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Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Plaatselijke Groepen aan het woord

“

DUURZAAM

Het is van belang dat Leader
voldoende inzet op de identiteit
en streekgevoel van de Vlaamse
Ardennen. Op deze manier krijgen
de inwoners opnieuw een gevoel
van zelfwaarde, samenhorigheid en
trots. En dat vertaalt zich indirect
in economische meerwaarde.

— Lieven Latoir, Gemeente
Sint-Lievens-Houtem

“

COMMUNICATIE

De Leader-projecten bieden
onze regio extra troeven waarop
we de toeristen en recreanten
graag in onze promotiecampagnes
attent maken.
— Els Maes, Toerisme Waasland

“

SAMENWERKING

Leader = waar natuurvriendelijke
landbouwers en landbouwvriendelijke
natuurliefhebbers elkaar kunnen
versterken door samen projecten
uit te werken

— Paul Van den Bossche,
Natuurpunt en Partners Meetjesland

“

GEBIEDSGERICHT

Het heuvelend en glooiend landschap van de Vlaamse Ardennen
vraagt om specifieke projecten rond
thema’s zoals bodemgebruik in
landbouw, leefbare dorpen en basisbereikbaarheid. Het samenwerken
van verschillende organisaties via
een Leader-project kan hier bijdragen tot een mooi resultaat.

— Kathleen D’Eer, Boerenbond
Vlaamse Ardennen

“

INNOVATIEF

De grote meerwaarde van Leader
is dat er kan geëxperimenteerd
worden en – met vallen en opstaan –
kan gezocht worden naar nieuwe
producten, nieuwe processen en
nieuwe vormen van samenwerken
die de platgetreden paden van
plattelandsontwikkeling opbreken
en ogen openen.

— Luc Joos, Samenlevingsopbouw
Oost-Vlaanderen

Beste lezer
Sinds de start van de huidige LEADER periode 2014-2020 hebben de Oost-Vlaamse
Plaatselijke Groepen zich actief ingezet om de leefkwaliteit op het platteland te
verbeteren in al zijn facetten, zowel op economisch als ecologisch, educatief,
recreatief en sociaal vlak.
Met trots brengen de Plaatselijke Groepen Meetjesland, Vlaamse Ardennen en
Grensregio Waasland hier een tussentijds verhaal over hun werking en de reeds
gerealiseerde projecten in hun gebied. Het zijn stuk voor stuk kleinschalige en
vernieuwende initiatieven die een waardevolle dynamiek aan de regio geven en
de samenwerking tussen de publieke sector en de verschillende spelers op het
platteland via een bottom-up benadering stimuleren.
Laat dit daarnaast ook een inspiratie zijn voor toekomstige projectideeën. Tot en
met 2020 kunnen nieuwe voorstellen dankzij het LEADER programma nog rekenen
op financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaanderen en het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De plaatselijke ‘streekspecialisten’ en
de LEADER-coördinatoren staan steeds klaar om ideeën die aansluiten bij de Lokale
Ontwikkelingsstrategie te ondersteunen en promotoren te begeleiden om die ideeën
vorm te geven.
Tot slot wil ik de leden van de Plaatselijke Groepen maar ook de projectpromotoren
en alle plattelandsactoren bedanken voor hun enthousiasme. De LEADER aanpak gaat
uit van de kracht van een regio. Lokaal engagement is dus een cruciale bouwsteen in
de geïntegreerde en duurzame ontwikkeling van een plattelandsgebied.

Alexander Vercamer
Voorzitter Plaatselijke Groepen Meetjesland,
Vlaamse Ardennen en Grensregio Waasland
Gedeputeerde Landbouw en Platteland

PROJECTEN IN DE KIJKER
THEMA LEEFBARE DORPEN

JONG GEWELD IN ’T MEETJESLAND
REGIONALE JEUGDDIENST MEETJESLAND
> Projectomschrijving
Jong Geweld in ’t Meetjesland wil concrete aanbevelingen over de leefwereld van 15-16 jarigen naar
gemeentebesturen doen. Daarvoor voert de Regionale Jeugddienst Meetjesland (Meetjesman) een
belevingsonderzoek waarbinnen de complete woonbeleving van de jongeren in kaart wordt gebracht.
De belangrijkste thema’s uit het belevingsonderzoek zijn vrije tijd, verkeer en mobiliteit. Om zoveel
mogelijk jongeren te bereiken wordt samengewerkt met tal van middelbare scholen. Voor diegenen
die moeilijk te bereiken zijn, is er een intensieve samenwerking met de lokale jeugddiensten.

> Wat maakt dit project zo uniek?
Dit project is zo uniek omdat het niet alleen een zeer grote groep van 15-16 jarigen op basis van
verschillende methodieken bevraagt maar dat daar ook beleidsaanbevelingen en actieplannen aan
gekoppeld worden. Concreet zullen de voorstellen geformuleerd worden in functie van de nieuwe
meerjarenplannen van lokale besturen. De resultaten van het onderzoek en actieplannen voor de
gemeenten worden begin 2019 op een grote conferentie aan pers en lokale besturen voorgesteld.
Daaropvolgend worden in de individuele gemeenten beleidsseminaries georganiseerd. Per gemeente
zal er immers ook een rapport opgemaakt worden.

THEMA STARTENDE EN JONGE RURALE ONDERNEMERS

NATUUR-LIJK INCLUSIEF ONDERNEMEN – NETELVUUR
> Projectomschrijving
Binnen dit project werken Netelvuur BVBA, Aarde-nd-Werk cvba-so, Dienstverleningscentrum Triangel
vzw en KVLV vzw samen. Gedurende 2,5 jaren wordt getimmerd aan een agro-ecologisch bedrijfs
model waarin producenten, landbouwers, verenigingen en zorginstellingen samen met consumenten
op een participatieve wijze aan lokale voedselproductie doen. Om dit alles te realiseren worden
volgende onderdelen ontwikkeld:
—— een Landbouwcouveuse, een startwerkplaats voor groen ondernemen mét toegevoegde
waarde voor de lokale markt
—— een Deelwinkel die op coöperatieve basis uitgebaat wordt
—— een Deelkeuken als ontmoetings- & co-creatieplek, ter versterking van de relatie tussen
consument en keten.

> Wat maakt dit project zo uniek?
Dit project is zo uniek omdat ondernemers en vzw’s de handen in elkaar slaan om een maatschappelijke bijdrage te leveren in het domein van de voedselvoorziening. Het finale doel van deze samen
werking is een food hub waar op een participatieve manier aan voedselproductie gedaan wordt en
waar ruimte is voor andere kwaliteitsvolle initiatieven met aandacht voor natuur, milieu en mensen
in al hun verscheidenheid en impact door hun wervend en authentiek verhaal.

THEMA LOKALE VOEDSELSTRATEGIEËN
EN STREEKPRODUCTEN

KORTE KETEN WAASLAND,
EEN DUURZAME SAMENWERKING
PLATTELANDSCENTRUM
MEETJESLAND
> Projectomschrijving
Het LEADER project ‘Korte Keten Waasland, een duurzame
samenwerking’ ondersteunt hoeve- en streekproducenten
in de Grensregio Waasland door de oprichting van een
coöperatieve onder de noemer Smaak van Waas. Door
middel van verschillende onderzoeken werd er onderzocht
welke oplossingen er kunnen bijdragen aan de logistiek,
gemeenschappelijke vermarkting of communicatie. Vorming
en training voor ondernemers versterkten mee dit verhaal.
Het project stond ook bedrijven bij die momenteel nog niet in
de korte keten zitten, maar daarvoor wel interesse hebben.
Dit alles leidde tot een versterking van de lokale economie,
een sterker streekgevoel en tal van gezamenlijke acties.
Cvba Smaak van Waas telt 14 producenten en is intussen
structureel verankerd in de regio. Ook na afloop van het
project zullen dus de lokale producenten het Waasland
voorzien van talrijke lekkernijen.

> Wat is er bijzonder aan het project?
De sterkte van het project bestond niet alleen uit de samenwerking tussen producenten, maar ook de samenwerking
tussen de verschillende projectpartners (Plattelandscentrum
Meetjesland (coördinator), Steunpunt Korte Keten, KVLV,
EROV, Proefcentrum voor Groenteteelt en Vorming Plus
Waas en Dender) droeg bij tot gunstige projectresultaten.

> Meer info
www.smaakvanwaas.be

THEMA STREEKIDENTITEIT

AGRARISCHE EIGENHEID: WAAS TOERISTISCH POTENTIEEL
EGTS LINIELAND VAN WAAS EN HULST
> Projectomschrijving
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In de maalderij van de Prosperhoeve aan de Belgische Dreef 8 in Prosperpolder werkt sinds midden
2018 een ploeg enthousiaste vrijwilligers aan de grote schoonmaak en aan het herstel van het gebouw.
Zij bereiden er de inrichting van een onthaalpunt voor Havenland en het Grenspark Groot-Saeftinghe
voor met daaraan verbonden een belevingscentrum over het (agrarische) verleden van de Prosperpolder. Het beschermde, maar lange tijd verwaarloosde gebouw, een onderdeel van de historische
Prosperhoeve, zal daarin ook zijn eigen boeiende verleden vertellen en zijn agrarisch-industriële
uitrusting laten zien.

Een vrijwilliger werkt
aan het onderhoud van
de industriële uitrusting
in de maalderij van de
Prosperhoeve.

> Wat maakt dit project zo uniek?
Het project, dat plaatselijk een breed draagvlak heeft, wordt gedragen en getrokken door de vrijwilligers van de vzw Prospersite Onthaalpoort. Hoewel de inrichting van het belevingscentrum en
het onthaalpunt is gegund aan gespecialiseerde bedrijven en door de wol geverfde ambachtslui,
zijn het de vrijwilligers van de vzw Prospersite Onthaalpoort die zoveel mogelijk uitvoerend werk
op zich nemen. Het belevingscentrum Maalderij opent de deuren in de eerste helft van 2019.

© J. Coen

Buurtbewoners Houte organiseren een eerste
picknick op hun groen ontmoetingsplekje.

THEMA LEEFBARE DORPEN

BELEEF(DE) PLEKJES! ADOPTEER ... EEN NIEUWE
GROENE BUURT! – GEMEENTE OOSTERZELE
> Projectomschrijving
Oosterzele is een landelijke gemeente met een zekere verstedelijkingsdruk. Door de gunstige ligging
t.o.v. verschillende steden vestigen veel jonge gezinnen zich in Oosterzele. Het gemeentebestuur wil
met dit project nieuwe en oude bewoners samenbrengen en de sociale cohesie in de buurten versterken. De gemeente wil dit realiseren door de inwoners te betrekken en zorg te laten dragen voor
een groene ontmoetingsplaats in hun buurt. De bewoners adopteren als het ware een plekje!
Geleidelijk aan nemen de buurtbewoners het proces zelf in handen, nodigen elkaar uit en maken
nieuwe plannen. De gemeente experimenteert met nieuwe, andere vormen van ondersteuning
en waardering van engagement.

> Wat maakt dit project zo uniek?
Tijdens de uitvoering van het project wordt gebruik gemaakt van ‘service design’. De bewoners
bedenken, ontwerpen, testen zelf. Het is een unieke cocreatieve samenwerking tussen de lokale
overheid en de buurt. We gaan voor gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld eigenaarschap.
Nu al slagen we er in om “anciens” samen te brengen met “inwijkelingen” in de buurt.

THEMA LANDBOUW- EN NATUUREDUCATIE

ZIN VOOR INNOVATIE: START MET NIEUWE TEELTEN
PROVINCIAAL PROEFCENTRUM VOOR DE GROENTETEELT
OOST-VLAANDEREN (PCG)
> Projectomschrijving
Veel telers zijn op zoek naar nieuwe teelten zoals bijvoorbeeld crosne, oca, yacon, bataat… die poten
tieel bieden in de regio. Ondanks de grote interesse in nieuwe teelten, ontbreekt vaak de kennis om
er mee aan de slag te gaan. Met verenigde krachten, ervaring en kennis door het oprichten van een
‘lerend netwerk’ in de regio Vlaamse Ardennen kan de introductie en optimalisatie van nieuwe teelten
heel wat efficiënter lopen.

> Wat maakt dit project zo uniek?

Een assortiment van
knolletjes afkomstig
van innovatieve teelten.

ZIN IN
MEER?

> Alle LEADER-projecten vind je op https://euprojecten.oost-vlaanderen.be.
> Neem ook een kijkje op www.plattelandsloket.be voor info over nieuwe project
oproepen of over de lokale ontwikkelingsstrategieën van de drie LEADER-gebieden.
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Dé sterkte van het project is het uitgebreide lerende netwerk dat PCG heeft opgebouwd waarin input
van telers, afzet en consumenten gebundeld wordt om de verschillende schakels in de keten op te
bouwen voor nieuwe teelten. Voor minstens één van deze teelten wil men de volledige keten ook daadwerkelijk uitbouwen.
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Oost-Vlaanderen

De belangrijkste realisaties
van Leader-projecten

19

goedgekeurde
projecten

Goedgekeurde
projectkost totaal

€ 1.933.858,80

2

PER THEMA

1 streekonthaalpunt Zwalm

1 landschaps-toeristisch
plan Vlaamse Ardennen

lerende netwerken
landbouwinnovatie

Aantal

streekidentiteit

6

leefbare dorpen

8

landbouw- en natuureducatie 5

2
pilootprojecten rond
5op hetalternatief
vervoer
platteland
educatieve pakketten
educatie land- en
tuinbouw

1 kenniscentrum erosie

2

Aantal projecten

voedseltuinprojecten

PROMOTOREN
kleine vzw’s

4

grote vzw’s

8

lokale besturen
provincie
private ondernemingen

5
1
1

Aantal projecten
met copromotoren

7

LEADER
MEETJESLAND

Aantal

24

lokale besturen
8
publieke samenwerkingsverbanden 3
kleine vzw’s
4

goedgekeurde
projecten

Goedgekeurde
projectkost totaal

€ 2.294.354,00

PROMOTOREN
Oost-Vlaanderen

grote vzw’s
provincie
private ondernemingen

Aantal projecten met copromotoren

12
1
3

9

11

goedgekeurde
projecten

Oost-Vlaanderen

Goedgekeurde
projectkost totaal

LEADER
GRENSREGIO
WAASLAND

€ 1.024.049,98

Aantal

De belangrijkste realisaties
van Leader-projecten

lokale besturen
kleine vzw’s

3
3

Coöperatie voor
Korte Ketenproducten
met
leden

grote vzw’s
Aantal projecten
met copromotoren

4
8

2

14

lokale toeristische
infopunten

1 regionale randenmaaier
1 regionaal sociaal distributieplatform voor voedsel

PROMOTOREN

1 regionaal opvangnetwerk
voor dak- en thuislozen
1 project om het contact tussen
de land- en tuinbouwers en hun
buurt te verhogen

3

projecten rond de
verbeterde afzet van
Korte Keten-producten
1 educatief aanbod rond duurzame
energiewinning op het platteland
1 ruiter- en menroute

De belangrijkste
realisaties van
Leader-projecten

Aantal projecten

PER THEMA
streekidentiteit

11

leefbare dorpen
startende en jonge
rurale ondernemers

8
5

1485

Uitpassen
voor
mensen in armoede

1 onthaalplan voor het
Landschapspark Drongengoed

3 dorpsparlementen
1 webshop voor korte keten

Aantal projecten

PER THEMA
streekidentiteit
leefbare dorpen

4
4

lokale voedselstrategieën
en streekproducten

3

ambassadeurs voor
het Landschapspark
24
Drongengoed
4
paalkampeerplaatsen
3 machines om akkerranden
te beheren

1 educatieve speelzone

6 dienstenchequewerknemers per elektrische fiets

LEADER Grensregio Waasland (bezoekadres na afspraak)
Andy Bourriez | Lamstraat 113 | 9100 Sint-Niklaas
E andy.bourriez@oost-vlaanderen.be | T 09 267 86 73
LEADER Meetjesland (bezoekadres na afspraak)
Chris Taelman | Huysmanhoeve, Bus 1 | 9900 Eeklo
E chris.taelman@oost-vlaanderen.be | T 09 267 87 16
LEADER Vlaamse Ardennen (bezoekadres na afspraak)
Roeland Cappon | Veemarkt 27 | 9600 Ronse
E roeland.cappon@oost-vlaanderen.be | T 09 267 86 82

V.U. Plaatselijke Groepen LEADER | Alexander Vercamer, gedeputeerde en voorzitter
Vorm: Karakters, Gent | Fotografie: Toerisme Oost-Vlaanderen en Regionaal Landschap Schelde-Durme

PLATTELANDSLOKET OOST-VLAANDEREN (postadres)
Woodrow Wilsonplein 2 | 9000 Gent
E platteland@oost-vlaanderen.be | T 09 267 86 61

