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SLIMME BOEREN BOEREN SLIM
Promotor: Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw
Precisielandbouw heeft het potentieel om een rendementsverhoging te combineren met
erosiepreventie en milieuwinst. Veel boeren zijn echter nog niet vertrouwd met de kansen die
precisielandbouw of smart farming biedt via de inzet van bodemscans, drones, sensoren en andere
hoogtechnologische toepassingen. Dit project wil via lerende netwerken precisielandbouw meer
ingang laten vinden bij landbouwers in de Vlaamse Ardennen. Daarnaast wordt ook ingezet op
communicatie naar de doelgroep en het brede publiek.

BELEEF(DE) PLEKJES: ADOPTEER... EEN NIEUWE GROENE BUURT!
Promotor: Gemeente Oosterzele
Oosterzele is een landelijke gemeente aan de rand van de verstedelijking. Door de gunstige ligging
t.o.v. verschillende steden vestigen veel jonge gezinnen zich in Oosterzele. Het gemeentebestuur wil
met dit project nieuwe en oorspronkelijke bewoners samenbrengen en wil dit realiseren door ze
samen zorg te laten dragen voor groene en belevingsvolle ontmoetingsplaatsen in hun buurt of
deelgemeente. We laten ze als het ware een plekje adopteren!

POPULIER VAN HIER
Promotor: BOS+ Vlaanderen
Populier van Hier is een project waarmee BOS+ samen met Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender,
het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, en tal van andere partners de populier in onze streek
opnieuw erkenning en een rol van betekenis wil geven. In Vlaanderen wordt deze boomsoort
momenteel immers vaak verguisd. De strategische doelstelling van dit project is duidelijk: BOS+ wil
samen met tal van andere partners de populier als belangrijke boomsoort helpen herwaarderen. De
scope van het project staat echter ook open voor andere traditioneel houtproducerende soorten, en
voor innovatieve beheermethodes. Dit gebeurt door zowel realisaties op het terrein (aanplant van
min. 2000 bomen) als door sensibilisering en kennisoverdracht voor het brede publiek en voor een
aantal specifieke doelgroepen (zoals beleidsmakers en -uitvoerders, eigenaars en terreinbeheerders).

VANDAAG WERKEN AAN DE DORPEN VAN MORGEN
Promotor: Provincie Oost-Vlaanderen
Copromotoren: Volkshogeschool Vlaamse Ardennen - Dender, Innovatiesteunpunt, Landelijke Gilden
Met het project wil de promotor kennis en expertise inzake toekomstgerichte dorpen, participatie en
sociale cohesie samenbrengen. Via een doorgedreven communicatie en het inspireren, informeren,
sensibiliseren en ondersteunen van burgers, gemeenten en dorpen komt de promotor tot
toekomstgerichte dorpen. Via een inventarisatie, diverse vormingsmomenten en inspiratiesessies
gaat de Provincie Oost-Vlaanderen samen met de copromotoren aan de slag. In twee deelprojecten
worden nieuwe methodieken voor de opbouw van sociale cohesie in dorpen uitgetest. Dit gebeurt
via dorpsparlementen en integratie en participatie van nieuwe inwoners. Een lerend netwerk zorgt
daarnaast voor de doorwerking van het project en verbinding tussen alle initiatieven.

DRAAG & DROP IN DE VLAAMSE ARDENNEN
Promotor: Regionaal Steunpunt voor Welzijnsbevordering en Sociale Impulsen
Mobiliteitsarmoede heeft vaak met kleine ongemakken te maken die de levenskwaliteit behoorlijk
kunnen aantasten. Het project schakelt de verschillende mogelijkheden in die deze noden kunnen
invullen: platformen van deeleconomie, LETS, de sociale economie, thuiszorgdiensten en semiagoraal vrijwilligerswerk. Zij vullen elkaar aan zodat voor iedere denkbare situatie een oplossing
mogelijk is. Zo wordt het sociaal weefsel in elk dorp versterkt en gaat de leefbaarheid er voelbaar op
vooruit.

BOER ZOEKT BUUR
Promotor: Curieus Oost-Vlaanderen
Copromotor: Algemeen Boeren-Syndicaat
Met dit project wil Curieus Oost-Vlaanderen met zijn partners een digitaal platform ontwikkelen,
waarop buren hun boeren leren kennen. De boeren stellen er hun bedrijf en hun ambachtelijke
producten en diensten voor. Ze nodigen de buren uit om mee te investeren in het energiezuiniger
maken van hun bedrijf en in het onderhoud van landschapselementen, in ruil voor een ristorno.
Buren die vaak vervreemd zijn van het landbouwproductieproces worden via het platform dichter bij
de boeren gebracht. Door hen de kans te geven om (weliswaar op beperkte schaal) te investeren in
energiebesparingen en het onderhoud van landschapselementen van de boerderijen in hun buurt,
kunnen ze ook zelf iets doen om landbouw meer ecologisch te maken. Tegelijkertijd worden de
buren geconfronteerd met de complexiteit van moderne familiale landbouw. Boeren kunnen dan
weer iets meer geld maken van hun producten die ze als ristorno rechtstreeks in het ruilsysteem
brengen.

NATUUREDUCATIEVE INRICHTING EN VALORISATIE VAN HET HISTORISCH LANDSCHAP
LEEUWERGEM - ELENE EN OMGEVING
Promotor: Visual Dimension bvba
Copromotoren: Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Toerisme Vlaamse Ardennen
Het domein van 15 ha van het kasteel van Leeuwergem van Baron della Faille d'Huysse ligt in een
beschermd landschap van ongeveer 100 ha. Dit omvat het historisch gegroeid molenlandschap van
het dorp Elene met zijn wind- en watermolen, het dorp Leeuwergem met zijn authentiek
drevenlandschap, het wei- en akkerland rond het kasteel en bijzondere bosjes. Er wordt tijdens het
project gewerkt aan een attractieve en educatieve productontwikkeling van de site en de omgeving.
Dit gebeurt door vrij toegankelijke educatieve digitale landschapswandelingen op tablet en
smartphone in de publieke zone rondom het domein met als thema ‘Duurzaam landschapsbeheer
doorheen de eeuwen heen’. In een kleiner aanvullend onderdeel wordt in de vrij toegankelijke
onthaalruimte in het poortgebouw van het kasteel een onthaalsysteem geïnstalleerd met een
virtuele gast, dat tegen betaling toegang geeft tot een digitale wandeling met infopunten in het
parkbos en de tuinen. Dit wordt ondersteund met een gepaste promotie.

