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4 goedgekeurde projecten 

HOUT = GOUD 

Promotor: Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) 
I.s.m. Agrobeheercentrum Ecokwadraat vzw 

Dit project heeft tot doel, de in het Meetjesland aanwezige knotbomen en houtkanten blijvend én 
beter te beheren en waar mogelijk aan te vullen met nieuwe kleine landschapselementen, zodat 
zowel biodiversiteit als lokale economie positief kunnen evolueren. Hout uit landschapsonderhoud 
krijgt in dit project een extra waarde door het te versnipperen en lokaal te benutten in een 
biomassaketel op een (semi-)openbare plaats, als (gedeeltelijke) verwarming van gebouwen, ofwel 
door het een alternatieve bestemming te geven in meer hoogwaardige toepassingen. Met dit project 
wil de promotor, door middel van beter beheer van landschapselementen en het beter besteden van 
hout uit landschapsonderhoud, de samenwerking tussen natuur en landbouw versterken en lokale 
overheden te stimuleren om beide doelgroepen te ondersteunen in het beheer van de openbare 
ruimte. 

IN DE BAN VAN DE RAND 

Promotor: Samenwerking voor Agrarisch landschap 

Op een goede wijze omgaan met randen van akkers, incl. perceelsgrachten en laantjes, vraagt zorg 
van de landbouwers. Randen hebben zowel een ecologische als bedrijfswaarde maar onderhoud ligt 
niet voor de hand. Er zijn tal van regels en het belang van goede praktijken is niet enkel van belang in 
kader van duurzame bedrijfsvoering maar ook van de klimaatuitdagingen. Heel dikwijls zijn randen in 
slechte conditie. Door het project zal in overleg met landbouwers en andere organisaties 
verschillende technieken worden gedemonstreerd. Er wordt geïnvesteerd in een walkantfrees en de 
ontwikkeling een eenvoudig maaisysteem, die ter beschikking worden gesteld van de landbouwers, 
met doel het onderhoud en de opwaardering van de randen. 

 

 

 

 



 
 

 

 

PROEF HET MEETJESLAND 

Promotor: Plattelandscentrum Meetjesland 

Het Meetjesland heeft tal van kenmerken om zich als sterke agro-voedingsregio te profileren. Het 
thema ‘smaak’ biedt mogelijkheden om dit imago van de streek op een positieve manier te 
versterken. De profilering van dit thema is echter nog te weinig specifiek uitgebouwd. Dit project wil 
‘de smaak van het Meetjesland’ verder ontwikkelen en uitdiepen en tegelijkertijd inzetten op smaak 
als inhoudelijke kapstok voor de profilering van het Meetjesland. Door een optimalisatie van de 
keten via een nauwere samenwerking tussen diverse actoren (o.a. via het ‘ambassadeursmodel’), 
wordt er gewerkt aan de regiomarketing en aan een verdieping van de smaken van het Meetjesland. 
Uiteindelijk resulteert dit in een bloeiende regiowerking met duurzame (ondernemers)netwerken, 
een extra stimulans voor het onderwijs en een duurzame vermarkting van de Meetjeslandse smaak. 

MEER VRIJETIJDSPARTICIPATIE VAN PERSONEN IN ARMOEDE OP HET PLATTELAND  

Promotor: Comeet (Cultuuroverleg Meetjesland) 
I.s.m. Stad Eeklo en OCMW Assenede 

Met dit project willen we de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede (MIA) in het Meetjesland 
verhogen. Het instrument dat hiervoor gebruikt wordt is de UiTPAS: een innovatief, technologisch 
systeem waarbij MIA genieten van een stevige korting op vrijetijdsactiviteiten, op een niet 
stigmatiserende manier. Door de intergemeentelijke component én het feit dat het systeem zowel 
door vrijetijdsdiensten als door verenigingen kan gebruikt worden, hebben MIA in het Meetjesland 
toegang tot een breder én diverser vrijetijdsaanbod. 

UiTPAS wordt momenteel vooral gebruikt in stedelijke contexten, terwijl het perfect schaalbaar is 
naar een plattelandscontext. In dit project lanceren Assenede en Eeklo de UiTPAS als pilootgemeente 
en -stad. De kennis en ervaring opgedaan in dit traject wordt uitgebreid gedocumenteerd en gedeeld 
met andere Meetjeslandse actoren, zodat de implementatie in andere gemeenten sterk 
vereenvoudigd wordt. Om zicht te krijgen op de specifieke drempels van vrijetijdsbeleving op het 
platteland wordt er eveneens een onderzoek uitgevoerd bij MIA enerzijds, en vrijetijdsaanbieders 
anderzijds, in de gemeente Nevele. De resultaten van dit onderzoek en de methodieken worden 
eveneens uitgebreid gedeeld zodat andere gemeenten dit als basis voor een eigen onderzoek kunnen 
gebruiken. 


