VLAANDEREN

OVERZICHT PROJECTEN LEADER+
PAK+ (ANTWERPSE KEMPEN)
[Valorisatie van de plaatselijke producten]

Coördinator: Wim Poelmans
Hooibeeksedijk 1
2440 Geel
Tel: 014/85.27.07
Fax: 014/85.36.15
pak+@hooibeek.provant.be
www.provant.be/pak



Leerboerderij “De Bogaard”

Een kinderboerderij wordt uitgebouwd met hobby-, gezelschaps- en neerhofdieren,
toegankelijk voor de individuele bezoeker, scholen, jeugdgroepen en andere sociale en
culturele organisaties. Ook wordt een Kennismaking- en demonstratieruimte ingericht voor
doe-activiteiten en een educatieve tentoonstelling opgezet. De boerderij wordt tevens een
recreatieve en educatieve halte op fiets- en wandelroutes doorheen het regionale platteland.
Contact: Tom Vervoort
Diestseweg 135
2440 Geel
Tel: 014/57.03.60
tom.vervoort@geel.be



Uitbouw educatief bezoekerscentrum

Dit project voorziet in het inrichten, uitbouwen en uitbaten van een educatief
bezoekerscentrum. Dit centrum kan dienen als steunpunt om van daaruit bezoeken aan het
proefbedrijf ‘Hooibeekhoeve’, een land- of tuinbouwbedrijf en/of een plattelandspad te
organiseren of om er educatieve activiteiten te organiseren. Hier wordt de nodige
tentoonstellingsruimte en educatieve infrastructuur voorzien die aan de bezoekers op
educatief verantwoorde manier informatie geeft betreffende het platteland in het algemeen
(cultuur, geschiedenis, economie, sociaal,…) en de land- en tuinbouw als drager van het
platteland in het bijzonder.
Contact: Marleen Beke
vzw PAK+
Hooibeeksedijk 1
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marleen.beke@hooibeek.provant.be



Kwaliteit en voedselveiligheid van hoeveproducten

Een belangrijke diversificatie van de productieactiviteit voor een landbouwer is de verwerking
van hoeveproducten. Op dit moment zijn de inspanningen sterk gericht op enerzijds de
veiligheid van de producten en anderzijds op de marketingaspecten van de hoeveproducten.
Een verdere uitbreiding van deze initiatieven is nodig. Zo kunnen thuisverwerkers door
begeleiding en vorming de kwaliteit en diversiteit van de geproduceerde (zuivel)producten
verhogen. Ook kunnen er audits naar voedselveiligheid uitgevoerd worden en kunnen de
mogelijkheden tot promotie en diversificatie geïnventariseerd worden.
Contact: Johan Claes
Katholieke Hogeschool Kempen
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
Tel: 014/56.23.10
johan.claes@khk.be


De opstart van een informatiecentrum plattelandsontwikkeling (1ste fase)

Het project betreft het opstarten van een Plattelandscentrum dat tot doel heeft de
streekontwikkeling te bevorderen door allerhande initiatieven en projecten op te zetten. Ook
wordt de bevolking geïnformeerd over agrarische, recreatieve, toeristische, educatieve en
culturele initiatieven. Verder worden vormingsinitiatieven georganiseerd ter ondersteuning
van diegenen die via de uitbouw van een educatief/recreatief/toeristische activiteit aan
verbreding willen doen. Ook ondersteunt het centrum initiatieven vanuit de plaatselijke
bevolking en fungeert het als platform voor netwerkvorming en overleg met de verschillende
relevante organisaties op regionaal vlak.
Contact: Marleen Beke
vzw PAK+
Hooibeeksedijk 1
2440 Geel
Tel: 014/85.27.07
marleen.beke@hooibeek.provant.be



Kukeleku – Knorknor

Met dit project beogen we de ontwikkeling van een tentoonstelling om de maatschappelijke
perceptie van de pluimvee- en varkenssector te verbeteren. Men werkt hiervoor een aantal
informatie/doe-acties panelen uit voor het brede publiek. Het project zou kunnen beschouwd
worden als een leerpad van de intensieve veehouderij en dit voor kleine ruimten.
Contact: Herman Marien
Nationale Tentoonstelling Kleinvee Pluimvee Varkens vzw
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Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
Tel: 014/56.23.47
herman.marien@khk.be



‘Een Pad door het Kempense Platteland’

Centraal staat de “gezinsrugzak” / “schoolwerk- en doetas” / “klaskoffer” waarin diverse
materialen en hulpinstrumenten zitten om een actieve, educatieve, creatieve en speelse
wandeling (of fietstocht) mogelijk te maken doorheen het platteland van de Kempen. Het
project wordt opgebouwd en uitgewerkt in verschillende modules., en dit voor verschillende
specifieke doelgroepen.
Contact: Jos Van Thielen
Katholieke Hogeschool Kempen
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
Tel: 014/56.23.10
jos.van.thielen@khk.be


Plattelandseducatie Kempen

In het projectgebied wordt elk jaar een grote verscheidenheid aan initiatieven genomen die
allemaal tot doel hebben om het brede publiek en dan vooral kinderen, op een recreatieve,
toeristische en/of educatieve manier in contact te brengen met het Kempische platteland in al
haar verscheidenheid. Tot op heden is er echter weinig of geen samenwerking tussen al
deze verschillende projecten en door de versnippering is het bovendien voor elke
initiatiefnemer moeilijk om een voldoende kwaliteit aan te bieden. Daarom wil dit project
verschillende initiatieven onderbrengen in één netwerk, voorzien van een kwaliteitsverhoging
en gezamenlijk promoten. Om dit te realiseren worden er, in samenwerking met andere
partners, verschillende concrete acties opgezet zoals de organisatie van schoolbezoeken
aan bedrijven, het opzetten van een netwerk van 4 kijkboerderijen, het educatief
opwaarderen van bestaande landbouwleerpaden, het ontwikkelen van een nieuw concept
van gidsenvorming, de aanmaak van ondersteunend educatief materiaal, de ondersteuning
van de aanleg van schooltuintjes en het opzetten van een wedstrijd schooltuinarchitectuur.
Contact: Wim Ceulemans
Salvatorbaan 68
2560 Kessel
Tel: 0475/75.24.33
wim_ceulemans@boerenbond.be


Kempense streekzoektochten recreatief medegebruik

Verschillende recreatieve zoektochten worden georganiseerd. Enerzijds leert de plaatselijke
bevolking hierdoor op een originele manier de eigen streek kennen en wordt ook aan de
streekidentiteit gewerkt. Anderzijds trekken deze zoektochten ook mensen van buiten de
streek aan en zorgen ze ervoor dat ze de streek op een aangename manier leren kennen.
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Probleem is echter dat elk van deze organisatoren deze zoektochten individueel
organiseren. Door netwerkvorming wil dit project bijdragen tot de versterking van de
uitstraling en aan een kwaliteitsopwaardering van deze zoektochten.
Contact: Ludo Pluym
Landelijke Gilden vzw
Minderbroedersstraat 8
3000 Leuven
Tel: 014/24.80.48
ludo_pluym@landelijkegilden.be


PROMINANT 2004

Dit plattelandsevenement moet het uithangbord zijn voor de plattelandsbeleving in de
Provincie Antwerpen en wordt georganiseerd vanuit verschillende invalshoeken: recreatieve
aspect van landbouw en platteland, educatief, culinair, ontmoeting en uitwisseling….
Een belangrijke plaats zal ingeruimd worden voor de producenten van streek- en
hoeveproducten. Verder zullen zowel de"gewone" land- en tuinbouw als meer innovatieve
diversificatie-initiatieven aan bod komen. Ook andere ‘rurale ondernemers’ en
plattelandsactoren kunnen dit event stofferen. Deze actoren bepalen immers in steeds
sterkere mate mee het beeld van het platteland.
Contact: Wim Poelmans
vzw PAK+
Hooibeeksedijk 1
2440 Geel
Tel: 014/85.27.07
wim.poelmans@hooibeek.provant.be


Landelijke Folklore

Lille is een landelijk dorp met een actief verenigingsleven en een rijke landelijke
geschiedenis. Diverse interessante informatie omtrent het vroegere landelijke leven en de
hieraan verbonden folklore dreigt evenwel verloren te gaan. Bovendien is veel informatie en
materiaal her en der verspreid bij verenigingen en /of individuen. Dit project wil omtrent
‘landelijke folklore’ zoveel mogelijk informatie, materialen en gebruiken bundelen en dit op
een originele manier tonen aan en doen herbeleven door de plaatselijke bevolking en
mensen van buiten de streek. Gedurende de projectperiode zal op diverse plaatsen en op
verschillende momenten de landelijke folklore in het daglicht gesteld worden. De rode draad
doorheen het project is naast informeren ook herbeleven.
Hiertoe slaan de verschillende verenigingen de handen in elkaar en willen ze zo ook
bijdragen aan een versterking, een betere uitstraling en een kwaliteitsopwaardering van het
landelijke verenigingsleven.
Contact: Kris Breugelmans
Landelijke Raad
Kosterstraat 46
2275 Lille
Tel: 014/88.15.06
kris.breugelmans@lille.be
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Ruiterpad Kasterlee

Dit project behelst de aanleg van een permanent bewegwijzerde route voor ruiters en
menners langs bos- en landelijke wegen op grondgebied Kasterlee - Lichtaart - Tielen. De
gemeente was gestart met de aanleg van een ruiterroute maar deze is in verval geraakt en
dient vernieuwd te worden zodat het parcours terug interessant wordt voor toeristen en
lokale ruiters-recreanten. De gemeente wenst de attractieve ruiterroute te kunnen aanbieden
in combinatie met logies en horecamogelijkheden op het platteland.
Contact: Karel Bogaerts
Olensteenweg 10
2460 Lichtaart
Tel: 014/55.66.14
bogaerts.karel@busmail.net


SCHAAP+

Een hoevegebouw, gelegen in Olmen, wordt verbouwd en ingericht tot een multifunctioneel
bedrijf voor hoevetoerisme en educatieve projecten op basis van schapenhouderij. Concreet
worden heel wat activiteiten gepland zoals het aanbieden van kortere en langere vakanties
voor gezinnen op de boerderij met actieve beleving van platteland, groen en landbouw,
cultuurbeleving, de organisatie van een ‘schapendag’, de ontwikkeling van educatieve spelen
en demonstraties rond het schaap, het organiseren van workshops en residentiële
meerdaagse cursussen en seminaries over wolbewerking, weven, vilten en het houden van
lezingen en bijscholingen over het schaap.
Contact: Caerts Chris
Gestelseweg 15
2491 Olmen
Tel: 014/82.05.46
caertsellen@hotmail.com


Innoverend ondernemen

Vanuit de vaststelling dat er heel wat ondernemers zijn die met ideeën zitten, maar deze
moeilijk kunnen vertalen tot een uitvoerbaar en concreet plan, willen we die met dit project
voorzien van de nodige professionele begeleiding. Bedoeling is om een tiental ‘innoverende
ondernemers’ te begeleiden bij de realisatie van hun ideeën.
Naast de begeleiding van ondernemers met een relatief concreet idee, wordt ook een
oriënteringsdag georganiseerd waarop iedereen die een ‘innoverend idee’ heeft, dit een
eerste maal kan toetsen aan de beperkingen, de mogelijkheden en de alternatieven.
Contact: Wim Poelmans
vzw PAK+
Hooibeeksedijk 1
2440 Geel
Tel: 014/85.27.07
wim.poelmans@hooibeek.provant.be
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Cultuur in de schuur

Het organiseren en coördineren van 15 kleinschalige culturele activiteiten op het platteland
voor en door de inwoners van het platteland. Bedoeling is mensen aan te sporen cultuur op
te snuiven op het platteland. Deze activiteiten worden gecoördineerd en gepromoot.
Contact: Ludo Pluym
Landelijke Gilden vzw
Minderbroedersstraat 8
3000 Leuven
Tel: 014/24.80.48
ludo_pluym@landelijkegilden.be


Houdbaarheid van hoeveproducten: ontwikkeling, validatie en toepassing van een
vereenvoudigde methodologie

Elk voorverpakt voedingsmiddel moet, wettelijk verplicht, een houdbaarheidsdatum dragen.
Deze datum vormt voor de consument een kwaliteitsgarantie. Binnen de voedingsindustrie
zijn methodes ontwikkeld die toelaten om een gepaste houdbaarheidsperiode van
levensmiddelen vast te leggen. Er wordt daarbij rekening gehouden met kwaliteits- en
veiligheidsaspecten, maar ook met economische of praktische overwegingen. Deze
methodes zijn vrij uitgebreid, complex en duur en dus moeilijk toepasbaar voor een
hoeveproducent. Het project wil dan ook enerzijds een vereenvoudigde methodologie
ontwikkelen en anderzijds deze methodologie toepassen bij de hoeveproducenten.
Contact: Johan Claes
Katholieke Hogeschool Kempen
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
Tel: 014/56.23.10
johan.claes@khk.be


AGRO+

Boerderij De Stolp is voornamelijk geprofileerd als een geitenboerderij (annex kaasmakerij)
en een schapenhouderij. Hiernaast organiseert vzw De Sprong er een sociale werkplaats.
AGRO+ wil de activiteiten van de boerderij verbreden op drie vlakken. Ten eerste is het de
bedoeling om met de schapenhouderij het beheer van de open plattelandsgebieden in de
omgeving uit te bouwen. Tevens kunnen met de werknemers van de sociale werkplaats
activiteiten in groenbeheer ontplooid worden. Een tweede aspect heeft als doel om in de
boerderij een aantal arrangementen uit te bouwen voor verenigingen en scholen. Hierbij
wordt onder meer gedacht aan de realisatie van een kinderboerderij. Eveneens kan de
boerderij geprofileerd worden als een centrum ter bevordering van het afvalarm tuinieren en
thuiscomposteren. Ten derde wil de werkplaats haar sociale rol uitdiepen via het uitwerken
van verblijfsarrangementen voor andersvaliden.
Contact: Diane Van Springel
vzw De Sprong
Antwerpseweg 1
2440 Geel

6

VLAANDEREN

VLAANDEREN

OVERZICHT PROJECTEN LEADER+
Tel: 014/56.27.81
Diane.vanspringel@iok.be



PromEURegion
Ontdekken, proeven en genieten van het platteland in Europa
[transnationaal samenwerkingsproject]

Het project PromEURegion, gecoördineerd door de Plaatselijke Groep PAK+ uit de
Antwerpse Kempen en in samenwerking met PG’s Pajottenland+, Clervaux Vianden
(Luxemburg) en 100 Dörfer-1 Zukunft (Wallonië), wil enerzijds de promotie van hoeve –en
streekproducten ondersteunen en anderzijds toeristen laten kennismaken met het typische
platteland in verschillende regio’s van de EU.
Het eerste luik kreeg de naam ‘Village d’Europe’ en draait om samenwerking op vlak van
hoeve- en streekproducten. Concreet zullen streekproducten uit de verschillende gebieden
aangeboden worden in een ‘Village d’Europe’-stand op allerhande bestaande
plattelandsevenementen in elk van de deelnemende gebieden. Hieraan zal telkens een
seminarie worden gekoppeld waar producenten uit de verschillende regio’s ervaringen
kunnen uitwisselen.
‘Route Rurale’ is de naam van het tweede luik in PromEURegion. Hierin worden exclusieve
belevingsarrangementen ontwikkeld die de streekidentiteit uitstralen. In een arrangement is
telkens aandacht voor streekproducten, thematische fiets- en/of wandelroutes, logies in een
rurale context en streekeigen bezoekmogelijkheden.
Tenslotte wordt een gezamenlijke promotie opgezet rond de ontwikkelde initiatieven. Zo
wordt er in de verschillende regio’s promotie gevoerd voor elkaars producten en
arrangementen.
Contact:

Claire Baetens
Hooibeekhoeve
Hooibeeksedijk 1
2440 Geel
Tel: 014/85.27.07

claire.baetens@hooibeek.provant.be
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