
 

GOEDGEKEURDE PLATTELANDSPROJECTEN 2018-2019 

Thema: Ondernemen 

Biobloemen; kleur van op het bioveld tot bij de consument 
Proefcentrum voor Sierteelt 
 
Vanuit de maatschappij stijgt de vraag naar duurzaam geteelde bloemen. De teelt van biobloemen 
zit dan ook in de lift en geeft kansen aan de opstart van nieuwe biobedrijven of bijkomende 
tewerkstelling op bestaande biobedrijven. Op CSA bedrijven, pluktuinen en korte keten bedrijven 
zorgt de teelt van biologische snijbloemen voor diversiteit op en rond het veld en in het aanbod 
naar de consument. 
Met dit project beogen het Proefcentrum voor Sierteelt, het Provinciaal Proefcentrum voor de 
Groenteteelt Oost-Vlaanderen en BioForum tegemoet te komen aan de nood ter ondersteuning van 
deze in Oost-Vlaanderen in opmars zijnde sector op vlak van teelttechniek, economisch inzicht, 
ketenontwikkeling, sensibilisering en promotie. 
 
Liesbet Blindeman 
Schaessestraat 18 
9070 DESTELBERGEN 
09 353 94 89 
 
Tot proffijt van de ghemeensaemhejit 
Plattelandscentrum Meetjesland 
 
Het project “’tot proffijt van de ghemeensaemheijt” is een samenwerking van het 
Plattelandscentrum Meetjesland vzw en Muntuit vzw. In het provinciaal streekcentrum de 
Huysmanhoeve wordt een innovatieve werkvorm opgezet en geïmplementeerd voor 
gemeenschappelijke voedselvoorziening. Hiervoor wordt vertrokken vanuit het idee van social 
commons, met een maximale samenwerking met landbouw. Het resultaat moet een duurzaam 
voorbeeld zijn, naar werkvorm, productie, verwerking en vermarkting en daarmee landbouw en 
mogelijke andere stakeholders inspireren. Voor de ontwikkeling van deze werkvorm wordt, naast 
het aanbieden van ondersteunende vorming en communicatie, vertrokken van een goede 
rendabiliteitsberekening en de ontwikkeling en implementatie van een aansluitend alternatief 
waardesysteem. 
 
Luc Feusels 
Leemweg 24 
9980 SINT-LAUREINS 
09 379 78 37 

Thema: Armoede en Welzijn 

Bouwen van polyvalente ontmoetingsruimte KLJ Moerbeke-Waas 
’t Venneken 
 
vzw 't Venneken wil een polyvalente ontmoetingsruimte bouwen op het terrein dat nu uitsluitend 
door KLJ Moerbeke wordt gebruikt. Het oude, onaangepaste huis zal afgebroken worden en 
vervangen door een nieuw gebouw (met 3 polyvalente zalen/ jeugdlokalen, keuken, sanitair, 



 

buitenspeelruimte, ... ) dat geschikt is voor zowel dagactiviteiten als overnachtingen. Het nieuwe 
polyvalente gebouw zal gebruikt worden door de sterk gegroeide KLJ-groep van Moerbeke-Waas, 
maar is expliciet ontworpen en ingericht voor medegebruik door andere verenigingen en 
organisaties. In het project streven we naar een zinvolle invulling van de "17 Sustainable 
Development Goals" van de Verenigde Naties. Dat houdt in dat we rekening houden met milieu en 
energie, maar ook met een sterke gemeenschapsvorming en sociale mix als hulpmiddel tegen 
uitsluiting en ongelijkheid van kansen door (verdoken) armoede. 
 
Geert Vervaet 
Moerwegel 1 a 
9180 MOERBEKE-WAAS 
09 346 83 87 
 
De kasteelhoeve Poeke omvormen tot educatieve boerderij, ontmoetingscentrum 
Gemeente Aalter 
 
Behoud en gedeeltelijke omvorming van de hoeve tot beheersboerderij met educatieve functie met 
een veestapel aangepast aan het domeinbeheer. Ruimte voor de verkoop van natuur- en 
bosproducten uit het domein. Een ontvangst- en doeruimte, toegankelijk voor een breed publiek, 
ruimte voor cursussen en workshops. 
De verdere uitbouw van het zorgproject (stakeholders justitie, gemeente Aalter, OCMW Aalter, 
welzijnsband Meetjesland, Mivalti, time-out, VDAB, hakhoutbeheer, vrijwilligerswerking, 
jeugdverenigingen, ...). Mensen kansen bieden om via de natuur, landbouw, dieren en seizoenen 
tot rust te komen en iets te leren / beleven. 
De subsidie wordt aangevraagd voor de opbouw en inrichting van een nieuwe ecologische loods 20 
x 40 m + studiekosten. 
 
Niek Van Durme 
Europalaan 22 
9880 AALTER 
0468 10 61 14 
 
Project Hof ten Dijke 
Gemeente Lebbeke 
 
De gemeente Lebbeke heeft weinig openbaar groen. De wachtbekkens vormen dan ook de groene 
longen van onze gemeente die uiterst geschikt zijn om te wandelen, joggen,… De site Hof ten Dijke 
bevindt zich in het wachtbekken en kan zich dan ook ontwikkelen tot de ideale stopplaats voor de 
wandelaars en bezoekers van het wachtbekken. Daarnaast bevindt de site zich ook niet ver van de 
omliggende straten zodat ze een ontmoetingsplaats voor de buurt kan vormen, middenin de 
natuur. Een groot bord met de afbeelding van de fundamenten van omwalde hoeve en de 
geschiedenis van de site moet de blikvanger aan het begin van het terrein worden om zo de 
mensen naar deze ontmoetingsplaats te leiden. Om de locatie nog meer tot te verbeelding te laten 
spreken moet de verlande vijver en de wal rondom de voormalige hoeve uitgehaald worden en de 
daar aanwezige vegetatie verwijderd worden. Met de nodige inrichtingswerken wordt de site 
toegankelijk en aantrekkelijk gemaakt. Daarnaast kunnen er op de ontmoetingsplaats evenementen 
georganiseerd worden, zoals lezingen, uiteenzettingen door de Heemkring, jaarlijkse picknick,… 
Door deze evenementen komen de buurtbewoners en geïnteresseerden met elkaar in contact. Via 
een participatietraject met de buurt wordt er gepolst naar de noden en wensen. Aan de 
plantenwerkgroep van Natuurpunt zal gevraagd worden om een inventarisatie uit te voeren om 
met deze informatie een juist beheer van de natuurwaarden te bereiken. 



 

 
Nathalie Willems 
Flor Hofmanslaan 1 
9280 LEBBEKE 
052 46 82 47 
 
Herinrichting van groene long te Nazareth tot centrale groene zone voor ontmoeting  
Gemeente Nazareth 
 
Met het project ‘herinrichting van groene long te ‘Nazareth tot centrale groene zone voor 
ontmoeting’ willen we de bestaande ruimtelijke structuur van de Sterrenbossite (het beboste 
speelplein, de open speelzone met aansluitend de tennisterreinen en de gebouwencluster van de 
tennisclub en de KSA en speelplein- en vrijetijdswerking gemeentebestuur) vanuit een sterke visie 
op groen en mobiliteit herorganiseren en opwaarderen. 
De focus voor deze subsidieaanvraag ligt in het omvormen van een deel van de Sterrenbossite tot 
een volwaardige recreatie/speelzone die mooi geïntegreerd is in de ruime Sterrenbossite en ook 
duidelijk verbonden is met de ruimere zone en rekening houdt met mogelijke opportuniteiten in de 
toekomst. 
 
Sofie Fiems 
Dorp 1 
9810 NAZARETH 
09 382 82 63 
 
Aanleg publieke dorpsweide Gottem 
Stadsbestuur Deinze 
 
De dorpskernvernieuwing in Gottem is in volle uitvoering en is het resultaat van een participatief 
planproces van de stad met de bewoners van het dorp. 
De heringerichte dorpskern versterkt de identiteit van het dorp, zorgt voor een nieuwe dynamiek en 
bevordert de sociale cohesie van het dorp. 
De stad investeert extra in het dorpsleven van Gottem door de aankoop van gronden voor de 
inrichting van een publieke dorpsweide in aansluiting met de gemeenschapszaal en de school, de 
dorpsweide wordt een echte ontmoetingsplaats voor jong en oud. 
Het plan voor de inrichting van de dorpsweide wordt opgemaakt in overleg met de school, de 
buurtbewoners en het feestcomité. 
De dorpsweide zal de dromen van de lokale betrokkenen, die de stad door middel van het 
afgelegde participatieve geïnitieerd heeft, omzetten in werkelijkheid. 
 
Peter Coppens 
Brielstraat 2 
9800 DEINZE 
09 381 95 00 
 
Ontmoetingsplaats waterpark Vliet Boekhoute  
vzw Beschermcomité der scoutsgroep Michiel de Ruyter Boekhoute 
 
De scouts en gidsen Michiel de Ruyter zorgen voor een volledige herinrichting en heraanleg van 
de terreinen. Daarvoor bouwen ze een breed draagvlak op in Boekhoute en omgeving, ook 
buiten de scouts, om inspanningen en voordelen van het project mee te delen. Op die manier 
kunnen ze het potentieel van onze gebouwen en het landschappelijk bijzondere waterrijke terrein 



 

ontplooien, en kan dit ook door een breder publiek gesmaakt worden, en wordt de toekomst van 
de vereniging duurzaam verzekerd. 
 
Tim Peeters 
Forelstraat 120 
9000 GENT 
09 256 10 57 
 
Buitengewoon Bergenmeers 
Gemeente Destelbergen 
 
De herinrichting van een bestaand voetbalveld tot een bredere ontmoetingsplek in het groen, met 
focus op speelnatuur, streekeigen landschap en klimaatadaptatie. De nieuwe speel- én parkzone zal 
zowel tijdens de speeltijden door twee aanliggende scholen gebruikt worden als tijdens 
vrijetijdsmomenten door inwoners van Destelbergen. De site ligt immers centraal in het dorp en 
loopt parallel met de Dendermondesteenweg achter een huizenrij. Deze steenweg is zeer dominant 
aanwezig in de dorpskern. Mensen worden door het autoverkeer aan de kant gedrukt en missen 
daardoor kansen om elkaar te ontmoeten. 
Buitengewoon Bergenmeers wil zich voor de site achterin als een groen en traag alternatief 
aanbieden. Door deze omgeving te vergroenen en aantrekkelijker te maken als ontmoetingsplek 
komen ook de mensen er weer tot rust en ontstaat er ruimte voor informele sociale contacten. 
Er bevinden zich vele sportvoorzieningen, sportclubs, speelpleinwerking, scholen, bibliotheek etc… 
in de directe nabijheid van de site, wat ook heel wat passage op de site met zich meebrengt. De 
heringerichte ontmoetingsplek is bovendien een groene schakel in de verbinding tussen twee 
natuurgebieden (Reinaertpark en Damvallei). 
 
Robbert Neckebroek 
Dendermondesteenweg 430 
9070 DESTELBERGEN 
09 218 72 04 
 
Laagdrempelige GGZ op het platteland: de missing link 
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen 
 
Het psychisch welzijn van een bevolking en van elk individu is één van de meest determinerende 
factoren van geluk, welvaart en vooruitgang en heeft impact op alle aspecten van een samenleving. 
De huidige geestelijke gezondheidszorg kampt met een aantal algemene pijnpunten. 
Niettegenstaande de inspanningen vanuit de overheid rond o.m verbreding van het aanbod vormt 
de zorg voor geestelijke gezondheid nog steeds geen duidelijk aaneengesloten geheel van 
voorzieningen en zorgaanbieders. Vaak wordt nog onvoldoende onderling samengewerkt . Er zijn 
schotten op organisatorisch en op beleidsniveau. Door deze versnippering hebben mensen vaak 
moeite om hun weg te vinden in een ingewikkeld zorglandschap. Dat blijkt ook voor professionals in 
de geestelijke gezondheidszorg en daarbuiten vaak een kluwen. Het haast geheel ontbreken van 
een eerstelijnsaanbod inzake psychische problematieken maakt de plattelandsregio Laarne- 
Wetteren-Wichelen in het bijzonder kwetsbaar. 
Als samenwerkingsverband zien wij het als een absolute meerwaarde een signaalfunctie op te 
nemen vanuit onze eigen lokale ervaringen vanuit het platteland en deze in te brengen in de diverse 
overlegorganen die opgericht worden om de reorganisaties mogelijk te maken. Dit 
samenwerkingsverband wil inzetten op de ‘missing link’ en de ggz als verbindende factor hanteren 
tussen de diverse beleids- en organisatieontwikkelingen om zo de kans op versnippering te 
minimaliseren. 



 

 
Inge Baeyens 
Sas 13-15 
9200 DENDERMONDE 
052 21 36 95 

Thema: Erfgoed en Toerisme 

Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen 
Erfgoed Vlaamse Ardennen 
 
De Vlaamse Ardennen is rijk aan erfgoed, maar dit erfgoed is niet altijd gemakkelijk zichtbaar of 
gekend. Erfgoed Vlaamse Ardennen en Centrum Ronde Van Vlaanderen gaan met hun partners het 
erfgoed uit de streek op een innovatieve en toegankelijke manier ontsluiten en valoriseren. 
Daarvoor ontwikkelen ze een reeks erfgoed fiets- en wandelroutes. Bovendien brengt een 
erfgoedstripverhaal je naar allerlei ongekende erfgoedplekjes. Deze plekjes verkennen we ook in het 
echt tijdens de talrijke publieksmomenten waarbij we elkaar, de streek en haar erfgoed nog beter 
leren kennen. 
De PR-mobiel van het project promoot dit alles en is een leuke ontmoetingsplek op evenementen. 
Het jaar 2019 en voorjaar 2020 gebruiken we om erfgoed te verzamelen, het erfgoedboek, 
erfgoedroutes en de erfgoedkoffer uit te werken, communicatiecampagnes op te zetten en de PR-
mobiel in te richten. We zetten in op netwerken, participatie en promotie. 
In de lente van 2019 lanceren we de eerste nieuwe initiatieven. In de lente van 2020 komt de 
erfgoedtrein volop op gang en is publieksbereik de kerntaak. 
Rond de digitale ontsluiting van erfgoedroutes doen we een bevraging bij de lokale toeristische 
spelers naar hun ervaringen. We proberen zelf diverse platformen en nieuwe methodes voor 
erfgoedontsluiting uit waarbij we steeds streven naar duurzaamheid en toegankelijkheid. We delen 
onze bevindingen in een kennisdeelmoment. 
 
Lien Urmel 
Zuidlaan(Munk) 36 
9630 ZWALM 
0492 59 58 73 
 
Speel- eet- beleef bossen voor Oost-Vlaamse jeugdverblijven 
Bos+ Vlaanderen vzw 
 
Met dit project willen we inspelen op de vele positieve effecten van bomen en bossen voor 
plattelandsbeleving en natuureducatie bij Oost-Vlaamse jeugdverblijven door aantrekkelijke en 
uitdagende realisaties op het platteland uit te werken, in samenwerking met de lokale (plattelands) 
actoren. Concreet trachten we een 5-tal locaties gelinkt aan jeugdverblijven op het Oost-Vlaamse 
platteland aantrekkelijker te maken door het uitwerken (of herwerken) van een groene en 
boomrijke omgeving waarin plattelandsbeleving centraal staat. Deze locaties dienen als test cases. 
Het doel is om in de speelzones onder andere speelbosjes te voorzien met klimbomen - robuuste 
boomsoorten - en sneukelhagen. Zo kan een voedselbos structuur geïntegreerd worden in de 
speelzone, zodat geïllustreerd wordt hoe de verschillende planten en hun functies elkaar 
ondersteunen, ook inzake voedselproductie. Naast de realisatie van de 5 test sites heeft dit project 
eveneens tot doel het uitwerken van een handleiding voor gemeenten of jeugdverblijven die 
gelijkaardige projecten wensen te realiseren, zodat het project duurzaam verankerd wordt en 
gerepliceerd kan worden. 
 



 

Kristien Ooms 
Geraardsbergsesteenweg 267 
9090 MELLE 
09 264 90 54 
 
Scheepswerven in beeld 
Toerisme Oost-Vlaanderen 
 
Het project ‘Scheepswerven in beeld’ wil het nog aanwezige scheepsbouwerfgoed langs de Schelde 
beleefbaar maken, ontsluiten voor recreanten en toeristen, met elkaar verbinden en promoten. We 
doen dit door nog overgebleven relicten (3 sites met belangrijk scheepsbouwverleden (Baasrode, 
Temse en Rupelmonde) in te schakelen als belangrijke ’points of interest’ waarbij het verhaal van de 
scheepsbouw in de streek wordt verteld. Er worden verbindingen gelegd door thematische fiets- en 
wandelroutes en vaartochten. Er wordt samenwerking opgezet met toeristische partners om in te 
spelen op de realisaties en het thema nautisch erfgoed. Tot slot worden het scheepsbouwerfgoed 
en de nieuwe realisaties en producten gecommuniceerd en gepromoot. 
 
Boris Dewolf 
Woodrow Wilsonplein 2 
9000 GENT 
09 267 70 59 
 
Drongengoed op dreef 
Regionaal Landschap Meetjesland 
 
We stellen vast dat het netwerk van dreven en bomenrijen in landschapspark Drongengoed onder 
druk staat en willen met volgende aanpak hier een oplossing aan bieden: in geselecteerde 
openruimtegebieden maken we een gedragen lange-termijn planning op voor het dreefbeheer in 
nauw overleg met de belanghebbenden (eigenaars, plantrechthouders, openbare besturen). Het 
resultaat hiervan is een praktisch beheerplan als leidraad voor beheerwerken, vergunningen en 
budgettering. Naar aanleiding van snoeiwerken aan de bomen responsabiliseren en motiveren we 
op vrijwillige basis verschillende actoren rond het boombeheer en zetten we 
samenwerkingsverbanden op met streekpartners (lokale landbouwers, en andere); we bieden hen 
opleiding aan om een kwaliteitsvolle en deskundig uitvoering te garanderen. 
 
Wouter Deventer 
Marktstraat 10 
9990 MALDEGEM 
050 70 00 39 

Thema: Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen 

Energiek Landschap Vlaamse Ardennen 
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 
 
Dit project maakt de koppeling tussen twee doelstellingen voor een duurzamer platteland, nl. de 
transitie naar een duurzamer energiesysteem enerzijds en een duurzaam, klimaatadaptief 
landschapsbeheer anderzijds. Het project geeft daarmee uitvoering aan de ambities van de lokale 
besturen om enerzijds klimaatverandering te voorkomen (mitigatie), zoals inzetten op 
hernieuwbare energie, en om onze samenleving aan te passen aan de klimaatverandering 
(adaptatie), zoals investeren in landschap om de pieken van extreem nat, droog en heet op te 



 

vangen. 
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw (RLVA) betrekt daarom alle besturen in haar 
werkingsgebied stap voor stap in een traject naar groene warmte uit lokale houtige biomassa. 
Daarnaast wordt samen met Brakel, Lierde en Geraardsbergen doorgedreven gewerkt aan een 
duurzaam beheer van de kleine landschapselementen op het grondgebied én aan de productie van 
snippers uit het geoogste snoeihout en de lokale afzet ervan. 
RLVA doet dit in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen en haar opgebouwde expertise 
en adhv know-how binnen Vlaanderen en daarbuiten. 
Dit gebeurt in nauw overleg met alle spelers die betrokken zijn bij vnl. houtige biomassastromen en 
dit wordt ondersteund door een lerend netwerk tussen alle betrokken actoren. 
Aangevuld met demonstraties bij reeds lopende projecten, komt biomassa zowel voor lokale 
besturen en organisaties, als voor landbouw en bedrijven, binnen handbereik voor de eigen 
energievoorziening. 
 
Els Eeckhout 
Veemarkt 27 
9600 RONSE 
055 20 72 65 
 
In kaart brengen van de waterbeschikbaarheid voor de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwsector  
Provinciaal proefcentrum voor de groenteteelt Oost-Vlaanderen 
 
De klimaatverandering vraagt om een afgestemd integraal waterbeheer. Het in kaart brengen van 
de waterbeschikbaarheid van alternatieve waterbronnen voor de Oost-Vlaamse land- en 
tuinbouwsector vormt hier een belangrijk onderdeel van. Door dergelijk overzicht aan te bieden via 
o.a. de website van het Waterportaal, bereikt deze info één van de grootste waterverbruikers, met 
name de Oost-Vlaamse land- en tuinbouwsector. Op deze manier kan er duurzamer omgesprongen 
worden met het kostbare water en kan het beleid daaromtrent de sector nóg beter bereiken. Dit 
zou moeten leiden tot een duurzamer, integraler waterbeleid in Oost-Vlaanderen waar zowel de 
landbouwsector als natuur en de plattelandsbewoner baat bij zullen hebben. 
 
Elise Vandewoestijne 
Karreweg 6 
9770 KRUISHOUTEM 
0494 81 43 74 

Thema: De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen 

Paard in het landschap 
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 
 
Agrarische gronden worden deels ingenomen door recreatieve en professionele 
paardenhouderijen. Deze groeiende en dynamische paardensector heeft daardoor een belangrijke 
impact op zowel landbouw als op natuur en landschap. 
Via het project ‘Paard in het Landschap’ willen de drie regionale landschappen van Oost-Vlaanderen 
het bewustzijn van natuur-, landschaps- en milieuwaarden bij paardenhouders en andere 
betrokkenen verhogen. Dit komt ook het welzijn van paarden ten goede. 
De focus ligt op het geven van praktisch advies via gerichte communicatie en persoonlijk contact 
met de paardenhouders om de sector te bereiken, biodiversiteitsverhogende maatregelen d.m.v. 
realisaties op terrein via pilootprojecten bij ambassadeurs, het tonen van goede 
praktijkvoorbeelden waar paardenhouders praktische kennis kunnen opdoen en het geven van een 



 

aantal beleidsaanbevelingen naar gemeenten toe in functie van landschappelijke inpasbaarheid. 
‘Paard in het Landschap’ wil zo werken aan de kwaliteit van het landschap en een tegenwicht 
vormen voor de versnippering, degradatie en verrommeling van het landschap. 
 
Tine Degezelle 
Veemarkt 27 
9600 RONSE 
055 20 72 65 
 


