Via het Programma voor Plattelandsontwikkeling cofinanciert de provincie
Antwerpen projecten in onder andere Malle, Niel, Laakdal, Turnhout en Herselt.

Tien projecten die het platteland in de provincie Antwerpen een belangrijke impuls
geven, krijgen in het kader van het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO)
samen in totaal 1.043.742 EUR euro cofinanciering. Die wordt betaald door de
provincie Antwerpen, de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De projecten worden uitgevoerd door o.m.
gemeentebesturen en lokale vzw’s.
“Er werden in totaal 18 projecten ingediend. Dit bewijst nogmaals het succes van de
PDPO-cofinanciering. De provincie Antwerpen heeft de afgelopen jaren dan ook veel
geïnvesteerd in communicatie over het programma om het zo ruim mogelijk bekend
te maken bij potentiële projectindieners” zegt Ludo Helsen, gedeputeerde voor
Landbouw- en Plattelandsbeleid.
Net zoals de afgelopen jaren werden ook dit voorjaar de projecten in de provincie
Antwerpen goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen en MinisterPresident Kris Peeters. Dit keer bedraagt de totale investering in het Antwerpse
platteland, inclusief eigen middelen van de promotoren van de projecten (en
eventueel andere financiering) niet minder dan 2.189.986 EUR!
Hieronder ontdek je de tien projecten, met telkens vermelding van de
projectpromotor, de totale projectkost en de PDPO-cofinanciering (van de provincie
Antwerpen, de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling).
* Een levende Antitankgracht beleven (TPA vzw)
Toerisme Provincie Antwerpen (TPA vzw) wil de Antitankgracht, een beschermd
landschap ten noordoosten van Antwerpen, verder ontsluiten naar het grote publiek.
Het project bevat drie luiken: een infrastructureel, een educatief en een commercieel
luik. Binnen het infrastructureel luik gaat TPA de twee missing links in het
fietsknooppuntennetwerk ontwikkelen (Stabroek en Brecht-Schoten). Het educatieve
luik omvat onthaalpoorten en -punten en rustpunten en routestructuren langs de
Antitankgracht. Het commerciële luik omvat de toeristische vermarkting van de
Antitankgracht via een belevingsbox, storytelling, ...
Totale projectkost: 165.927 EUR waarvan 107.852 EUR cofinanciering

* Jeugdcentrum Oostmalle: een nieuw jeugdhuis voor Malle (gemeente Malle)
De gemeente Malle heeft in Oostmalle een PPS-project (publiek-private
samenwerking) in de steigers staan voor nieuwe publieke infrastructuur (bibliotheek,
buitenschoolse kinderopvang, polyvalente socioculturele lokalen en
jeugdinfrastructuur) gekoppeld aan een woonproject. In een eerste fase van dit
project wordt gestart met de bouw van een nieuw jeugdcentrum. De ruwbouw wordt
gefinancierd via de PPS-constructie en via de middelen voor plattelandsontwikkeling
krijgt het jeugdlokaal ook een hoogwaardige afwerking. Alle jeugdbewegingen en het
jeugdhuis van Malmejo krijgen hun plekje in het nieuwe jeugdhuis. Zij werden ook op
voorhand geconsulteerd om mee de vormgeving van het gebouw te bepalen. Op
deze manier krijgt de Malse jeugd ook haar plekje midden in het dorpscentrum!
Totale projectkost: 421.685 EUR waarvan 226.525 EUR cofinanciering

* Wegen en omgevingswerken kerk en gemeentehuis te Niel (gemeente Niel)
Het Sint-Hubertusplein in de historische dorpskern van Niel wordt heraangelegd. Niel
gaat het plein herinrichten met verkeersluwe en woonerfachtige woondelen en de
parkings aan de rand van het plein worden geoptimaliseerd. Ook de
verkeersveiligheid wordt verbeterd en de omgeving rond het Heilig- Hartbeeld wordt
heringericht. Dit project is trouwens de eerste fase van een groter masterplan rond de
volledige herinrichting van de Nielse dorpskern.
Totale projectkost: 639.779 EUR waarvan 129.875 EUR cofinanciering
* Ombouw van voormalige gemeenteschool tot vergaderaccommodatie binnen
masterplan ‘Vinea’–site (gemeente Laakdal)
Dit project vormt de eerste fase binnen het grotere masterplan ‘Vinea’ voor de
herinrichting van de dorpskern van Veerle, een deelgemeente van Laakdal. De
voormalige gemeenteschool wordt omgebouwd tot een vergaderzaal om zo het
verenigingsleven nieuw leven in te blazen.
Totale projectkost: 202.246 EUR waarvan 131.460 EUR cofinanciering

* Boer-en-landschap (Hooibeekhoeve, Geel)
Via dit project zorgt de landschapsarchitecte van provinciaal praktijkcentrum voor
melkvee, voedergewassen en plattelandsontwikkeling Hooibeekhoeve voor de
opmaak van erfbeplantingsplannen op maat van de land- en tuinbouwer in de
provincie Antwerpen. De aankoop van het plantmateriaal wordt gefinancierd door de
Provinciale Landbouwkamer van Antwerpen.
Totale projectkost: 22.434 EUR waarvan 14.582 EUR cofinanciering

* Stadsboerderij Veldekenshoeve (stad Turnhout)
De historische Veldekenshoeve (bouwjaar ca. 1840), gelegen in de groene gordel
rond Turnhout, en eigendom van de stad sinds 2008, wordt via dit project
omgebouwd tot een stadsboerderij. De boerderij moet ruimtelijk een verbindende
schakel vormen tussen het buitengebied en de binnenstad, en beleidsmatig moet ze
ruraal ondernemerschap stimuleren. De bestaande hoeve wordt gerestaureerd en
een serrevolume wordt toegevoegd als schakelelement tussen oude hoeve en een
nieuw volume. De boerderij krijgt een publieke functie rond stad-plattelandrelaties (in
samenwerking met het Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw) en wordt een
toeristische poort voor het Turnhoutse vennengebied.
Totale projectkost: 274.284 EUR waarvan 129.753 EUR cofinanciering

* Plant van hier, platteland van hier (Regionaal Landschap Kleine en Grote
Nete)
Met dit project willen de Regionale Landschappen het oorspronkelijke genetisch
materiaal van de inheemse bomen en struiken in de provincie Antwerpen
veiligstellen, promoten en verspreiden. Slechts 5% van ons groen bestaat immers
nog uit dergelijke autochtone bomen en struiken. Het project bestaat uit 5 acties:
Sensibiliseren over en herstellen van bestaande (bedreigde) autochtone
restpopulaties in de provincie - Verhogen van het aanbod aan autochtoon plantgoed,
door oogsten op geïnventariseerde en erkende groeiplaatsen en opkweek van de
autochtone zaden door erkende boomkwekers - Meehelpen aan de erkenning van
autochtone groeiplaatsen in de provincie en inburgering van het label ‘Plant van
Hier’- Vraag en aanbod in de provincie op elkaar afstemmen via breed partnerschap Sensibilisatie van grondeigenaars, milieuambtenaren, brede publiek en doorstroming

van het plantgoed naar plantacties in het Antwerpse platteland.
Totale projectkost: 58.979 EUR waarvan 38.337 EUR cofinanciering

* Holder de bolder op de strozolder (vzw Het Ollemanshoekje Herselt)
In dit project wordt een nieuwe loods gebouwd als uitbreiding van de educatieve
activiteiten van Het Ollemanshoekje in Herselt, een kinderboerderij voor kleuters. Op
deze manier kan men meerdere groepen gelijktijdig ontvangen, oudere kinderen
ontvangen (lagere school) en langer (ook in winterperiodes) kinderen ontvangen. Zo
kan Het Ollemanshoekje tegemoet komen aan de stijgende vraag. De loods bestaat
voor 3/4e uit een educatieve hooizolder, en voor 1/4e uit een multifunctionele ruimte,
die dienst kan doen als eetzaal, activiteitenruimte,....
Totale projectkost: 285.381 EUR waarvan 187.832 EUR cofinanciering

* Marktconsulent kleinschalige logies provincie Antwerpen (TPA vzw)
Dit project wil ervoor zorgen dat logiesuitbaters zich tijdig in orde kunnen stellen met
het nieuwe logiesdecreet, dat eind 2009 van kracht werd. TPA gaat bovendien
logiesuitbaters begeleiden in marketinginitiatieven via persoonlijke consulting,
workshops en infosessies om zo op zoek te gaan naar de Unique Selling Proposition
van logies en de koppeling te maken naar regionale product-markt combinaties.
Totale projectkost: 15.647 EUR waarvan 10.171 EUR cofinanciering
* Het fort van Duffel als een open en toegankelijke vestiging voor natuur,
cultuur en recreatie (Kempens Landschap vzw)
Kempens Landschap vzw kocht het fort van Duffel aan, dat deel uitmaakt van de
tweede fortengordel rond Antwerpen. De bedoeling is een nieuwe bestemming te
vinden voor het fort, met aandacht voor natuur (vleermuizen), cultuur (historisch
erfgoed) en openstelling naar het grote publiek. De PDPO-cofinanciering wordt
gebruikt om de oude toegangsbrug voor voetgangers te heropenen en te herstellen.
Het geheel zal een moderne touch krijgen, die geënt is op de historische lay-out van
de brug.
Totale projectkost: 103.624 EUR waarvan 67.355 EUR cofinanciering
Nieuwe oproep
Ook nu loopt er een oproep voor nieuwe PDPO-projecten. Indienen kan tot 20
oktober 2011, en wie weet geef ook jij binnenkort een boost aan het platteland!
Alle info op www.provant.be/pdpo
Heb je een idee voor plattelandsontwikkeling specifiek in de gemeentes Balen,
Geel, Lille, Kasterlee, Meerhout, Retie en Vorselaar?
Kijk dan op de website van het Leadergebied Regio Midden-Kempen beweegt!
www.middenkempen.be. Daar kun je projecten indienen tot 30/9/2011.
Een idee voor plattelandsontwikkeling specifiek in de gemeentes Arendonk,
Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Brecht (excl. St.-Job),
Essen, Kalmthout en Wuustwezel? Kijk dan op de website van het
Leadergebied MarkAante Kempen - www.leadermarkaantekempen.be. Ook daar kun
je projecten indienen tot 30/9/2011.

Meer info
Tinne Van Looy, plattelandscoördinator
Provinciaal Steunpunt Platteland
Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid
tinne.vanlooy@admin.provant.be
tel. 03 240 58 31
www.provant.be/pdpo
Alle projecten, ook in andere programma’s, vind je terug in de projectendatabank van
de provincie Antwerpen:
http://www.provant.be/bestuur/internationaal/europese_subsidies/periode_20072013/goedgekeurde_project/

