Plattelandsprojecten 2015
Oproep Omgevingskwaliteit en Platteland Plus (2015)
Oproep Platteland Plus (2015)
Thema: Ondernemen
Eetbare bloemen: sierlijk én smakelijk!
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
Het project “Eetbare bloemen: sierlijk én smakelijk!” wil het potentieel dat eetbare sierteelt heeft,
verder uitbouwen tot een duurzame en milieuvriendelijke teelt die als differentiatie en innovatie kan
fungeren op een groente- en/of sierteeltbedrijf. Zowel voor de horeca als voor de teler lonkt de kans
om dit product mee op te nemen in hun werking en zo een waardevol extraatje te creëren. Voor de
teler kan dit een zekerder inkomen betekenen; de restauranthouder verfijnt zijn menu en geeft het
een extra karakter door tevens het regionale te benadrukken. Het verhaal van de eetbare bloemen
zal in dit project van zaad/stek tot plant, bloem, oogst, afzet … en zelfs tot op het bord gevolgd en
ondersteund worden door een brede communicatie en uitgebreide sensibilisering.
Justine Dewitte
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
09/381.86.82

EROV
Lekker Oost-Vlaams
Het project "Lekker Oost-Vlaams" wil de kennis over en de distributie en consumptie van OostVlaamse streek- en hoeveproducten verhogen. Dit project is uniek in Oost-Vlaanderen, omdat voor
het eerst een gezamenlijke communicatiestrategie voor streek- en hoeveproducten wordt
ontwikkeld onder de noemer Lekker Oost-Vlaams. Alle streek- en hoeveproducten in OostVlaanderen worden geïnventariseerd op de website Lekkeroostvlaams.be. De Lekker Oost-Vlaamse
acties dragen bij tot een grotere bekendmaking van de lokale producten en het verhogen van het
streekgevoel en het milieubewustzijn bij consumenten.
Daarnaast wordt een commercieel beleid uitgewerkt, zodat Oost-Vlaamse streek- en
hoeveproducten in een korte keten en op een energiearme manier bij de consument gebracht
worden.
Door samen te werken met o.a.
detailhandel voor het inrichten van Lekker Oost-Vlaamse streekhoekjes
grootkeukens voor het verwerken van streek- en hoeveproducten in hun menu's
gemeentebesturen voor het aanbieden van Lekker Oost-Vlaamse geschenkmanden
horeca en toeristische sector die optreden als ambassadeurs van Lekker Oost-Vlaams
wordt actief gewerkt aan het genereren van een (extra) inkomen voor producenten van streek- en
hoeveproducten en de verbreding van hun activiteiten, met een focus op mens- en milieuvriendelijk
ondernemen.
Brecht Carels
Woodrow Wilsonplein 2

9000 Gent
09/267.86.06

Thema: Armoede en Welzijn
Inrichten kleinschalige ontmoetingsplaatsen
Gemeente Sint-Laureins
Sint-Laureins is een toeristisch aantrekkelijke gemeente en wil haar bezoekers gastvrij onthalen.
Dankzij de actieve en vrijwillige medewerking van de peters en meters van onze picknickplaatsen
slagen wij erin om onze picknickplaatsen netjes te houden en onze bezoekers een leuke rustplek aan
te bieden.
Maar wij willen ook onze eigen inwoners laten genieten van aangename ontmoetingsplaatsen.
Daarom werd er ter hoogte van Moershoofdebrug een overdekte zitplaats ingericht, die de naam ’t
Boerenparlement meekreeg.
Het inrichten van deze locatie kon rekenen op veel bijval van de inwoners (het is het prototype van
kleinschalig een bottom-up project).
Naar aanleiding van het succes van het Boerenparlement is het de bedoeling om in alle
deelgemeenten een gelijkaardige ontmoetingsplaats in te richten.
Van Audenaerde Melina / Kathleen Seynhaeve
Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
09/218 76 40

Take a seat
Gemeente Maarkedal
Met het project “take a seat” willen we de beleving van het eindeloze landschap zo intens mogelijk
maken en de beeldkwaliteit van de omgeving verbeteren. Het project is een uitnodiging; zet u en
kijk, kijk en beleef, laat je onderdompelen, … Een essentieel onderdeel van wandelen en fietsen, is
het rustmoment onderweg. Met “take a seat” willen we unieke zitplaatsen creëren, rust- en
picknickplekken die zorgen voor een plus, die een extra geven aan de stop onderweg. De combinatie
van een uniek zitobject en een bijzonder uitzicht maakt de beleving compleet en zorgt voor een
ervaring die blijft hangen.
Voor de realisatie van deze zitobjecten wensen we samen te werken met vormgevers en
kunstenaars, mensen die hun expertise ter zake met ons willen delen. Maar ook de inwoners, die het
landschap kennen en waarderen als geen ander, kunnen een belangrijke rol spelen in dit traject.
Participatie is een belangrijk onderdeel van dit project; we willen de inwoners van de gemeente op
alle mogelijke manieren en momenten betrekken. Daarnaast focussen we op continuering: we
streven er naar dat buurtbewoners, ondersteund door het gemeentebestuur, kleine initiatieven
ontplooien op de verschillende plekken.
Mirjam Sonck
Nederholbeekstraat 1
9680 Maarkedal
055 33 46 50

Bouw Dorpshuis Bassevelde
Gemeente Assenede
De gemeente Assenede en het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede willen een dorpshuis bouwen.
Dit gebouw moet ten dienste staan van de gemeenschap en de bevolking van de deelgemeente
Bassevelde
Lieven Didier
Kasteelstraat 1-3
9960 Assenede
09 341 95 81
Intergenerationele ontmoetingsplaats
Gemeente Zomergem
Het project heeft als doel de mensen van de deelkern mee te betrekken in het creëren van een
ontmoetingsplek voor jong en oud. Deze ontmoetingsplaats kan daarna dienen als aanspreekpunt
voor de gemeenschap. In deze deelkern is er geen openbaar speelplein of ontmoetingsruimte voor
de inwoners. Daarom zou de oude bib opengesteld worden als een ontmoetingscentrum. De
buitenruimte willen we gebruiken om senioren samen met kinderen te laten praten en spelen. Er
wordt geopteerd voor een speelplein en petanqueplein die ingericht zullen worden op basis van
inspraak van verschillende stakeholders. Aan de overkant van het terrein vindt er ook een
hernieuwing plaats aan de parochiezaal en school. Dit zou mooi samenvallen met dit project en deze
organisaties worden ook betrokken in het participatieproces.
Valerie van De Sompele
Markt 1
9930 Zomergem
09 370 75 75

Herinrichting van ontmoetingsplaats Keistraat
Gemeente Laarne
SAMEN MET : de bevolking en de diverse stakeholders, door een goed doorleefd en op maat
gemaakt participatieproces, aan de hand van een kwalitatief ontwerp
SAMEN INVENTIEF : te zijn voor de creatie van een avontuurlijke, creatieve en multifunctionele speelen ontmoetingsplek gelegen in de kern van de gemeente Laarne als een logisch uitvloeisel en
versterking van het masterplan Laarne en gekaderd binnen een sterk uitgebouwde woon-, leef-, en
publieke dienstverleningsomgeving
SAMEN DUURZAAM : in te zetten op ontmoetingskwaliteit binnen ons dorp aan de hand van
duurzame criteria en toegankelijkheid
SAMEN ZORGZAAM : om te springen om deze plek in te bedden in de leefwereld van al onze
dorpsgenoten
Ellen Leroy
Dorpsstraat 2
9270 Laarne
09/365 46 22

Groene Warande

Gemeente Sint-Laureins
Met dit project beoogt de gemeente Sint-Laureins de aanleg van een groene ruimte voor spel,
ontmoeting en educatie. Het momenteel braakliggend terrein zal met de aanleg van wandelpaden,
speeltuigen, een boomgaard, een speelbos en andere beplanting een ontmoetingsplaats worden
voor alle dorpsbewoners van het gehucht Bentille.Dit park zal de woonkwaliteit verhogen van de
nabij gelegen verkaveling in ontwikkeling. Het park biedt een speel-en belevingsruimte op
buurtniveau en zal ook op educatieve manier het belang aantonen van hoogstamfruit , het nut en
belang van bijen voor de natuur maar ook voor land-en tuinbouw.
Veerle De Booser / Melina Van Audenaerde
Dorpsstraat 91
9980 Sint-Laureins
09 218 76 40

vzw CAW OOST-VLAANDEREN
Sociale moestuinen Vlaamse Ardennen
In een Sociale Moestuin(SM) willen we kansarmen en bij uitbreiding senioren via tuinieren aanzetten
tot het zelf duurzaam telen, verwerken en consumeren van verse groenten, kruiden en fruit. Hierbij
is de SM tevens een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor de doelgroep, tuiniers en het
middenveld. De op vrijwilligers gebaseerde werking stimuleert de samenhorigheid, werkt verbindend
en sensibiliserend. Iedereen leert van elkaar.
Een SM is gebaseerd op de principes van duurzame ontwikkeling. Via het ecologisch tuinieren, telen
van groenten worden deelnemers bewust gemaakt van gezonde voeding, en het belang van een
gezonde leefomgeving. De SM Vlaamse Ardennen wil een antwoord zijn op de nood aan een
overkoepelende werking om de verschillende sociale moestuinprojecten in de Vlaamse Ardennen te
coördineren en continueren.
Marc Baele
Lazaretstraat 9-11
9300 Aalst
+32 53606162 (optie 3 - secretariaat)

SLAATJE PRAATJE
OCMW Berlare
SLAATJE PRAATJE is een Mobiele Sociale Kruidenier waarvoor de OCMW's van Berlare, Laarne,
Wichelen, Buggenhout en Waasmunster samenwerken. Doel is om gezonde voeding als hefboom
voor zelfredzaamheid en sociale cohesie te gebruiken. Om dat te bereiken willen de OCMW’s
structureel een gevarieerd voedselaanbod aanbieden dat prioritair afkomstig is van lokale
voedseloverschotten en producten. Daarnaast is de samenwerking met de Arteveldehogeschool
essentieel. De hogeschool zal begeleiding bieden in het uitwerken van een traject op maat van de
OCMW-cliënten. Verder zal een intervisiemethodiek voor de sociaal werkers aangeleerd worden om
een vlotte disseminatie mogelijk te maken.
Liesbet Cooreman
Baron Tibbautstraat 29 A
9290 Berlare
09 326 97 19

Mobiel Sociaal Huis
Lieven Meert, voorzitter OCMW Ninove
Ninove, Erpe-Mere en Haaltert willen in juli 2015 van start gaan met een Mobiel Sociaal Huis op basis
van vrijwilligers. Hierbij willen we ons richten op vereenzaamde senioren, kansarmen en psychisch
kwetsbare mensen die leven op het platteland en/of ver van de stads-en/of gemeentekern waar de
dienstverlening is gevestigd. We merken dat de drempel naar het Sociaal Huis en de geestelijke
gezondheidszorg te hoog ligt, waardoor deze doelgroep niet altijd de juiste weg vindt naar de
passende dienstverlening. Daarnaast vormt mobiliteit ook vaak een probleem, wat nog meer kan
leiden tot vereenzaming. Via vrijwilligers uit de buurt die langsgaan bij de doelgroep willen we hen in
kennis stellen van het bestaande aanbod. De vrijwilligers kunnen immers functioneren als goede
antennes. Bij het detecteren van acute geestelijke, psychische en sociale problemen vangen zij op
waar mogelijk en verwijzen door waar nodig. Wij zullen zelf de vrijwilligers oproepen via
verschillende infokanalen in Ninove, Erpe-Mere en Haaltert. Eén voltijdse coördinator begeleidt dit
project.
Lieven Meert
Burchtstraat 50
9400 Ninove
054/51 53 71

Thema: Erfgoed en Toerisme
Recreatieve opwaardering boscomplex Schamperij
Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender
Via dit project zal er gesensibiliseerd worden over het belang van natuur- en landschapswaardering
in de regio van de Vlaamse Ardennen. Dit zal in dit project geconcretiseerd worden door de
procedure op te starten om een 100-jarige eik, gelegen aan een privaat bos ter hoogte van de
Schamperij te Horebeke, te laten erkennen als Wereldboom. Er zal een aanzet worden gegeven tot
het vormen van een lokale gemeenschap rond deze Wereldboom waardoor het maatschappelijk
draagvlak voor de boom en de recreatieve inrichting van de site in het algemeen versterkt wordt.
Aansluitend op het sensibiliserende luik, zal binnen dit project ook de site rond de boom recreatief
opgewaardeerd worden door kleinschalige investeringen. In het bijzonder zal er een picknickplaats
en bivakzone voor paalkamperen worden ingericht. Hierdoor zal het bestaande recreatief aanbod
van bivakzones, verder functioneel worden uitgebreid omdat de locatie ook aansluit op een
langeafstandswandelroute en het wandelknooppuntennetwerk van de regio.
Hans Scheirlinck
Veemarkt 27
9600 Ronse
055/21 62 80

Platteland in de bloemetjes
Centrale van de Landelijke Gilden vzw
Met dit project willen we het milieubewustzijn en de sociale cohesie op het platteland verhogen door
te investeren in de samenwerking tussen lokale (groepen van) landbouwers en burgers op het

platteland m.b.t. biodiversiteit. Daarbij willen we het platteland letterlijk in de bloemetjes zetten
zodat zowel warme als mooie dorpen gecreëerd worden en de verbondenheid ook visueel zichtbaar
wordt. Tal van publieksactiviteiten worden hieraan opgehangen, waarbij initiatieven in
samenwerking met lokale groepen worden uitgewerkt en ondersteund. Tot slot wordt ook veel
aandacht besteed aan de duurzame verderzetting via de oprichting van agrobeheergroepen en
systemen van alternatieve financiering.
Frans De Wachter
Diestsevest 40
3000 Leuven
016/28 60 55

Het tuinbouwverleden in Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-LievensHoutem
Erfgoedcel Viersprong
Het project ontsluit het karakteristieke tuinbouwverleden van de gemeenten Melle, Merelbeke,
Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Destelbergen en Lochristi op een toeristisch-recreatieve manier
met aandacht voor actuele vormen van tuinbouw. Het tuinbouwverleden bepaalt de identiteit van de
streek. De streekidentiteit wordt tevens ingezet als economische hefboom.
Het project zet in op de creatie van ontmoetingsplaatsen (trefplekken). Het project stimuleert de
samenwerking tussen inwoners en doelgroepen via een bottom-upwerking en actieve participatie
van verschillende doelgroepen. Experten waken over de ruimtelijke kwaliteit en uniformiteit bij de
invulling van de trefplekken.
Elisa De Puysseleyr
Sint-Antoniusplein 10
9860 Oosterzele
09 363 88 51

Water- en windmolens in Denderland en Herzele
Projectvereniging Erfgoed Denderland
Het project ‘Water- en windmolens in Denderland en Herzele’ wil het draagvlak voor het landelijke
molenerfgoed en –ambacht in Denderland en Herzele en op deze wijze ook haar streekidentiteit
vergroten. Enerzijds door draaiende molens open te stellen voor publiek (in de eerste plaats scholen)
en daartoe didactisch materiaal te ontwikkelen en gidsen op te leiden anderzijds door de molens en
de routes waarop deze zich bevinden toeristisch te ontsluiten. Het aspect van duurzame
energiewinning zal als rode draad worden gebruikt om het molenerfgoed te duiden.
Raphaël De Mey
Oude Vismarkt 1
9300 Aalst
053723228

B(l)oeiend Oost-Vlaanderen
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

Toeristisch-culturele productontwikkeling en promotie als middel om Oost-Vlaamse sierteeltsector te
versterken. Traditie en heden van sierteelt ontsluiten om recreatie en toerisme in Oost-Vlaanderen
te versterken.
Het project beoogt door samenwerking tussen publieke en private partners in sierteeltsector en
toeristische sector zowel tijdelijke als permanente productontwikkeling te realiseren, zodat het
imago van de bloemenregio meer zichtbaar, tastbaar en beleefbaar wordt, voor inwoners en
bezoekers. De verhoogde belevingswaarde van een bezoek aan de sierteeltregio om er een
sierteeltbedrijf te bezoeken , er te fietsen, wandelen, eten, drinken, of te verblijven zal de
streekidentiteit versterken. Een versterkte streekidentiteit voor de bloemenstreek komt ten goede
aan de sierteeltsector en de toeristische sector
Mieke Belmans
Sint-Niklaasstraat 2
9000 Gent
09 269 26 25

Thema: Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen
Hout van de streek
Agrobeheercentrum Eco²
Met de klimaatverandering en de stijgende energieprijzen is de interesse in klimaat-neutrale energie
de laatste jaren enorm gegroeid en ook de beschikbare technologieën zijn intussen gevolgd. Langs de
andere kant is er de problematiek van landschapsonderhoud. Met het voorliggende project willen we
de logische volgende stap zetten en de reeds beschikbare instrumenten benutten om
landschapshout terug een functie te geven als een lokaal-klimaat-neutrale energiebron. Door
biomassa (houtsnippers en briketten) in korte keten af te zetten, creëer je een streekproduct.
Bijgevolg draag je zo ook bij aan het onderhoud van het karakteristieke landschap en de
streekidentiteit. Met dit praktisch voortraject willen we de potentie en waarde van lokale biomassa
uittesten en de markt verkennen.
Bart Schoukens
Diestsevest 40
3000 Leuven
016 28 64 28

Plattelandsinspiratie: De Huysmanhoeve milieu – bewust!
Plattelandscentrum Meetjesland vzw
Het provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve is in de eerste plaats een bezoekerscentrum, en in die
functie wil het evolueren naar een voorbeeld, een ‘uithangbord’ inzake milieubewustzijn en
duurzaam beheer. Naast de fysieke aanpassingen op de hoeve, wil het Plattelandscentrum op de
hoeve werk maken van de bewustmaking van het belang van de korte keten, ontwikkeling pilots
ecobeheer, en tevens het aspect milieubewustzijn vertalen in educatie, vorming en communicatie.
Met een haalbaarheidsplan wordt onderzocht welke troeven er bij uitbreiding op en rond de hoeve
nog aanwezig zijn, zodat de site zich verder kan ontwikkelen als uitvalsbasis voor regionaal
milieubewust plattelandstoerisme.
Luc Feusels
Leemweg 24

9980 Sint-Laureins
09/379 78 37

Thema: Open Ruimte
Landschapsfonds Vlaamse Ardennen – Dender
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw
Drie regionale organisaties ambiëren een Landschapsfonds in de regio Vlaamse Ardennen – Dender
(450.000 inwoners) en richten een projectbureau op om dit fonds juridisch, administratief en
financieel uit te bouwen, dat na twee jaar zelfstandig is. Het fonds speelt in op de recent opgemaakte
plattelandsvisie voor Zuid-Oost-Vlaanderen d.m.v. financiële ondersteuning aan projecten en acties
die bijdragen aan de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van de streek en waarvoor geen
reguliere middelen beschikbaar zijn. De financiële middelen worden gegenereerd uit verschillende
financieringsvormen: giften, legaten, publieksacties, crowdfunding en een streekrekening, uniek in
Vlaanderen.
Nele De Neys
Keizersplein 42
9300 Aalst
053 60 77 08
Naar een Loket Onderhoud Buitengebied in Oost-Vlaanderen
Regionaal Landschap Meetjesland vzw
Plattelandsgemeenten zijn bevoegd voor verschillende taken mbt. landschapsonderhoud in het
buitengebied. Dit stelt besturen voor grote uitdagingen. Dit werd ook vastgesteld door de Vlaamse
Overheid, die pleit voor een intergemeentelijke en gebiedsgerichte aanpak van
landschapsonderhoud in een ‘Loket Onderhoud Buitengebied’. Ook wordt vastgesteld dat
verschillende types uitvoerders bereid zijn om onderhoudstaken uit te voeren: landbouwers,
agrobeheergroepen, sociale economie, burgers, … Dit biedt kansen voor lokale besturen, maar vergt
ook een nieuwe aanpak. Dit project maakt werk van de realisatie van drie ‘LOB’s’ in het OostVlaamse buitengebied: Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Schelde-Durme. In deze gebieden wordt
een LOB uitgewerkt op maat van de specifieke noden en met de klemtoon op trage wegen, holle
wegen en houtige kleine landschapselementen. Dit wordt vervolgens ook uitgetest door de realisatie
van voorbeeldprojecten (inrichting of achterstallig beheer en opmaak van beheerplannen) en de
opgedane kennis word overgedragen naar het werkveld.
Bert Vermeire
Marktstraat 65
9900 Eeklo
050 70 00 42

