
 

 
 
 

UITNODIGING PARTICIPATIEVE STUDIEDAG 
 

Hoe financieren we een schuur op maat van een boer  
op gemeenschappelijke grond? 

Hoe bevorderen we de biodiversiteit op onze gronden  
in het voordeel van boer en maatschappij? 

Wil je hier mee over nadenken? 
Schrijf je dan in voor onze participatieve studiedag van 31 januari 2021! 

 
De Landgenoten koopt sinds 2014 landbouwgronden aan om deze te verhuren aan 

bioboeren met loopbaanlange gebruiksovereenkomsten. De Landgenoten wil zo 
landbouwgrond beschermen en bestemmen voor biolandbouw en bioboeren kansen geven. 

 
VOORMIDDAGSESSIE: INNOVATIEF EIGENAARSCHAP VOOR SCHUREN 
Tot vandaag kocht De Landgenoten alleen maar grond, geen gebouwen. Een bedrijfsgebouw 
aankopen of (laten) bouwen op onze gemeenschappelijke grond, levert immers een 
punthoofd op. Want hoe moeten we de aankoop en het onderhoud van die schuur 
financieren? Hoe zorgen we voor een schuur op maat van een huidige én toekomstige 
boer? Hoe houden we de gebruiksrechten van schuur en grond bij elkaar? 
 
Een grond zonder schuur of opslagruimte maakt het boeren lastig. Daarom wil De 
Landgenoten graag leren uit buitenlandse voorbeelden. 
Titus Bahner van de Duitse coöperatie Kulturland komt vertellen hoe zij dit vraagstuk 
oplossen. Daarna gaan we onderling in gesprek om te bekijken of wij deze werkwijze 
kunnen overnemen. We benoemen hefbomen en obstakels en formuleren samen een 
mogelijk aangepaste werkwijze. 
 
NAMIDDAGSESSIE: BEVORDEREN VAN (bovengrondse) BIODIVERSITEIT 
Door te werken met loopbaanlange gebruiksovereenkomsten, wil De Landgenoten de 
perfecte omstandigheden creëren opdat de boer zou investeren in de biodiversiteit op zijn 
of haar bedrijf: hagen, bomen, bloemenranden en meer, die op hun beurt ruimte bieden aan 
vogels, insecten en andere kleine dieren.  
Graag willen we in de toekomst beter kunnen communiceren over de biodiversiteit op onze 
gronden. Want zo kunnen we meer mensen overtuigen om onze missie te helpen realiseren. 
Ook willen we boeren ondersteunen in hun inspanningen en zijn we voorstander dat de 
biodiversiteit de rendabiliteit van het bedrijf ten goede komt. Waar mogelijk willen we 



 

vrijwilligers betrekken bij het verhogen van de biodiversiteit op onze gronden. Maar hoe 
pakken we dat aan?  
 
Véronique Rioufol van onze Franse zusterorganisatie Terre de Liens die eigenaar is van ruim 
7000 ha landbouwgrond, doet tijdens onze studiedag hun aanpak uit de doeken. Ze zochten 
naar een manier om biodiversiteit te meten, te bevorderen én aan te passen aan de noden 
van de boer. Tijdens onze studiedag bekijken we samen of deze aanpak ook voor ons 
haalbaar is en welke hefbomen of obstakels we daarbij kunnen verwachten.  
 
 
INSCHRIJVEN 
Deelname is gratis, maar inschrijven is wel noodzakelijk. 
Inschrijven via mail naar petra@delandgenoten.be met vermelding van naam, deelname aan 
VM (gebouwen) en/of NM (biodiversiteit), je relatie tot De Landgenoten, reden van 
interesse, wel of niet lunch. Bij voorkeur voor 15 januari. Geef ook even aan of je e-
mailadres op de carpool-lijst mag vermeld worden.  
 
De presentaties van Kulturland en Terre de Liens zullen Engelstalig zijn; de discussie die erop 
volgt zal in het Nederlands verlopen. 
 
 
PRAKTISCH 
De studiedag gaat door op de Baarbeekhoeve in Muizen, Baarbeekstraat 24, 2812 Muizen, 
op voorwaarde dat de heersende corona-maatregelen het toelaten. Indien niet, wordt een 
online alternatief voorgesteld. 
Een deelnemerslijst zal voorhanden zijn om eventueel te carpoolen. De Baarbeekhoeve is 
ook per trein vlot bereikbaar: vanaf station Muizen minder dan 10 min. wandelen. 
 
 
PROGRAMMA 
VOORMIDDAG – INNOVATIEF EIGENAARSCHAP SCHUREN 
9u30 onthaal 
10u welkom & toelichting van onderzoekskader 
10u10 onderlinge kennismaking deelnemers 
10u25 presentatie praktijk Kulturland & vragen 
11u15 pauze 
11u35 analyse hefbomen en obstakels 
12u05 aanpassingen en strategie 
 
12u45 lunch & netwerkmoment, voor zowel deelnemers van de ochtend als voor 
deelnemers van de namiddag 
 
12u45 -14u: onthaal nieuwe deelnemers van NM 
 



 

NAMIDDAG – BEVORDEREN BIODIVERSITEIT 
14u welkom & toelichting van onderzoekskader 
14u10 onderlinge kennismaking deelnemers 
14u25 presentatie praktijk Terre de Liens & vragen 
15u15 pauze 
15u35 analyse hefbomen en obstakels 
16u05 aanpassingen en strategie 
16u40 afronding & bedanking 
 
 
 

 Deze studiedag kadert in het onderzoeksproject H2020 Ruralization waar De 
Landgenoten, samen met onderzoeksinstellingen en praktijkpartners uit heel Europa, aan 
deelneemt. De studiedag wordt gefinancierd door Europa, Grant Agreement N° 817642. 


