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In het kader van het Europees plattelandsprogramma Leader
Kempen en Maasland zijn vandaag zes projecten goedgekeurd die
bijkomende impulsen geven aan het Limburgse platteland. De zes
projecten zijn goed voor een totale projectinvestering van 719 660
euro. De provincie Limburg subsidieert 116 945 euro. Europa en
Vlaanderen co-financieren samen 350 834 euro, goed voor een
totale cofinanciering van 467 779 euro.
“Met deze projecten ontwikkelen en versterken we het Limburgs
platteland”, aldus gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Inge
Moors.
Leader is een onderdeel van het Europese landbouwbeleid dat met de inzet van
Europese, Vlaamse en provinciale middelen belangrijke impulsen geeft aan het
Limburgse platteland. De Plaatselijke Groep Kempen en Maasland behelst een
gebied van 13 Limburgse gemeenten en brengt plattelandsactoren uit de publieke
en private sector samen. Met de goedkeuring vandaag ondersteunt de Plaatselijke
Groep Kempen en Maasland projecten die een duurzame en kwalitatieve inspanning
leveren om het Limburgse platteland te versterken.
In het PDPO III 2014-2020-Leader programma wordt de focus gelegd op 3 thema’s:
leefbare dorpen, bodem- en waterbeheer en landbouw- en natuureducatie.
Gedeputeerde Inge Moors: “Door voor deze thema’s te kiezen geven we het
Limburgse platteland volop nieuwe ontwikkelingskansen. We zetten in op
de versterking van onze dorpsgemeenschappen, geven landbouwers de
tools om met innovatieve technieken aan de slag te gaan en ontwikkelen
landbouw- en natuureducatie op maat van onze jeugd.”

Voorstelling goedgekeurde projecten
De zes projecten zijn meteen de eerste Leader-projecten die door de Plaatselijke
Groep Kempen en Maasland binnen het nieuwe Vlaamse Programma voor
Plattelandsontwikkeling 2014-2020 zijn goedgekeurd. De projecten zetten in op het
versterken van de sociale cohesie via ontmoetingsmomenten en de ondersteuning
van voorzieningen in kleine dorpen, op kennisoverdracht van duurzame technieken
inzake bodem- en waterbeheer en op het verbeteren van het aanbod landbouw- en
natuureducatie.

• Drainage Plus
Promotor:
Totale projectkost:
Cofinanciering:

Agrobeheercentrum Eco² vzw
157 649 euro
102 472 euro

Water vasthouden daar waar het valt, is een van de basisprincipes van duurzaam
waterbeheer. In Noord-Limburg zijn er heel wat landbouwpercelen gedraineerd die
zowel zomer als winter water afvoeren. Hierin ligt een zeer groot onbenut potentieel
om veel meer water te kunnen vasthouden dan vandaag gebeurt. Bestaande
drainages omvormen naar peilgestuurde drainages, waarbij het landbouwperceel
enkel wordt gedraineerd als het noodzakelijk is voor de bewerking van het perceel,
draagt bij tot een groter conservering van het grondwater. Binnen het project
‘Drainage plus’ worden de Kempense en Maaslandse landbouwers begeleid naar de
omvorming van hun klassieke drainages tot peilgestuurde drainages. “Door deze
omvorming kunnen de betrokken landbouwers langer water langer vasthouden op
hun perceel, wat voordelig is voor hun teelten. Bovendien oefenen we hiermee een
positief effect uit op de grondwaterberging en verminderen we de kans op
wateroverlast”, aldus Michaël Vanbriel.
“Het verbeteren van de waterkwantiteit, ondersteunt de duurzame
ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector”, aldus gedeputeerde Inge
Moors.

•

Soep als bindmiddel

Promotor:
Totale projectkost:
Cofinanciering:

Vzw de Biehal STC
130 750 euro
84 987 euro

In de gemeenten Bree, Neerpelt, Overpelt en Hechtel-Eksel, richt de sociale
werkplaats de Biehal dorpsrestaurants in waar iedereen terecht kan voor een
gezonde en gevarieerde maaltijd. Deze dorpsresto’s verlagen de drempel naar hulpen dienstverlening, sensibiliseren, informeren en bevorderen de ontmoeting tussen
verschillende mensen uit de samenleving. Ondanks de positieve ervaringen met
dorpsrestaurant stellen de projectpartners vast dat een deel van de bevolking
moeilijk bereikbaar is. Via het project ‘Soep als bindmiddel’ wil De Biehal het
aanbod aan dorpsrestaurants vergroten en nieuwe samenwerkingsverbanden
opzetten waarin het CAW, lokale OCMW’s en lokale plattelandsactoren betrokken
zijn. Ook word ingezet op het inrichten van mobiele ontmoetingsplaatsen aan de
hand van een soepmobiel. Eric Bogers, directeur vzw de Biehal STC: “We zetten
letterlijk zelfgemaakte soep in als een innovatief communicatiemiddel om sociaal
geïsoleerde groepen in de plattelandsgemeenten te bereiken. We slaan bruggen
met andere organisaties en starten duurzame samenwerkingsverbanden op om zo
armoede als multi-dimensionele problematiek aan te pakken.” Inge Moors:
“Anders
dan
in
stedelijke
gebieden,
is
kansarmoede
in
plattelandsgemeenten niet gecentraliseerd en moeilijk op te sporen. Met
een dergelijk initiatief kunnen we echter ook de sociaalgeïsoleerde
groepen bereiken.”

•

Dorpshuis ’t Kruispunt

Promotor:
Totale projectkost:
Cofinanciering:

Gemeente Neerpelt
91 716 euro
59 615 euro

In Grote Heide, een gehucht van Neerpelt, zijn de laatste jaren steeds meer
voorzieningen verdwenen. De Grote Heide is, door het kanaal Bocholt-Herentals,
ook geografisch gescheiden van het centrum Neerpelt, wat door de bewoners als
een serieuze drempel wordt ervaren.
Uit het gemeentelijk participatief project ‘Neerpelt bezwijkt voor grote Heide’ blijkt
dat de inwoners van de Grote Heide opzoek zijn naar een lokale ontmoetingsplaats
die een thuis kan zijn voor de verenigingen met wortels in deze dorpsgemeenschap.
De gemeente Neerpelt zal samen met de recent opgerichte lokale vereniging ‘’t
kruispunt’ een leegstaand pand aankopen op de Grote Heide en inrichten tot
dorpshuis. “Dit kan een toffe plek worden die de sociale samenhang in het gehucht
Grote Heide bevordert, waar ontmoeting centraal staat, voor jong en oud, en waar
elke Neerpeltenaar welkom is voor een babbel, een tas koffie of een pintje!" aldus
burgemeester Raf Drieskens. “Nieuwe en overdraagbare initiatieven die de
lokale gemeenschap leefbaar houden, krijgen binnen ons Leaderprogramma de nodige aandacht. Door de grote betrokkenheid van
verenigingen en vrijwilligers die het geheel uitbaten en via crowdfunding
de nodige fondsen verzamelen is dit project uniek in zijn soort”, aldus
gedeputeerde Moors.

• Tintelboeren
Promotor:
Totale projectkost:
Cofinanciering:

Centrale Landelijke Gilden vzw
201 739 euro
131 130 euro

Plattelandsklasse vzw is in de regio Kempen en Maasland reeds jaren actief
op het vlak van landbouweducatie binnen het lager onderwijs. Met het project
‘Tintelboeren’ willen de Centrale Landelijke Gilden vzw en Plattelandsklasse vzw hun
doelgroepen uitbreiden naar het kleuteronderwijs en het secundair onderwijs.
Enderzijds heeft het project als doelstelling om landbouweducatie op te nemen in
het curriculum van het secundair onderwijs en het kleuteronderwijs door educatief
materiaal, excursies en activiteiten op maat te ontwikkelen en aan te bieden.
Plattelandsklasse vzw vindt het ook belangrijk om leraren in spe kennis te laten
maken met landbouweducatie. Anderzijds tracht het project de koppeling met
natuureducatie te bevorderen door gemeenschappelijke thema’s zoals zwerfvuil,
beheer van houtkanten en gezonde voeding van bij ons, educatief uit te werken en
beschikbaar te stellen van scholen. Karlijn van Duffel, coördinator Plattelandsklasse:
“Plattelandsklasse vzw laat nieuwe doelgroepen, zoals jongeren, op een eigentijdse
manier de land- en tuinbouw beleven zodat ze de oorsprong van hun voeding
ontdekken. Dit doen we door goede educatieve en onderbouwde activiteiten in te
richten, bezoeken op maat aan land- en tuinbouwbedrijven te organiseren en
ondersteunend didactisch materiaal te ontwikkelen.” Gedeputeerde Inge Moors
vult aan: “Zowel in de klas als daarbuiten laten we kinderen en jongeren
kennismaken met alle aspecten van de moderne landbouw. Het is erg

belangrijk dat onze jeugd zich bewust is hoe hun voedsel
geproduceerd. Zo worden ze later ook bewuste consumenten.”

•

wordt

Bakovencarrousel in Kinrooi

Promotor:
Totale projectkost:
Cofinanciering:

KVLV Vrouwen met vaart vzw
82 804 euro
53 823 euro

De gemeente Kinrooi telt 17 stenen bakovens. KVLV ziet hierin een groot sociomaatschappelijke potentieel en maakt binnen dit project werk van hun
inzetbaarheid voor een sterker dorpsleven en buurtgevoel.
KVLV zal dit doen door een delend en lerend netwerk rond deze stenen bakoven op
te bouwen en deze bakovens te gebruiken als instrument voor ontmoeting en
samenwerking voor alle bevolkingsgroepen. Met de oprichting van een
bakovenvereniging, wenst de KVLV, samen met de bakoveneigenaars het
projectvuur brandend te houden!
“Het project ‘Bakovencarrousel in Kinrooi’ haalt stenen bakovens en bouwkennis,
van onder het stof of puin. Bakoveneigenaars en geïnteresseerden verkennen
hedendaagse gebruiksmogelijkheden voor jong en oud, autochtoon en allochtoon”,
aldus Jenny Hocks – KVLV.
Inge Moors: “Ontmoetingen verbinden mensen en versterken de sociale
cohesie wat een must is voor een sterke samenleving. De stenen bakovens
van Kinrooi zijn een plek waar menselijke warmte en solidariteit kan
groeien.”

•

De Akkerboom, de plaats voor enthousiaste mensen met en zonder
beperking.
Promotor:
Open Thuis vzw
Totale projectkost:
55 000 euro
Cofinanciering:
35 750 euro
De welzijnsorganisatie Open Thuis vzw wilt ‘De Akkerboom’ - een
activiteitenboerderij te Peer voor mensen met een beperking en kansengroepen uitbouwen tot een plaats waar enthousiaste mensen met én zonder beperking
mekaar daadwerkelijk ontmoeten en samen aan de slag gaan.
Patrick Sannen, Open Thuis: “Concreet gaan we een extra aanbod aan
dagactiviteiten, specifiek voor jongeren en volwassenen uit Peer en omliggende
plattelandsgemeenten
organiseren.
Daarnaast
streven
we
naar
een
vrijwilligersnetwerk van individuele vrijwilligers, lokale vereniging, scholen en
bedrijven die wil meewerken aan het versterken van de sociale inclusie en het
gemeenschapsgevoel tussen met een beperking en deze zonder een beperking.”
“Mensen met een beperking kunnen zeer moeilijk aansluiting vinden bij het
maatschappelijke gebeuren. De Akkerboom bewijst hiermee dat het
platteland kan helpen het sociaal isolement te verhinderen of te
doorbreken. Aan de hand van laagdrempelige boerderijactiviteiten kunnen
we de zelfwaarde van de deelnemers versterken en hun sociaal netwerk
uitbreiden”, vat gedeputeerde Inge Moors samen.

Nieuwe projectoproep
Aansluitend aan de goedkeuring van de bovenstaande Leaderprojecten heeft de
Plaatselijke Groep Kempen en Maasland een nieuwe oproep gelanceerd. “Met de
projectoproep die vandaag gelanceerd zijn kunnen we 537 650 euro aan nieuwe
projectsubsidies toekennen binnen het Leader-programma Kempen en Maasland.
Hiermee kan dan in totaal 827 153 euro aan projecten gerealiseerd worden,” aldus
gedeputeerde Moors.
Om ervoor te zorgen dat de projecten maximaal binnen het Limburgse
plattelandsbeleid en de gebiedsgerichte plattelandsvisie voor lange termijn passen,
is een lokale ontwikkelingsstrategie opgemaakt waarin volgende thema’s en
maatregelen zijn vastgelegd:
•

Thema Leefbare dorpen
o Maatregel 1: Inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten
o Maatregel 2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen

•

Thema Bodem- en waterbeheer
o Maatregel 1: Verbeteren van de bodemkwaliteit en –beheer
o Maatregel 2: Verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit
o Maatregel 3: Kennisoverdracht ter bevordering van het gebruik van
duurzame technieken en processen in het kader van bodem- en
waterbeheer

•

Thema Landbouw- en natuureducatie
o Maatregel 1: Verbeteren van het aanbod landouw- en natuureducatie
o Maatregel 2: Ondersteunen van belevingsvolle en educatieve
activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek

De projectoproep van het Leader-programma staat open voor zowel kleinschalige
projecten als grotere projecten die invulling kunnen geven aan de vastgelegde
thema’s. “Projecten met een duidelijke hefboomwerking en eveneens effecten op
lange termijn, genieten de voorkeur”, vult gedeputeerde Inge Moors aan. “Ze
vormen immers de basis om ons streefdoel te bereiken, namelijk zorgen voor een
competitief, duurzaam een veerkrachtig platteland.”
Projectpromotoren die tot maximum 65% van de projectkosten via het Leaderprogramma wensen te laten subsidiëren, kunnen tot en met 24 maart 2016 een
projectvoorstel indienen bij het Leader-secretariaat. Na goedkeuring door de
Plaatselijke Groep Kempen en Maasland eind 2016, zullen de nieuwe projecten
vervolgens van start kunnen gaan.

Meer
gedetailleerde
info
http://platteland.limburg.be.
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Contact
Gedeputeerde Inge Moors – tel.: 011 23 70 46 – inge.moors@limburg.be

Voor meer informatie
Leadercoördinator Karel Leysen – tel.: 011/23 74 22 – karel.leysen@limburg.be
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