATEGIE 
GLASLANDSCHAP- Een duurzaam glastuinbouwpark 

7.1 Locatiekeuze 

Om de vijf voornoemde transitieconcepten te kunnen waarmaken, is 
een strategische locatiekeuze essentieel. De keuze van de 
projectlocatie is gebaseerd op drie aspecten . 

Vooreerst zijn de strategische transitieconcepten sturend. Het eerste 
concept "Tussen stad en platteland" geef aan dat het duurzame 
glastuinbouwpark zich moet kunnen ontwikkelen daar waar het een 
meerwaarde kan bieden en niet alleen storend werkt. Er moet gezocht 
worden naar een locatie waar het glastuinbouwpark aansluiting vindt 
bij een stedelijke structuur enerzijds en de landschappelijke context 
anderzijds. Het tweede transitieconcept geeft dadelijk een concrete 
context weer. Door de glastuinbouw aan het kanaal, als structurele 
drager van culturele economische en natuurlijke ontwikkeling, te 
verbinden, kan de locatieonderzoek zeer gericht worden uitgevoerd. 
Ook de andere concepten zijn gerelateerd aan het kanaal en zijn 
onmiddellijke omgeving . Het slim recreëren, de voedselproductie 
verbreden, beleven en (h)erkennen en de multimodale knoop voor de 
Noorderkempen hebben allen betrekking op de recreatieve functie van 
de kanaalomgeving. Vermits we de consument terug in contact willen 
brengen van de voedselproductie in onze regio, is het van belang de 
productie in de leefwereld van de consument zichtbaar en 
(h)erkenbaar te maken. De voorgestelde projectlocatie is wat dat 
betreft een zeer interessant gebied. Het gebied is doorspekt met 
recreatieve fietsroutes en van het fietsknooppuntennetwerk Antwerpse 
Kempen. Zo is er bijvoorbeeld de Kleidabbersroute die verwijst naar de 
kleiwinning in de regio. 
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Hierboven zien we een foto van de bewegwijzering van de 
Kleidabbersroute en de fietsknooppunten. In deze fietsroutes wordt 
Industrieel erfgoed als educatief rustpunt ingezet. Zo is er bijvoorbeeld 
de historische molen in Rijkevorsel die dienst doet als rustpunt en 
picknickplaats voor wandelaars en fietsers. 
Links onderaan hebben we een zicht op de molen komende van het 
centrum van Rijkevorsel. Rechts onderaan zien we de picknickplaats 
ter hoogte van de molen. 
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Een tweede aspect dat de locatiekeuze mede heeft bepaald, is de 
situatie op het terrein. Uit terreinonderzoek blijkt dat er op deze locatie 
al meerdere glastuinbouwbedrijven zijn gelokaliseerd. De directe 
nabijheid van de veiling, de ruimtelijke en de juridische mogelijkheden 
zijn de belangrijkste aspecten die ervoor zorgen dat hier nieuwe 
glastuinbouwbedrijven zijn ondergebracht. 

Bestaande glastuinbouwbedrijven op projectlocatie 

Het derde element dat de projectlocatie bepaald heeft, is het 
energetisch luik. Een eerste energetisch voordeel van deze locatie is 
de ontwikkeling van een overslagterminal op de bestaande 
grotendeels in onbruik geraakte industrielocatie. Deze kan zowel voor 
de toekomstige glastuinbouw als voor de industriële activiteiten in de 
omgeving ingezet worden als alternatief voor vrachttransport over de 
weg. 
Een ander voordeel is de nabijheid van verschillende bedrijven met 
een grote hoeveelheid aan restwarmte en C02

- productie. Gezien de 
beperkte afstand tot het projectgebied kunnen deze bedrijven 
aanschouwd worden als potentiële leveranciers van zowel restwarmte 
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als C02
• Gezien de potenties van het kanaal als vervoersas, lijkt het 

evident dat er langsheen het kanaal in de nabije toekomst nog nieuwe 
economische ontwikkelingen plaatsvinden die eveneens 
(rest)energieleverancier voor de glastuinbouw kunnen worden. Zo zien 
we in de toekomst bijvoorbeeld mestverwerkingsbedrijven ook langs 
het kanaal zich lokaliseren. 

Ook in een recente studie het Kaderplan "Gedifferentieerd ruimtelijk 
ontwikkelingsperspectief voor de glastuinbouw binnen de macrozone 
Hoogstraten", wordt deze locatie ook als één van de mogelijke te 
ontwikkelen gebieden naar voor geschoven. Weliswaar was dit geen 
absoluut sturend element in deze studie. Wel kan het beschouwd 
worden als een bevestiging van de locatiekeuze en is het een 
bijkomend argument dat deze locatie kan beschouwd worden als een 
verantwoorde keuze. 

Op figuur 13 op de volgende pagina zien we de projectlocatie en de 
hierboven vermelde activiteiten en infrastructuur aangeduid. 
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Grens België - Nederland 

Autosnelweg E 19 
Spoorlijn 

Antwerpen - Breda 

Veiling Hoogstraten 

Industrieterrein Hoogstraten 

Multimodale knoop 
Noorderkempen 

Bestaande concentratie 
glastuin bouwbedrijven 

Steenfabriek 

Steenfabriek 

Afvalrecyclagebedrijf 

Staalrecyclagebedrijf 

Voormalige kleiontginningsputten 

Steenfabriek 

Industrieterrein Malle 
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Ten slotte is er de ontsluiting en bereikbaarheid van het projectgebied . 
Op figuur 14 zien we hoe het gebied aansluit op de aanwezige 
i nfrastructuren. 
Vooreerst merken we dat het gebied wordt doorkruist door het Kanaal 
Dessel-Turnhout-Schoten. Door de directe relatie tussen het kanaal en 
het glastuinbouwpark zal het transport via het kanaal zeer efficient 
kunnen ingezet worden. Er is nagenoeg geen transport van en naar 
hetkanaal. 
Ten westen van de dorpskern van Brecht bevindt zich het nieuwe 
park- en ride treinstation Noorderkempen. Op amper 15 minuten 
fietsen van het projectgebied en 15 minuten treinen van het Centraal
station te Antwerpen. 
Voor het wegverkeer wordt het gebied via noordzijde verbonden met 
de autosnelweg E19. Het trace is zo uitgewerkt dat er geen verkeer 
door de dorpskernen dient te rijden om het hogere wegennet te 
bereiken. De veiling is eveneens bereikbaar via deze noordelijke 
ontsluiting zonder een dorpskern te belasten. 
Ten westen van het projectgebied liggen langs het kanaal enkele 
belangrijke bedrijven die heel wat restwarmte en C02 produceren. Via 
een nieuwe ondergrondse transportleiding langsheen het kanaal 
worden deze warmte en C02 getransporteerd naar de collectieve 
installaties in het projectgebied. 
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Figuur 14: Situering van het serrepark 
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7.2 De locatiekenmerken 

Het projectgebied 

Figuur 14a: Occupatie en gebruik van het projectgebied 
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Figuur 14b: Overzichtkaarl foto-opnames 
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Op de figuur 14a zien we de huidige occupatie van het projectgebied. 
Het merendeel van het gebied bestaat uit enerzijds silomaïs en 
grasweides. Deze monocultuur leidt tot een beperkte beeldkwaliteit en 
met een lage ecologische waarde, 

,....,.-

foto 1: beperkte beeldkwaliteit van het gebied 

De weilanden daarentegen zorgen voor op verschillende plaatsen voor 
fraaie vergezichten. Zo worden voornamelijk begraasd door vee. 

foto 2: zicht op grasweide met vee 

Transitie naar een duurzaam glastuinbouwpark 

iets verderop langs het kanaal bevindt zicht een beeldbepalende 
ophaalbruggetjes over het kanaal. Het zijn herkenningpunten voor 
wandelaar en fietsers. Langsheen het kanaal zien we dit type van 
ophaalbruggetje als een rode draad terugkomen. 

foto 3: ophaalbrug foto 4: kanaal 

Op foto 4 zien we het kanaal Turnhout - Dessel - Schoten richting 
Schoten van op de ophaalbrug. Op foto 5 zien we een rustplaats 
langsheen het kanaal op een kruising van verschillende fietsroutes. 

foto 5 kanaal 
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Zuidwaarts van het kanaal merken we hoe er in gespeeld wordt op de 
behoeften van de consument. Een glastuinbouwbedrijf heeft langs de 
straat een koelautomaat staan met dagverse aardbeien. 

foto 6 foto 7 

Dit is een interessant fenomeen omdat de consument hier zeer direct 
in contact komt te staan met de producent. De enige scheidende 
schakel vormt de automaat zelf. Dit is uitzonderlijk geworden in de 
grootschalige voedselproductieprocessen die vandaag de markt 
domineren. 
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Ten noord-oosten van het projectgebied bevindt zich de dorpskern van 
Rijkevorsel. Van op het marktplein van Rijkevarset kunnen we nog een 
glimp van een oude molen opvangen. De tuin van deze recentelijk 
gereonoveerde graanwindmolen doet sinds enkele jaren dienst als 
rust- en picknickplaats. 

Foto 8 foto 9 

Foto 10 
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Langsheen het kanaal merken we puntsgewijs economische 
activiteiten. Ook ter hoogte van het projectgebied is dit het geval. Op 
foto 11 hieronder zien we een dat een binnenschip een lading grind 
levert aan een betonfabriek. 

Foto 11: bestaande zwaaikom 

Toch merken we dat de infrastructuur langsheen het kanaal sterk 
verouderd is. Vele gebouwen staan er verkommerd bij en hebben 
geen noemenswaardige bestemming meer. Op de luchtfoto hiernaast 
zien we aan de zuidkant van het kanaal zien we dergelijke industriële 
gebouwen ingeplant staan. 
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Luchtfoto van industriële gebouwen langsheen het kanaal 
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De westkant van het projectgebied sluit aan bij de voormalige 
kleiontginningsputten . Deze putten zijn na verloop van jaren 
geëvolueerd tot waardevolle ecotopen. 

foto 12: gewezen kleiontginningspul 

foto 13: nieuw glastuinbouwbedrijf 
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In de directe nabijheid van deze putten werd zeer recentelijk een 
nieuw glastuinbouwbedrijf gebouwd. Op foto 13 merken we dat de 
nieuwe ontwikkeling weinig of geen rekening houdt met de ruimtelijke 
context. De resterende braakliggende gronden van het bedrijf liggen er 
reeds geruime tijd onzorgvuldig bij. 
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8. STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP 
8.1 lnrichtingsonderzoek 
HISTORISCHE LANDSCHAPSRELICTEN 

De kolonies 

Figuur 16 en 17 zijn beide een luchtfoto van een kolonie in de regio. 
Het betreft de landbouwkolonies in Merksplas en Wortel. Na het 
succes van de landloperskolonie in Drenthe startte men in 1822 met 
de ontginning van de heidegronden. Er werden dreven aangelegd 
volgens een dambordpatroon. Zoals hieronder weergegeven werden 
langs de dreven hoevetjes gebouwd. 

Figuur 15: Tekening van hoevetjes op de kolonie 
Bron: http://www.gevangenismuseum.be/index.html dd 28/08/2009 

Het was de bedoeling dat noodlijdende gezinnen op de kolonie in de 
levensbehoeften konden voorzien en een bijkomende vergoeding 
konden betalen. Op de kolonies waren melkvee, kalveren, vaarzen en 
varkens aanwezig. Men beschikte weilanden en akkers voor het 
verbouwen van rogge, Italiaans raaigras, maïs, voederbieten en 
aardappelen. 
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Bij de onafhankelijkheid van België in 1830, kwam het tot een opstand. 
De onzekere tijd die daarop volgde, zorgde ervoor dat alle hoevetjes 
verdwenen. 
In 1870 werden de terreinen terug in gebruik genomen door de 
Belgische staat. Er werden nieuwe gebouwen opgetrokken om 
landlopers onderdak te bieden. Tot 2004 verbleven er nog 11 
landlopers in de kolonie van Wortel. 

Deze kolonies zijn na verloop van tijd geëvolueerd tot waardevolle 
landschapsparken. Deze landschappelijke interventies omwille van 
maatschappelijke behoeften, hebben tot unieke cultuurlandschappen 
geleid. De kolonies vormen een waardevol coulissenlandschap waar 
heide, weiden en bossen elkaar afwisselen. 
Bron: http://www.gevangenismuseum.be/index.html dd 28/08/2009 

Figuur 16: kolonie Merksplas Figuur 17: kolonie Wortel 
Bron: http://www.ludoverhoeven.be/ dd 28/08/2009 

Deze typische landbouwkolonies zijn interessante landschappelijke 
structuren die hebben aangetoond, dat zij, ondanks de grondige 
metamorfoses die ze hebben ondergaan, weinig of niets van hun 
kwaliteit hebben moeten inboeten. 
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Kolonie Wortel 

Kolonie Merksplas 
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De abdij van Westmalle 

Zoals we hiernaast merken is ook het domein van de Abdij van 
Westmalle opgebouwd volgens een dambordstructuur. Ook deze 
historische interventie heeft tot een waardevol landschap geleid. 
Hier zien we gelijkenissen met de kolonies van Merksplas en Wortel. 
Dezelfde eenvoud leidt hier ook tot een bijzonder gecultiveerd 
coulissenlandschap. 
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HISTORISCHTE RELICTEN- MILITAIRE INFRASTRUCTUUR 

Het Anti-tankkanaal en de eerste Fortengordel van Antwerpen 

Ook de militaire infrastructuur in de omgeving van Antwerpen is 
exemplarisch als symbiose tussen de stad en het landschap, of cultuur 
en natuur. Het Anti-tankkanaal en de eerste Fortengordel rond 
Antwerpen hebben een prachtig evenwicht gevonden. 

ANTI - TANKKANAAL 

FORTENGORDEL 
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VERBLIJFSKLIMAAT 

Het "Eixample" te Barcelona (Spanje) 

Een van de meest aangename verstedelijkte gebieden om te verblijven 
is zonder twijfel Barcelona. In 1859 tekende lldefonso Cerdà het 
"Eixample". Het was een uitbreidingsplan in dambordpatroon voor de 
Middeleeuwse stad Barcelona. Met de opdracht wilde de Spaanse 
regering enerzijds door het slopen van de stadsomwalling de druk in 
de Middeleeuwse stad verminderen. Op het einde van de 19de eeuw 
had Barcelona de hoogste bevolkingsdichtheid in Europa. Anderzijds 
wilde men de binnenstad verbinden met de buitenwijken van de stad. 
Het uitbreidingsplan was opgezet als een open plan met zeer veel 
ruimte voor groen. De wisselwerking tussen de natuur en de 
bebouwde ruimte is uiteindelijk niet uitgevoerd zoals het 
uitbreidingsplan voorzag. De bouwblokken meten 112 x 112 meter en 
zijn voorzien van eschuinde hoeken. 
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Greenport Westland (Nederland) 

In het zuid-westen van Nederland ligt Greenport Westland. Dit wordt 
ook wel eens de "Glazen stacf' genoemd. Deze glastuinbouwcluster is 
één groot glastuinbouwgebied. Vanuit economisch oogpunt is het 
clusteren van glastuinbouw bijzonder interessant. Toch kent dit ook 
zijn grenzen als we het geheel op zijn verblijfsklimaat beoordelen. Het 
hele gebied is overwoekerd door glas. Van natuurlijke of groene 
elementen is in de cluster nog maar weinig te merken. 
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HISTORISCHE KAART 

Ferrariskaart (1777) 

De Ferrariskaart geeft ons inzicht in de landschappelijke situatie in de 
tweede helft van de 18e eeuw. Door de kaart te analyseren kunnen we 
leren welke wegen destijds reeds aanwezig waren. We kunnen 
hierdoor vaststellen hoe destijds de verschillende dorpskernen 
verbonden waren. 
Van de kleiontginningsputten is nog niets te merken op de 
Ferrariskaart. De ontginning van de klei is begonnen rond 1845. Deze 
waren meestal beperkt en tijdelijk van aard . De eerste grote 
steenfabrieken en kleiputten verschenen vooral na het doortrekken 
van het kanaal van Turnhout naar Antwerpen. ( 1863 - 187 4) 
Het kanaal is op de kaart ook nog niet te bespeuren . 
Ook de gewestwegen waren nog niet aangelegd . Deze zijn kort na de 
opmaak van de kaarten aangelegd tijdens het Oostenrijks bewind. 
Keizerin Maria-Theresia liet kaarsrechte gewestwegen aanleggen om 
het goederentransport over de weg te verbeteren. 
Op de kaarten hiernaast zien we de Ferrariskaart in combinatie met 
het nieuwe serrepark. Hierbij zien we dat de historische noord- zuid
route in het plan een belangrijke fietsroute wordt die het serrepark 
doorkruist. Ter hoogte van de kruising met het kanaal wordt een 
nieuwe fiets- en voetgangersbrug voorzien. 

Ferrariskaart 
+ 
Serrepark 

Nieuwe fiets- en voetgangersbrug 

Historisch tracé 

Historisch tracé 

Bestaande gewestweg 

fiets- en voetgangersbrug 
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BEBOUWD VERSUS Ot\lBEBOUWD 

8ebouwingsdichtheid 

Het totale projectgebied meet 6,75 vierkante kilometer. 
Het uitgangspunt voor het nieuwe serrepark is eenintermediair park 
tussen de stad en het platteland. Het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen stelt dat in landelijk gebied een dichtheid van minimum 15 
woningen/hectare als streefdoel wordt vooropgesteld. In stedelijk 
gebied wordt er gestreefd naar een dichtheid van minimaal 25 
woningen/hectare. Dit komt overeen met een bebouwingspercentage 
van minimum 15% in landelijk gebied en 25% in stedelijk gebied. 
Gezien we naar een park tussen stad en platte land streven is een 
bebouwingspercentage tussen de 15 en 25% het uitgangspunt. Ais we 
met een dichtheid zitten tussen de 15 en 25 %, kunnen we spreken 
van een landelijke concentratie of landschappelijke cluster. 

Als we het stedenbouwkundig ontwerp hieraan toetsen zitten we 
binnen deze grenzen. In tabel 2 zien we dat in het projectgebied reeds 
verschillende serres aanwezig zijn. De kleinste serre meet 4.916m2

. 

De grootste 39.375m2
• In het projectgebied kunnen 25 nieuwe serres 

tussen de 3 en de 5 ha bijgebouwd worden. Ais we de 
bebouwingsdicht analyseren zien we dat we bij nieuwe serres van 3 
hectare op een bebouwingspercentage van 15% . Ais we uitgaan van 
een volledig ingevulde enveloppe (serres van 5 ha) zitten we aan een 
bebouwingspercentage van 22%. Dit betekent dat we mooi passen 
binnen de vooropgestelde enveloppe voor het serrepark. 
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1. OPPERVLAK1E SERREGEBIED 6.753.166 m2 
6,75 lkm2 

2. OPPERVLAKlES SERRES 

Nieuwenrr88 in serregebied 
Aantal 25 stuks 
Opp. Nieuwe Serre 

min. (175x175m) 30 .625 m2 
max. ( 17 5x 285m) .------:-:,;..;;.;,;....., 

Totale opp. nieuwe serres (Min .): 
49 .875 m2 

765.625 m2 
Totale opp. nieuwe serres (Max.): 

Bes leende a erres in serregebied 
Aantal 
Opp. Nieuwe Serre 

A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H (scha/l.rrg,l 
i ( sch af5ng) 

Totale opp. bestaande serr88 : 

Totale opp. serres in senwgebled (mln.): 
Totale opp. serres in serrwgebled (max.): 

Perc:entage serres in serregebied (min.) 
Pereentageaerres in serregebled (max.) 
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1.246 .875 m2 

8 stuks 

36.880 m2 
20.293 m2 
25 .974 m2 
27.727 m2 
8.4 72 m2 

39375 m2 
4 .916 m2 

30.000 m2 
30.000 m2 

223.637 lm2 

989.262 m2 
1.470.512 m2 

15% 

22% 

OPPERVLAKTE SERREGEBIED • 6.75 km' OPPERVLAKTE SERREGEBIED • 6,75 km' 

-
-
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8.2 Inrichtingsconcepten 

Collectieve energievoorziening 

Ais we naar een maatschappelijk verantwoorde glastuinbouw willen, 
zal een gemeenschappelijke energie-infrastructuur een belangrijke 
plaats innemen in het energiesysteem. Aangezien er gestreefd wordt 
naar een veerkrachtig energiesysteem zullen verschillende 
technologieen elkaar aanvullen of ondersteunen. Daar dergelijke 
innovatieve technologieen voor individuele bedrijven moeilijk te dragen 
zijn, zullen de energiebehoeften van de serrecluster collectief worden 
georganiseerd. Hierdoor worden investeringskosten gespreid over 
meerdere bedrijven. 

Verwarming 
Voor de verwarming van de serres worden bedrijven met een 
aanzienlijk hoeveelheid restwarmte aangesproken. Zo zijn er op 
beperkte afstand van het serrepark verschillende bedrijven met een 
grote hoeveelheid aan restwarmte die nog niet wordt (her)gebruikt. Zo 
is er in Beerse Metallo Chemique die metalen recycleren en 
bakstenenproducenten Wienerberger in Rijkevorsel, Beerse en 
Quirijnen in Malle. Verder zijn er nog verschillende huishoudelijk afval 
verwerkende bedrijven in de omgeving van het kanaal die ook heel wat 
restwarmte produceren. 
Naast deze zijn er in de streek nog heel wat mogelijkheden met het 
verwerken van mest van de veestapel. Deze mest kan verwerkt 
worden tot biobrandstof. 
Ook de Kempense ondergrond biedt zeer interessante mogelijkheden 
op vlak van duurzame energiewinning. Studies hebben uitgewezen dat 
de zand- en kleibodem heel wat mogelijkheden biedt op vlak van 
Koude Warmte Opslag (KWO). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat er 
enorme heetwaterbekkens in de Kempense ondergrond aanwezig zijn. 
Bijkomend gericht onderzoek zal uitwijzen welke weloverwogen 
combinatie van deze technieken de meest aangewezen oplossing kan 
bieden om tot een veerkrachtig en cyclisch energiemodel te komen. 
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C02 

Een gevolg van deze voornoemde industriele activiteiten is dat deze 
bedrijven heel wat C02 produceren die samen met de warmte 
momenteel in de atmosfeer wordt geloosd. Deze C02 kan ook worden 
ingezet om de serregewassen van C02 te voorzien . 
Door fotosynthese zetten de planten de koolstofdioxide om in 
koolhyd raten. 

Elektriciteit 
Ook op vlak van elektriciteit zijn er heel wat valabele mogelijkheden. 
Zowel de mestverwerking, de heetwaterbekkens als windmolens 
bieden potenties. Verder kunnen de daken van de magazijnen van de 
nieuwe telers uitgerust worden met fotovolta·ische cellen. Op langere 
termijn is het zelfs niet ondenkbaar dat zelfs de serres elektriciteit 
zullen kunnen produceren. 131 

Deze drie belangrijke noden voor de glastuinbouwproductie maken dat 
een clustering van de glastuinbouw noodzakelijk zal worden. Door het 
bundelen van de bedrijven wordt het economisch interessant gebruik 
te maken van gemeenschappelijke installaties en infrastructuur. 
Daarnaast worden investeringen voor de alternatieve energiebronnen 
heel wat realistischer en zelfs rendabel. Vanuit deze 
gemeenschappelijke infrastructuur zal de ieder bedrijf voorzien worden 
van de nodige warmte, C02 en elektriciteit. 

Deze collectieve infrastructuur heeft vanzelfsprekend een ruimtelijke 
impact. Vooreerst is er de toevoerinfrastructuur. Via ondergrondse 
leidingen zullen de restproducten tot het glastuinbouwpark gebracht 
worden. Daar zullen zij toekomen in het centrale energiecentrum van 
waaruit een ondergronds netwerk zorgt voor de distributie naar de 
verschillende telers. De inplanting van dit energiecentrum is voorzien 
ter hoogte van de nieuwe kanaalterminal, aan de zuidelijke 
kanaalrand. Dit energiecentrum wordt letterlijk en figuurlijk het hart van 
het nieuwe glastuinbouwpark. 
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Het gelaagde parklandschap 

Landschappelijk serrepark i.p.v. industrieterrein 

In tegenstelling tot de huidige dikwijls monofunctionele 
bedrijventerreinen opteren we ervoor de glastuinbouw te verweven 
met andere activiteiten. Om te komen tot een gebied dat interessant is 
om ook andere activiteiten in te laten plaatsvinden, is een 
industrieterrein zoals we dat kennen onvoldoende. Om dit meervoudig 
gebruik mogelijk te maken, dienen we eerder te denken aan een park 
waar serres in staan. In Vlaanderen wordt de benaming 'industriepark' 
algemeen gebruik voor een industrieterrein. Weliswaar hebben deze 
industrieterreinen weinig of niets met een park te maken. 

Verweven van grondgebonden landbouw met serrebouw. 

Door de verspreide inplanting van de serres zal het verspreiden van 
ziektes effectief kunnen beperkt worden. Deze landschappelijke 
clustering zorgt ervoor dat er ruimte ontstaat tussen de 
glasconstructies die kunnen gebruikt worden voor grondgebonden 
landbouw. Intensieve grondgebonden landbouw zoals boom- en 
aardbeienteelt kan verweven worden in het serrepark. Deze 
combinatie zorgt ook voor een grote belevingswaarde van het 
landschap. 

Verweven van productie met recreatie en educatie 

Het park kan naast een serrepark ook ingericht worden als kwalitatief 
sport- en fietspark. Zowel op niveau van de "Multipooi Vlaanderen" als 
op gemeentelijk niveau heeft dit park potenties om een plaats te 
krijgen in de fysieke gezondheid van de burger. Het nieuwe station 
Noorderkempen ligt nauwelijks op 15 minuten treinen van Antwerpen
Centraal. Het kanaal en zijn omgeving wordt alsmaar geliefder bij 
recreatieve fietsers. Door een multifunctionele fiets- en 
sportvriendelijke inrichting van het serrepark enerzijds en het 
integreren van het park in het fietsroutenetwerk anderzijds, ontstaat er 
een spontaan contact van de (potentiële) consument met de productie 
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van voedsel. Wetende dat er steeds minder jonge mensen zijn die 
weten waar het voedsel dat zij consumeren vandaan komt en hoe het 
geproduceerd wordt, is dit contact zeer belangrijk om het eten van 
gezonde producten, zoals groenten en fruit, te stimuleren. Tevens is 
het aanmoedigen van streekeigen producten van zeer groot belang om 
het probleem van de "foodmiles" aan te pakken. Voedsel dat in eigen 
streek geproduceerd en geconsumeerd kan worden, levert een 
aanzienlijk kleinere ecologische voetafdruk op, dan producten die 
grote afstanden moeten afleggen om de consument te bereiken. 
Bijkomende biedt het natuurlijk economisch heel wat bijkomende 
perspectieven voor de lokale economie. 

Verweven van landschap met serres 

Een nieuwe macrostructuur wordt ingebed in het huidige agrarische 
landschap. Door het landschap te verweven met de glasopstand 
ontstaat er een interessante wisselwerking tussen de cultuur
historische aspecten van de regio en de bestaande structuur. Op deze 
manier zal er een landschap ontstaan waardoor cultuur en natuur 
elkaar versterken tot een gelaagd cultuurlandschap. 

Referentiebeelden nieuwe fietsbrug over kanaal (architect: Calatrava) 
Bron: www.studiokoning.nf dd 0211012009 
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Verbinden en verweven met omgeving i.p.v. bufferen 
Er zijn vier belangrijke hoofdstructuren waar het projectgebied mee in 
aanraking komt: 

De kleiputten 
Deze putten zijn van een grote cultuur-historische en natuurlijke 
waarde. Het zijn bijzondere microbiotopen. Het serrepark verbindt 
deze waardevolle gebied met de dorpskern van Rijkevorsel en de zuid
oostelijk gelegen kleiputten. 

Het Kanaal 
Dit is een zeer sterke ruimtelijke corridor in oost-westrichting. Het 
gevolg hiervan is dat het in noord-zuidrichting als een barrière gaat 
werken. Door het serrepark zo te ontwerpen dat het aan beide zijde 
van het kanaal zal ontwikkelen, ontstaat er een interactie tussen de 
noord- en zuidzijde. Een nieuwe fiets- en voetgangersbrug ondersteunt 
dit ruimtelijk concept door een historische route terug te herstellen. 

De dorpen 
Rijkevorsel en Oostmalle hebben momenteel wem1g relatie met de 
glastuinbouw. Het inrichtingsplan heeft de bedoeling beide dorpen te 
betrekken bij de recreatieve activiteiten langsheen het Kanaal. 

De open ruimte 
Het serrepark zorgt er voor dat de verbinding tussen de open ruimte 
ten noorden en ten zuiden op een structurele en landschappelijke 
manier verbonden blijven. 
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Orthogonale macrostructuur als ordenend grid en ruggegraat van 
het nieuwe coulissenlandschap 

Ruimtelijk 
In de Kempen hebben zich in het verleden enkele interessante 
parkachtige ontwikkelingen voorgedaan. Het betreft de 
landbouwkolonies in Merksplas en Wortel. Deze kolonies zijn na 
verloop van tijd geëvolueerd tot waardevolle landschapsparken. 

Verkeerskundig 
Op vlak van bereikbaarheid zorgt deze orthogonale structuur voor een 
heldere leesbare ontsluiting van de bedrijven in het park. Door het 
hiërarchisch wegenpatroon worden de kleine bestaande wegen 
minimaal belast door vrachtverkeer en zo hun landschappelijke en 
recreatieve karakter kunnen behouden. 
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Ontsluiting d.m.v. centrale laan met windmolens (Gulden lijn) 
De primaire drager van de nieuwe structuur, zowel ruimtelijk als 
verkeerskundig, is de centrale laan die een structurele lijn in het 
landschap zal vormen. Deze laan sluit aan de noordzijde, in het 
midden en de zuidzijde aan op de bestaande wegeninfrastructuur. 
Deze drager bestaat uit twee delen. Het deel aan de noordkant en het 
deel ten zuiden van het kanaal. Met deze centrale as willen we de 
fysieke barrière en begrenzing van het kanaal overstijgen. De laan is 
zo in het landschap ingepland dat een verband ontstaat tussen de 
beide delen. Om deze relatie te kunnen ervaren en herkennen vanuit 
de omgeving hebben we deze visueel ondersteund door een 
windmolens. Ze zijn ingepland op een optimale "Gulden Lijn". De 
positie van deze lijn heeft twee interessante gevolgen. Enerzijds sluit 
deze structurerende laan haaks aan op de Oude Beersebaan die 
eeuwenlang de belangrijkste oost-westverbinding vormde tussen 
Turnhout en Antwerpen . Anderzijds is deze zuid-west-west-oriëntatie 
de meest optimale situatie voor de rendabiliteit van de windmolens. 
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De "ideale serre" als uitgangspunt voor het inrichtingsplan 
serrepark 
Uit onderzoek blijkt dat serres een optimaal rendement kennen tussen 
de 3 en de 5 Ha. (Bron verwijzing) Daarnaast is de optimale vorm een 
vierkant. Hierdoor worden de warmteverliezen tot een minimum 
beperkt. Om de teelt in optimale condities te kunnen laten geschieden, 
zijn we vertrekken van de wetenschap dat de serres in beginstadium 
175 x 175 meter meten. Deze zijn uitbreidbaar met 66 %tot 50.000 m2 

per bedrijf. De orthogonale oriëntatie van de serreconstructies zorgt 
voor rust in de belevingswaarde van het landschap. 

+ = 

3 ha (175 x 175 m) 2 ha (11 0 x 175 m) 5 ha (175 x 285 m) 

Een streekeigen occupatie van het nieuwe coulissenlandschap 
Een nieuwe laanstructuur is de drager van het nieuwe 
coulissenlandschap. Het landschapspark wordt ingevuld met een 
mozaïek van streekeigen gewassen en teelten. 

De historische wegen vormt samen met de nieuwe orthogonale 
structuur de basis voor de streekeigen gewassenverkaveling. 
Tussen de dorpskern van Rijkevorsel en het serrepark met de 
windmolens wordt een groene filter voorzien die ervoor zorgt dat er 
geen negatieve effecten zijn van de windmolens op de woonkern. 
Deze filter bestaat uit een variatie van streekeigen bomen. Deze filter 
is meteen ook een belangrijke recreatieve ventilator voor de lokale 
gemeenschap. 
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Collectiefwateropvang-en bevoorradingssysteem 
De collectieve wateropvangbekkens worden mee in het nieuwe 
parklandschap opgenomen als plassen in het parklandschap. De 
kleiputten worden als het ware in het serrepark doorgetrokken. Deze 
wateropvangbekkens vormen stapstenen in het mozaïeklandschap. 

Collectieve kanaalterminal 
De industriële zone ten zuiden van het kanaal is grotendeels in onbruik 
geraakt door de slechte kwaliteit van de aanwezige infrastructuur en 
gebouwen. Buiten enkele rommelactiviteiten vinden hier nog maar 
weinig van betekenis zijnde activiteiten plaats. 
Deze zone biedt interessante mogelijkheden op vlak van overslag en 
distributie voor industriële activiteiten in de omgeving. Ook het 
serrepark zal hiervan kunnen gebruik maken. De toevoer van 
grondstoffen en goederen kunnen perfect aangevoerd worden via het 
kanaal. Ook in de distributie van de groenten kan deze terminal van 
belang zijn. Door het watertransport in te schakelen zijn er heel wat 
wegkilometers uit te sparen. Uit onderzoek in Nederland blijkt dat één 
op drie vrachtwagens op de weg voedsel of bloemen vervoert. 
(Bron: Agrarisch dagblad http://www.agd.ni/1 070413/Nieuws/ArtikelfTransport-
groenten-e n-bloeme n-ka n-groener. htm) 

Kanaalterminal 

Het kanaal als zachte recreatieve en educatieve as 
We stellen vast dat het kanaal op vlak van voornamelijk fietsrecreatie 
alsmaar belangrijker wordt. De fietsroutes zijn voornamelijk een 
aaneenschakeling van cultuurhistorisch elementen zoals het begijnhof 
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van Hoogstraten, de abdij van Westmalle, de kolonies, de (historische) 
windmolens, de kleiputten, e.d. Op vlak van eetcultuur en voedsel kan 
de glastuinbouw een bijzondere positie innemen tussen de trappist, de 
abdijkaas en de aardbeien. Zowel de tomaten als de paprika's hebben 
op culinair vlak een voorname positie ingenomen in de Belgische 
keuken. Door het serrepark te verweven met culinaire fietsroutes, 
kunnen we de recreanten terug in contact brengen met de productie 
van basisproducten van een lekkere en gezonde keuken. 
Langs het kanaal wordt een educatieve I experimentele serre voorzien 
in combinatie met een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het 
kanaal. Van op deze brug heeft men een overzicht op het serrepark 
omgeving. 
Commerciële activiteiten op culinair/gastronomisch vlak behoren ook 
tot de mogelijkheden in de directe omgeving van het serrepark. 

Passief woonpark in een multipolitaan cultuurlandschap. 
Het innovatieve karakter van de glastuinbouw wordt ingezet als 
stedenbouwkundige overgang tussen de bestaande morfologie van de 
aanpalende dorpen van het glastuinbouwpark. Ten zuiden van de 
dorpskern is een ecologische woonfilter voorzien dien als overgang 
(filteren en verbinden) functioneert tussen het serre- en windmolenpark 
en het wonen. Deze woonfilter is eveneens opgebouwd uit streekeigen 
bomenpark waarin passieve woningen in ondergebracht wordt. 
De nieuwe woonparken zijn buffer en overgang tegelijkertijd. Het 
passief woonpark wordt ingevuld met passieve (energie neutrale) 
woningen. 

Passieve woningen 
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8.3 Inrichtingsplan 

Bestaande situatie 

• 
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Ontsluiting serres 

Ontsluiting kanaalterminal 
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Fietsroutes 

' 

Woonfilters 
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Basisinvulling 
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sportpark 

Bestaande kleiputten 
Nieuwe fiets- en voetgangersbrug 

op historische route 

Passief woonpark Oostmalle Centrale laan 
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kerk Rijkevorsel 
Passief woonpark 

Rijkevorsel 
Bestaande kleiputten 

Historische tracé Antwerpen -Turnhout 
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Centrale laan 

Bestaande kleiputten 

Kanaalterminal 

Nieuwe fiets- en voetgangersbrug 
Op historische route 
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Kerk Rijkevorsel 
sportpark 

Passief woonpark 
Rijkevorsel 

Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten 

pag. 73 



8.4 Collage streefbeeld-Gulden lijn 

Door de Gulden Lijn wordt de centrale laan van het serrepark van op 
ruime afstand voelbaar. De rij windmolens met een lengte van +/- 4,5 
km zorgt voor een nieuwe suggestieve beleving van het 
cultuurlandschap. 
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Gulden lijn in het landschap 

~--------------------------~--------------------------, 
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Collage serrepark 
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Collage serrepark 
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Collage serrepark 
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Collage serrepark 
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9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
GLASLANDSCHAP- Een duurzaam glastuinbouwpark 

Dit ontwerpend onderzoek is een zoektocht geweest in een zeer 
complexe aangelegenheid van de glastuinbouw in de Noorderkempen. 
De probleemstelling speelt zich af op drie domeinen. Namelijk het 
energetische, het ruimtelijke en de voedselvoorziening. 
Het eerste luik behelst het grote energievraagstuk. Het beleid dat 
hiervoor moet gevoerd worden, is geen beleid waarvan je morgen al 
resultaten kan of moet zien. Ondanks het feit dat het vijf voor twaalf is, 
moet het een beleid zijn dat zich richt op middellange en voornamelijk 
op lange termijn. De middellange termijn moet een tussenstap zijn om 
uiteindelijk te komen tot een beleid dat onafhankelijk is van fossiele 
brandstoffen. Op basis van de wetenschap dat deze brandstof eindig 
is, dienen we nu al te streven naar het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen. 
Vanzelfsprekend is het tweede luik, de ruimtelijke configuratie, van 
zeer groot belang om in deze doelstelling te slagen. De juiste 
ruimtelijke keuzes dienen worden gemaakt om een oplossing te 
kunnen bieden aan het energievraagstuk. Als de 
glastuinbouwbedrijven als een versplinterde spiegel verspreid blijven 
bestaan en zelfs nog toenemen, is (duurzame) glastuinbouw nu al 
gedoemd te mislukken. De energetische beleidsvorming moet gepaard 
gaan met een consequent en samenhangend ruimtelijk beleid. 
Ten derde is er het probleem van de voedselconsumptie. Er moet 
nagedacht worden over het ganse voedselproces in onze 
samenleving. Welke positie neemt de voedselproduc~ie in onze 
verstedelijkte omgeving? De voedselconsumptie van mensen is anno 
2009 heeft nog nooit zo grote ecologische impact gehad. Tegelijkertijd 
worden de eisen van de consument alsmaar strenger. Tomaten, 
aardbeien, komkommers, ze moeten allemaal de ideale maat en kleur 
hebben. 

Verder zijn er nog de klassieke domeinen die onderdeel uitmaken van 
een duurzame ontwikkeling van de glastuinbouw. Zo zullen 
gespecialiseerde kennisdomeinen, zoals bv. automatisering en 
biologie, evenzeer van essentieel belang zijn in een duurzame 
ontwikkeling. 
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Om in de toekomst een rol van betekenis te kunnen blijven spelen op 
de internationale markt van de glastuinbouwproductie, zullen er 
duidelijke beleidskeuzes moeten gemaakt worden. Als dit inderdaad is 
wat men wil, moeten we op zoek gaan naar beleid dat leidt tot een 
duurzaam proces. Een integraal beleid dat reikt van productie tot de 
consumptie. 

We staan momenteel voor een ingrijpende transitieperiode. Een 
transitie van de glastuinbouw is alleen mogelijk als we de ruimtel ijke 
configuratie van de glastuinbouw inpassen in logica van een 
energietransitie en een voedselstrategie. (cf Hopkins, The transition 
baak) Een structurele oplossing zit hem in de samenhang tussen de 
ruimtelijke planning, energie en voedselstrategie. De ruimtelijke 
planning kan hierbij beschouwd worden als de sleutel om te komen tot 
een veerkrachtig toekomstscenario. 

De probleemstelling is dus veel complexer dan de vraag die 
momenteel soms wat veel plaats opeist in het energiedebat in de 
glastuinbouw: Waar kunnen we best de nieuwe glastuinbouwbedrijven 
met moderne microturbines (WKK's), die nood hebben aan een 
voeding op aardgas onder voldoende druk, lokaliseren? Een gevolg 
daarvan is dat de oplossing waarschijnlijk ook veel complexer is. 

Uit het ontwerpend onderzoek dat is verricht, blijkt dat een mooie 
toekomst voor de glastuinbouw te vinden is in een ruimere en meer 
ruimtelijke benadering dan tot op heden wordt gesuggereerd. Het 
huidige referentiekader en de condities van de glastuinbouw bieden 
geen soelaas voor de knelpunten. Een duurzame benadering op 
energetisch vlak en een ruimtelijk referentiekader, dat 
geïmplementeerd wordt in een voedselstrategie, zijn noodzakelijk om 
toekomstperspectieven te kunnen bieden. De steeds toenemende 
vervreemding tussen consumenten en producenten vereist een 
integrale benadering. 
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Met het stedenbouwkundig ontwerp wordt aangetoond dat het geen 
louter theoretisch discours is dat strand op de werkelijkheid. Het 
uiteindelijke resultaat kan beschouwd worden als een cyclische 
structuur die, naast de primaire doelstelling, namelijk het 
onderbrengen van duurzame glastuinbouw, op verschillende 
maatschappelijke vlakken zijn toegevoegde waarde heeft. 
Ooch, deze zoektocht naar een duurzame voedselproductie is niet 
afgerond. Oeze studie is een eerste stap. Een transitie kan je niet in je 
eentje realiseren. Om een volgende stap te kunnen zetten moeten aile 
stakeholders in dezelfde richting kijken. Oit kan aileen door een 
intensief en participatief overlegproces op gang te brengen. Om dit 
alles in goede banen te leiden, is er een cruciale rol weggelegd voor 
de overheid als sturende actor. 
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10. SAMENVATTING 
GLASLANDSCHAP- Een duurzaam glastuinbouwpark 

Deze studie is een ontwerpend onderzoek geweest naar een 
toekomstscenario voor de glastuinbouw in de Noorderkempen. Bestaat 
er nog een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde toekomst 
voor glastuinbouw in de Noorderkempen? En zo ja, hoe ziet die er dan 
uit? Er zijn verschillende elementen die maken dat de toekomst van de 
glastuinbouw in zijn huidige gedaante in vraag wordt gesteld. 
Vooreerst is er de juridische onzekerheid van de 
glastuinbouwbedrijven die zich in grote getale in agrarische lees 
landelijke gebieden bevinden. De steeds groter wordende glasopstand 
per bedrijf, zorgt ervoor dat het spanningsveld tussen het voornamelijk 
open ruimte en de glasopstanden toeneemt. Ten tweede is er naast 
het ruimtelijke luik het energievraagstuk. Hoe kunnen we vermijden dat 
in de toekomst groenten onder glas onbetaalbaar en de teelt 
maatschappelijk onverantwoord wordt? Ten derde is er de distributie 
en ontsluiting van de bedrijven . Allen vraagstukken waarvoor er tot op 
heden geen afdoende oplossingen bestaan. 

Op basis van het vooronderzoek komen we tot een conclusies die 
inzicht geeft in de knelpunten en de potenties van de sector en het 
studiegebied. Op basis van 4 grondbeginselen voor een 
transitieproces en concentratiestrategie hebben we de krijtlijnen 
uitgetekend waarbinnen de glastuinbouw een nieuwe plaats heeft 
gekregen. Het betreft de basisfilosofie van Vegetal City van Luc 
Schuiten, het Cradle to eradie-principe van William McDonough en 
Michael Braungart, de Perrnacultuur en de transitietheorie van Rob 
Hopkins en P. T. Jones. Deze theorieën hebben tot een 
transitietriangel geleid die het kader vormt voor een transitie van de 
glastuinbouw. De triangel is opgebouwd uit drie pijlers; namelijk 
energie, voedsel en ruimte. Vanuit deze drie invalshoeken hebben we 
de glastuinbouw benaderd en een plaats gegeven. 

Transitie naar een duurzaam glastuinbouwpark 

Vanuit deze pluriforme benadering zijn we tot 5 strategische 
transitieconcepten gekomen. Deze zijn het referentiekader waarbinnen 
de glastuinbouw wordt geplaatst. Als we dit referentiekader projecteren 
op het onderzoeksgebied leidt dit naar de locatie waarvoor we een 
stedenbouwkundig ontwerp hebben gemaakt. Het ontwerp is 
gebaseerd op een aantal ruimtelijke inrichtingsconcepten. De 
endogene toestand, historisch kaartmateriaal en een orthogonale 
parkstructuur vormen samen de basis van het stedenbouwkundige 
ontwerp. 
Het huidige spanningsveld wordt ontmijnd door de glastuinbouw een 
nieuw landschappelijk kader te bieden dat aansluit bij stedelijke 
macrostructuren. Op deze manier ontstaat er een nieuwe 
landschapspark waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan. De 
toevoeging van deze parkstructuur zorgt ervoor dat er een cyclisch 
kader ontstaat: Het (Serre)park. Het is een patroon en een proces dat 
de link legt tussen de stad en het platteland, een intermediair 
landschap dat een symbiose vormt tussen natuur en cultuur, tussen 
stad en platteland. 
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11. EPILOOG 
GLASLANDSCHAP- Een duurzaam glastuinbouwpark 

Een nieuw tijdperk 

Een crisisperiode is een moment waarin we als samenleving verplicht 
zijn fundamenteel na te denken over de zaken die mogelijks de 
aanleiding zijn geweest tot de neerwaartse spiraal. Daarnaast zijn we 
onze medemens en onszelf verplicht na te denken over de toekomst. 
Ik heb dit moment aangegrepen om de waanzinnige 
consumptiemaatschappij, waarin we anno 2009 leven, vanuit de 
"glastuinbouwsector", kritisch te analyseren en te zoeken naar een 
duurzaam alternatief. 

De voedselproductie in de moderne geconditioneerde serres kunnen in 
een geïntegreerde benadering een belangrijke plaats innemen. Weinig 
andere constructies lijken van op afstand zo onschadelijk als de glazen 
stulpjes in de glastuinbouwsector. Doch, dit is schone schijn. De 
huidige productie van groenten en fruit in de glazen stulpen zijn echte 
energieverslinders. In deze studie is onderzocht op welke wijze we in 
de toekomst kunnen omgaan met onze beschikbare energie, de 
eetcultuur en het glaslandschap. 
Een transitie kan alleen slagen als we het probleem bij de bron 
aanpakken. Dit maakt dat de oplossing natuurlijk zeer complex is van 
aard. Vertrekkende van een holistische benadering, kunnen we vanuit 
onze stedenbouwkundige invalshoek, zoeken naar syncretische en 
cyclische processen en patronen. Uit de studie blijkt dat de ruimtelijke 
consolidatie hierbij van cruciale belang is. De ruimtelijke vertaling van 
de patronen en processen die een duurzaam perspectief bieden kan 
gezien worden als de sleutel tot een oplossing. 
Het stedenbouwkundige kader voor een transitieplan dient dus naast 
het realiseren van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
glastuinbouw ook de energetische perspectieven en de 
voedselstrategie te implementeren. 

Transitie naar een duurzaam glastuinbouwpark 

Deze voorliggende studie is een ontwerpend onderzoek dat kan 
aanschouwd worden als een eerste stap in de ambitie om een 
noodzakelijke transitie teweeg te brengen. Om te komen tot een 
levensvatbare transitiestrategie dienen verschillende aspecten nog 
bijkomend worden onderzocht. Naast de energieproblematiek zal ook 
voedselstrategie moeten worden uitgediept. Zo dient bijkomend 
onderzoek ons inzicht geven of we de bestaande voedselpatronen 
kunnen bijsturen en optimaliseren. Zowel voedselproductie en 
consumptie als het transport dat hiermee gepaard gaat, hebben zeer 
belangrijke ruimtelijke consequenties. Als we in de directe nabijheid of 
zelfs in de leefwereld van de consument, ruimtelijke mogelijkheden 
bieden voor voedselproductie, zou dit tot andere voedselpatronen 
kunnen leiden. Deze studie, gericht op de glastuinbouwsector, toont 
alleszins al een mogelijkheid, om op basis van een ruimtelijk kader te 
komen tot een meer veerkrachtig gebruiksmodel in plaats van een 
regulier verbruiksmodel. 
Een breder strategisch-ruimtelijk vervolgonderzoek kan ons 
diepgaander inzicht verschaffen in de bevindingen van deze studie. 
Onder de vorm van een doctoraatsonderzoek, waarin een stedelijke 
voedselstrategie verder wordt uitgediept en ontwikkeld, kan gezocht 
worden naar een duurzame en cyclische voedselstrategie voor 
stedelijke agglomeraties. Ik ben ervan overtuigd dat een strategische 
ruimtelijke planning en stedenbouw een fundamentele bijdrage kan 
leveren om te komen tot een transitie die de negatieve effecten van 
onze voedselketen kan mitigeren. 

Tom Reynders, 

Oktober 2009 
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