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Lancering van de Welwezens in de Bottelarij van Wellen – vzw Aksi 10 januari 2016

Als gedeputeerde van Landbouw en Platteland en als voorzitster van het Provinciaal
Managementcomité Platteland Plus is het voor mij een genoegen om u vandaag te mogen
verwelkomen op deze mooie locatie in de voormalige oude Sint-Rochus brouwerij.
Amper een half jaar na de goedkeuring van hun plattelandsproject door het Provinciaal
Management Comité, geven we vandaag samen met de vzw Aksi het startschot voor de
lancering van de welwezens. Daarmee is dit project één van de eerste van de nieuwe
programmaperiode voor plattelandsontwikkeling 2014-2020.
De welwezens maken deel uit van een groter plattelandsproject van de vzw Aksi. In het
kader van het nieuwe plattelandsprogramma ‘Platteland Plus’ ontvangt de vzw aksi de
komende twee jaar in totaal net iets meer dan 210 000 euro aan Vlaamse en provinciale
subsidies om het toeristisch aanbod van de bottelarij duurzaam uit te bouwen. Heel wat
toeristen zijn vandaag de dag op zoek naar een authentieke belevingswaarde en de vzw
Aksi speelt hier op diverse manieren op in, vanuit de unieke benadering van slow toerisme.
De verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie is trouwens een belangrijk speerpunt in
het provinciaal plattelandsbeleidsplan 2014-2020. Toerisme en recreatie dragen in een
belangrijke mate bij tot de tewerkstelling op het platteland. Zoals Aksi ook perfect illustreert,
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kan een groot deel van de taken uitgevoerd worden door mensen en met mensen die een
kwetsbaar profiel hebben op de arbeidsmarkt. De provincie Limburg wil hierbij sterk inzetten
op acties die gericht zijn op het versterken en verbreden van een authentieke
plattelandsbeleving. Het aanpassen en aanvullen van bestaande toeristische-recreatieve
structuren van het Limburgse platteland zoals hier in de Bottelarij gebeurd, is één van de
mogelijkheden van ons provinciaal plattelandsbeleidsplan.
In de vorige programmaperiode 2007-2013 was de vzw Aksi trouwens ook al één van de
eerste organisaties in Limburg om plattelandssubsidies te ontvangen waarmee de
voormalige brouwerij omgebouwd werd tot de site die het vandaag is. Goed voor een eerste
Europese, Vlaamse en provinciale subsidie van in totaal circa 230 000 euro.
Samengeteld met de subsidies voor het nieuwe project, betekent dit dat Europa, Vlaanderen
en de provincie samen zo’n 447 000 euro zullen investeren om de bottelarij op de kaart te
plaatsen als een vernieuwend sociaal, toeristisch en plattelandsinitiatief. Als burgers me
vragen wat Europa doet voor het Limburgse platteland, dan verwijs ik graag naar realisaties
zoals de Bottelarij dat een succesvolle kruisbestuiving is tussen toerisme en de
tewerkstelling van kansengroepen.
In het nieuwe plattelandsproject waarvan we vandaag een onderdeel
lanceren zal de vzw Aksi verder werken aan de ontwikkeling van de Bottelarij met enerzijds
de uitbouw van haar bestaande aanbod en anderzijds het ontwikkelen van een extra
toeristisch aanbod voor zowel volwassenen als kinderen. De welwezens zullen nog
uitgebreid toegelicht worden, maar ik kan me inderdaad voorstellen dat het voor ouders
aangenaam vertoeven is op het terras, terwijl hun kinderen de Bottelarij afspeuren op zoek
naar de welwezens.
Daarnaast zal er de komende 2 jaar hard gewerkt worden om de Bottelarij op de kaart te
zetten als uitstalraam voor Slow food. Slow food is duurzaam en lokaal verankerd. De vzw
aksi wil daarom binnen de horeca van de Bottelarij meer gebruik maken van lokale
producten.
Als provinciebestuur juichen we dit initiatief toe. Als provinciebestuur zetten wij al langer in
op de ondersteuning van hoeve en streekproducten. Steeds vaker vormen hoeve- en
streekproducten een aanvullend inkomen voor een groeiende groep van land- en
tuinbouwers. En dat is natuurlijk niet alles. De vraag naar hoeve- en streekproducten neemt
steeds toe. Denk maar aan het distributienetwerk Puur Limburg dat onder provinciale impuls
van start ging en ook de recente kerstactie van de provincie ‘Eet meer Limburg’ was een
schot in de roos.
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Zoals zojuist aangehaald is de nieuwe programmaperiode voor plattelandsontwikkeling
2014-2020 in 2015 goed van start gegaan. In 2015 werden de eerste projecten goedgekeurd
voor zowel de overkoepelende plattelandsprogramma’s als voor het lokale leader
programma voor Haspengouw. Elk vanuit hun eigen invalshoek proberen de
plattelandsprogramma’s een impuls te geven aan de ontwikkeling van ons Limburgse
platteland. Zo zet het Leader programma voor Haspengouw in op uitbouw van leefbare
dorpen, bodem- en waterbeheer en landbouw- en natuureducatie. De nieuwe oproep 2016
werd onlangs gelanceerd.
Toerisme en recreatie, hoeve en streekproducten, het stimuleren van innovatief
ondernemerschap, het ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen in de detailhandel,
landschapszorg, armoede op het platteland, zijn de speerpunten van Platteland Plus en
Omgevingskwaliteit. Voor deze twee programma’s verwachten we een nieuwe oproep begin
februari. In het voorjaar zal onze provinciale dienst landbouw en platteland trouwens ook
een interactief programma organiseren waarbij we de mogelijkheden van de verschillende
programma’s uit de doeken doen. Mensen die een idee hebben kunnen dan ook al toetsen of
het past in het provinciaal plattelandsbeleidsplan en één van de verschillende programma’s.
Uiteraard kan u ook op andere momenten beroep doen op de expertise en kennis van mijn
provinciale diensten om u te laten begeleiden bij indiening van uw aanvraag.
Als knipoog naar de initiatiefnemer van vandaag, u kan ook beroep doen op de expertise van
de dienst landbouw of het proefcentrum Fruit bij de verdere ontwikkeling van nieuwe
welwezens: Zij kunnen u adviseren bij de kruisbestuiving tussen andere fruitsoorten. Ik heb
het voor u nagevraagd, u heeft het meeste succes met een kruisbestuiving tussen
kersachtigen en pruimachtigen onderling, bijvoorbeeld krieken met kersen. U mag zich op uw
beurt verwachten aan een bezoek van PC Fruit. Want de kruisbestuiving die hier in de
bottelarij met de welwezens tot stand is gekomen tussen de appel- en de perenbloesem, dat
is de onderzoekers nog niet gelukt!!
Speech gedeputeerde Moors naar aanleiding van officiële lancering van de Welwezens in De
Bottelarij van Wellen. Dit is een initiatief van vzw Aksi

