
 
 

Goedgekeurde LEADER-projecten 

LEADER VLAAMSE ARDENNEN: 7 GOEDGEKEURDE PROJECTEN 

BOERKOOS 

Promotor: Boerkoos vzw 

Boerkoos staat in voor de uitbating van een fysieke winkel op een visibele plek die de consument 

voor het aanbod korte ketenproducten hetzelfde aankoopgemak biedt als in de supermarkt. 

Boerkoos vzw (de subsidieaanvrager) zal zich binnen dit winkelconcept ontfermen over de 

hardnekkige consumentendrempel van kennis, vertrouwen en geloofwaardigheid. De acties en 

activiteiten van de vzw zullen zich concentreren of beleving, informatie, sensibilisatie, op 

verschillende verhaallijnen over de streekidentiteit, de economische, sociale en ecologische 

dimensies van lokale producten. 

Doormiddel van die sense-of-community zal Boerkoos vzw werken aan de geloofwaardigheid van de 

producten (eerlijke prijs, ambachtelijk, transparant, lekker, minimale voedselkilometers) en de 

geloofwaardigheid van het aankopen van lokale producten (sociaal ondernemen, steun aan de 

landbouwers, eerlijke handel, transparantie, betrokkenheid). 

 

360° OPEN RUIMTE IN DE VLAAMSE ARDENNEN 

Promotor: Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen-Dender 

In dit project organiseren diverse organisaties uit verschillende sectoren een uitgebreide reek 

activiteiten om inwoners en lokale overheden te sensibiliseren voor de vrijwaring en kwaliteitsvolle 

inrichting van de open ruimte in de Vlaamse Ardennen. De aanpak is co-creatief (alle partners 

bepalen mee de concrete uitwerking en ondersteunen de doelstellingen van het project) en wil 

verschillen tussen sectoren overbruggen. De inhoudelijke focus ligt op het belang van de levering van 

ecosysteemdiensten: welke rol spelen de verschillende soorten gebruikers en hoe kunnen we die op 

een respectvolle manier verzoenen? Het project leidt tot meer wederzijds begrip tussen sectoren, 

nieuwe samenwerkingsverbanden en de promotie van nieuwe, constructieve modellen voor de 

inrichting van de open ruimte. 

 

DE BOUWDOOS, MEDICIJN VOOR JOUW DORPSPLEIN 

Promotor: SOLVA | Streekoverleg 

Hoe kunnen we van onderbenutte pleinen het kloppend hart van de buurt maken? Hoe creëren we 

samen met de lokale inwoners bruisende en gezonde plekken om elkaar te ontmoeten? Met deze 

vragen gaan SOLVA | Streekoverleg, VormingPlus Vlaamse Ardennen-Dender, Regionaal Landschap 

Vlaamse Ardennen, Logo Gezond+ en Logo Dender binnen 'De Bouwdoos' aan de slag om vijf pleinen 



 
 

in de Vlaamse Ardennen via een participatief traject in een nieuw jasje te steken. De bouwdoos zelf 

wordt een goedgevulde container om de plaatselijke ideeën in de praktijk te brengen. Met zit-, speel- 

en groenelementen en het enthousiasme uit de participatietrajecten worden grijze pleinen 

gedurende minstens één maand groene, gezonde en uitnodigende plekken. Door een kritische 

evaluatie en een verbindend slotfeest werken we richting een duurzame invulling van de plekken uit 

het traject. 

 

HET FAUNAHUIS - EEN DEMONSTRATIEPROJECT VOOR FAUNAVRIENDELIJK BOUWEN IN DE VLAAMSE ARDENNEN 

Promotor: Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus 

Inrichting en omvorming van een voormalige woning met bijgebouwen en buitenruimte tot een 

demonstratiehuis voor natuurinclusief bouwen, gericht op dieren. Tonen van technieken en 

voorzieningen die in gebouwen (kunnen) worden toegepast om dieren aan te trekken en dit zowel 

wat de materialen als de (in)bouwtechnieken betreft. Aansluitend wordt in de ruimere omgeving een 

demonstratieroute ingericht die langs verschillende toepassingen leidt. Het geheel wordt omkaderd 

door een educatief, participatief en informatief luik. 

Kortom, de doelstellingen van het project zijn: 

• Een voormalige woning omvormen en inrichten tot een demonstratiehuis voor 

natuurinclusief bouwen. 

• Een route uitbouwen in het landbouwgebied waarlangs verschillende natuurinclusieve 

infrastructuurtechnieken worden gedemonstreerd. 

• Een educatief programma ontwikkelen om inwoners, landbouwers en andere 

grondgebruikers in de regio en belanghebbenden te informeren over en te sensibiliseren 

voor natuurinclusieve bouwtechnieken. 

 

WIJKVISIEONTWIKKELING OP MAAT VAN AANDACHTSBUURTEN 

Promotor: Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw 

De participatie van maatschappelijk kwetsbare bewoners in herontwikkeling van aandachtsbuurten 

vereist een specifieke aanpak. Met dit project wil Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen het reeds 

lopende traject in de wijk Prinskouter Ronse continueren en in de wijk Scheldekouter eveneens een 

dergelijk, maar gebiedsspecifiek, traject starten. Door bewoners bewust te maken van hun 

woonsituatie en -omgeving, door in dialoog te gaan over een meer duurzame toekomst van hun 

wijken, door tijdelijke inrichting van de publieke ruimte, versterken we de bewoners om mee te 

schrijven aan een duurzame wijkvisie. We brengen hun “Kijk op de wijk” in beeld aangaande 

verbondenheid, wonen, groen, mobiliteit en veiligheid. Rond de aldus verzamelde knelpunten en 

kansen in hun wijk gaan we actief in dialoog met bewoners en het stadsbestuur om te komen tot 

wijkactieplannen die gedragen zijn door de buurt en tot een duurzame invulling van de voorziene 

omgevingswerken in de Scheldekouter. 

 



 
 

INNOVATIEF BEZOEKERSPORTAAL VOOR KWALITEITSVOLLE BELEVING EN MAATSCHAPPELIJKE VERSTERKING VAN 

STILTE, RUST EN RUIMTE IN HET STILTEGEBIED DENDER-MARK 

Promotor: Waerbeke vzw 

Waerbeke vzw wil een gedeelte van het Waerbekehuis uitbouwen tot een innovatief 

bezoekersportaal, als tastbaar resultaat van een jarenlang participatief traject dat de blijvende 

meerwaarde van het eerste stiltegebied van Vlaanderen bevestigt voor bewoners en bezoekers. Het 

portaal wil fungeren als contact-, onthaal- en oriëntatiepunt voor bezoekers van het Stiltegebied 

Dender-Mark, met focus op de meerwaardebeleving van stilte, rust en ruimte op het platteland, 

temidden van de toenemende drukte, op een boogscheut van de Belgische en Europese hoofdstad. 

Het bezoekersportaal zal een aanbod aan informatie en persoonlijke uitwisseling rond stilte-, rust-, 

natuur- en landschapsbeleving voor wandelaar, fietser, slow-traveller verzorgen. 

  

DE GVR-VLAAMSE ARDENNEN 

Promotor: Gemeente Herzele 

Inpikkend op vroegere en heel mooie plattelandsprojecten (Arpia en Streek-GR Vlaamse Ardennen) 

en geïnspireerd door een voortraject, willen we ingrepen doen op het deel van de streek-GR op 

grondgebied Herzele. Dit om deze route verder te vermarkten en daarmee in te zetten op duurzame 

recreatie/toerisme en het optimaal beleven van de unieke waarden van het landschap eigen aan 

onze mooie streek. Het is een verhaal dat we willen schrijven met lokale en regionale partners en 

waarmee we andere gemeenten willen prikkelen om er eigen hoofdstukken aan toe te voegen. Het 

gaat deels om een evenementieel, maar vooral om een subtiel en voortbouwend project, dat zich 

nestelt in de bestaande omgeving. Het wil zowel voor avontuurlijke wandelaars als lokale bewoners 

en recreanten a.h.v. in het landschap geïntegreerde kunstwerken poorten openen naar een intense 

beleving van het landschap. Parallel wordt er een streekgroep opgericht die een passie heeft voor 

troeven als stilte en erfgoed en deze koppelt aan de beleving van de streek en lokale (artistieke) 

initiatieven. Zo wordt aandacht voor kunst, erfgoed en stilte structureel verankerd in de regio. 

 

Meer info over deze en andere projecten is te vinden op de website van de EU-databank: 

https://euprojecten.oost-vlaanderen.be/nl/zoek-een-europees-project/  
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