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OVERZICHT PROJECTEN LEADER+
PAJOTTENLAND+
[Verbetering van de leefkwaliteit]

Coördinator: Jos Huwaert
Pajottenland+
De Pastorie
Donkerstraat 21
1750 Gaasbeek
Tel: 02/532.57.58
pajottenland.plus@pajottenland.be



Agrarische verbreding via tewerkstelling – Agrarisch landschapsbeheer

Via dit project wil men acties ondernemen om agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de
streek te stimuleren. Een inventarisatie van de huidige situatie en van de mogelijkheden op
het vlak van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het Pajottenland en het opstellen van
een gebiedgericht draaiboek rond agrarisch natuur- en landschapsbeheer, waarin ondermeer
oplossingen worden aangereikt voor vastgestelde knelpunten, zijn hiertoe de voorbereidende
activiteiten. Doel is om op termijn een meer streekeigen landschap te creëren en bij de
uitbouw en het onderhoud de landbouwers te betrekken.
Contact: Bart Sammels
Boerenbond
Diestsevest 40
3000 Leuven
Tel: 016/28.64.38
bart_sammels@boerenbond.be


Het huis van de levende traditie

Muziekmozaïek, een lokale vereniging die al jaren volksmuziekevenementen organiseert in
Gooik, zal een educatief centrum uitbouwen rond alle aspecten van volkscultuur (muziek,
literatuur, volksspelen, gastronomie,…) uit het Pajottenland. Naast het verstrekken van
informatie (via een interactief documentatiecentrum en museum) zullen in dit centrum ook
concerten, tentoonstellingen, voordrachten en workshops worden georganiseerd.
Contact: Walter Evenepoel
Muziekmozaiek
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Wijngaardstraat 5
1755 Gooik
Tel: 02/532.28.38
info@muzmoz.be
www.volksmuziek.be



Strijk- en verstelwinkel

Via de oprichting van een strijk- en verstelatelier willen de zes OCMW’s van Pajottenland+
aan kansarme en laaggeschoolde vrouwen uit de streek tewerkstelling en opleiding
aanbieden. De leefloners die via dit project zullen worden tewerkgesteld, zullen een
doorgedreven opleiding krijgen om hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen.
Contact: Joris Samyn
OCMW Gooik
Ninoofsesteenweg 182
1755 Leerbeek
Tel: 02/532.03.24
info@ocmw.gooik.be


Paddenbroek

De lokale vereniging Paddenbroek bouwt een educatief centrum rond fruitteelt uit op een site
in Gooik die tot begin jaren zeventig een typisch voorbeeld was van een kleinschalig
gediversifieerd familiebedrijf in het Pajottenland. Op de site zal een heel landschap in zijn
oude glorie worden hersteld: naast een hoogstamboomgaard zullen ondermeer ook een
moestuin, een kruidentuin, een bijenhal, meidoornhagen en een poel worden aangelegd. Het
centrum zal ook samenwerken met opleidingsprojecten voor gehandicapten en langdurig
werklozen.
Contact: Bruno Vandewinckel
Warandestraat 45
1755 Oetingen
Tel: 054/56.83.37
paddenbroek@telenet.be
www.paddenbroek.be


Zorgboerderijen

Verschillende organisaties en instanties bundelen de krachten om een globaal project rond
het stimuleren van zorgboerderijen in de streek uit te werken. Het project voorziet ondermeer
in het informeren en sensibiliseren van de bevolking in het algemeen en van de land- en
tuinbouwers en de zorginstellingen in de streek in het bijzonder en in het ondersteunen van
de zorgboerderijen die ontstaan.
Contact: Secretariaat Pajottenland+
De Pastorie
Donkerstraat 21
1750 Gaasbeek
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Het uitbouwen van een intergemeentelijk netwerk van trage wegen

Een globaal project rond het uitbouwen van een intergemeentelijk netwerk van trage wegen,
zowel voor recreatief als voor utilitair gebruik, en dit op basis van een inventarisatie én in
overleg met alle belangengroepen uit de streek werd uitgewerkt. Het project behelst
eveneens de aanleg en het onderhoud van de trage wegen binnen het netwerk, waarbij
zoveel mogelijk omwonenden, landbouwers en vrijwilligers zullen worden ingeschakeld.
Contact: An Rekkers
Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën
Donkerstraat 21
1750 Gaasbeek
Tel: 02/452.60.45
info@rlzzz.be
www.rlzzz.be


Onderhoud trage wegen

Binnen de regio van Pajottenland+ loopt het project trage wegen. Deze paden zijn reeds
gedeeltelijk opengesteld voor het publiek. Het is de bedoeling om deze trajecten, met
bijvoorbeeld bermen en hagen, in de toekomst te onderhouden. Dit project biedt de kans om
de promotoren van de Leader+-projecten clean team en agrarisch landschapsbeheer dit
onderhoud toe te vertrouwen. Het is de opstap naar een duurzaam onderhoud van de trage
wegen.
Contact: Secretariaat Pajottenland+
De Pastorie
Donkerstraat 21
1750 Gaasbeek
Tel. 02/532.57.58
pajottenland.plus@pajottenland.be


De Pajottenkrant

Via de publicatie van een pagina in de bestaande lokale krant ‘Het Pajottenland’, met hierop
nieuws over initiatieven en gebeurtenissen uit de streek, wil Pajottenland+ het regiogevoel bij
de bevolking van het Pajottenland versterken. Al is de Pajottenkrant in eerste instantie de
nieuwsspiegel van de Leader+groep en projecten.
Contact: Jos Huwaert
Pajottenland+
Donkerstraat 21
1750 Gaasbeek
Tel: 02/532.57.58
pajottenkrant@skynet.be
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Centrum voor experimentele archeologie

Via dit project beogen enkele lokale verenigingen de uitbouw van een museum over de
prehistorie van het Pajottenland, waar bezoekers via experimentele archeologie technieken
uit de prehistorie kunnen leren kennen. Vanuit het centrum worden ook avonturentochten
georganiseerd, gericht op het aanleren van elementaire overlevingstechnieken.
Contact: Pat Delrue
Oetingse Durf- en Avonturenclub
Blijkheerstraat 98
1755 Oetingen
Tel: 054/56.87.18



Plattelandsbeleving

Via dit project biedt men land- en tuinbouwers die op hun bedrijf initiatieven namen rond
plattelandsbeleving (hoevetoerisme, educatieve rondleidingen, thuisverkoop van
hoeveproducten,…) vorming en begeleiding aan, werkt men arrangementen van
verschillende initiatieven uit en doet men ook de marketing. Na de inventarisatie van de landen tuinbouwbedrijven die reeds een initiatief rond plattelandsbeleving ontwikkelden zullen
ook een drietal pilootprojecten, waarin land- en tuinbouwers een belevingsaanbod uitbouwen
op hun bedrijf, worden ontwikkeld.
Contact: Wim Ceulemans
Plattelandsklassen vzw
Leemweg 24
9980 Sint-Laureins
Tel. 09/379.74.77
wim_ceulemans@landelijkegilden.be
www.landelijkegilden.be


Aangepast vervoer

Met dit project beogen de OCMW’s het creëren van een dienst aangepast vervoer voor
personen met een handicap, om zo hun integratie in het maatschappelijk leven te verhogen.
Contact: Joris Samyn
OCMW Gooik
Ninoofsesteenweg 182
1755 Leerbeek
Tel: 02/532.03.24
info@ocmw.gooik.be



Intergemeentelijk clean team

Dit project beoogt het herbicidenvrij onkruidbeheer van een aantal proeflocaties. Via het
project wordt gestreefd naar het verwerven van kennis en ervaring met betrekking tot
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herbicidenvrij onkruidbeheer, om zo op termijn kansen te creëren voor de sociale economie
om duurzame banen te scheppen in deze nieuwe sector.
Contact: Jan de Kegel
Beschutte Werkplaats Pajottenland
Lt. Jacopsstraat 11
1750 Lennik
Tel: 02/532.12.40
bwpajot@bwpajot.be


Integrale ondersteuning van OCMW-cliënten - reïntegratie op de arbeidsmarkt

Via dit project willen de OCMW’s maximale ondersteuning bieden aan het OCMW-cliënteel
dat tewerkgesteld is in een sociale economie-initiatief of in een sociale
tewerkstellingsinitiatief, om zo hun inzet op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen. Dit project
wil vooral ondersteuning bieden op het vlak van socio-psychologische beroepsopleiding.
Voor elke cliënt wordt een individueel begeleidingsprogramma vastgelegd.
Contact: Chantal Musch
OCMW Lennik
Frans Vandersteenstraat 6
1750 Lennik
Tel: 02/532.41.45
chantal.musch@ocmw.lennik.vera.be


Een website over en voor het Pajottenland

Er wordt een website gecreëerd over het Pajottenland, waarop ook nieuws over initiatieven
en gebeurtenissen uit de streek zal worden opgenomen. De website zal ondermeer
geschiedenis, natuur, erfgoed, recreatie, landbouw en gastronomie van de streek belichten.
De website wil de bewoners van het Pajottenland informeren én toeristen aantrekken.
Contact: Secretariaat Pajottenland+
De Pastorie
Donkerstraat 21
1750 Gaasbeek
Tel. 02/532.57.58
pajottenland.plus@pajottenland.be



Promotie Pajottenland

In de nazomer van 2004 startte Pajottenland+ als promotor met een eigen communicatie- en
promotieproject. Dit project laat meerdere doelstellingen van het ontwikkelingsplan aan bod
komen. In de eerste plaats betekent promotie hier de bekendmaking van de regio. Voorts wil
Pajottenland+ met dit initiatief ook de samenlevingsopbouw en het natuurbehoud in de zes
gemeenten bevorderen. Een voorbeeld: honderd zitbanken.
In 2005 werd het project ,Pajottenland - tijdloze streek’ van Opbouwwerk Pajottenland
opgenomen in het communicatie- en promotieproject. Doel is om in 24 dorpen van de zes
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gemeenten een zonnewijzer te plaatsen om educatie en toerisme te bevorderen, eventueel
met een zonnewijzerroute.
zonnewijzers: Els Van Langenhove
Contact: Secretariaat Pajottenland+
De Pastorie
De Pastorie
Donkerstraat 21
Donkerstraat 21
1750 Gaasbeek
1750 Gaasbeek
Tel. 02/532.57.58
Tel. 0474/47.10.82
pajottenland.plus@pajottenland.be
zonnewijzers@skynet.be
www.opbouwwerk-pajottenland.tk


Boek ,,Pajottenland, een land om lief te hebben’’

Een tiental heemkundige kringen uit het hele Pajottenland brengen het boek van Jozef
Vrancken ,,Het Pajottenland, een land om lief te hebben’’, opnieuw op de markt. Het
originele boek is een kwarteeuw oud en niet meer verkrijgbaar. De initiatiefnemers maken er
een geactualiseerde versie van, met kleurfoto’s. Dit boek, een promotiemiddel voor de regio,
kan als leidraad worden gebruikt bij de ontdekking van de streek. Maar het is ook een
waardevol werk dat past in elke Pajottenlandse boekenkast. De helft van de heemkringen en
de helft van de vermelde gemeenten maken deel uit van de Pajottenland+-regio.
Contact: Joris De Beul
Ten Ham 2
1750 Lennik
Tel. 02/532.24.58
joris_de_beul@pi.be


Artselingen en PajoSa

De kunstenvereniging Mansveld vzw uit Elingen-Pepingen pakte in de zomer van 2004 uit
met het project Artselingen. In het kleine en landelijke Elingen stippelde Mansveld een 3,5
km lange kunstenwandeling uit met kunstwerken en gedichten.
In het project ‘Het huis van de levende traditie’ stelde Muziekmozaïek voor om de werking
rond volkscultuur open te trekken tot de zes gemeenten van de regio. Muziekmozaïek,
Artselingen en De Makrallen, de heksenvereniging van Bever, stapten in dit nieuwe
netwerkproject. Dit kreeg de naam PajoSa, wat staat voor ‘Pajotten Samen’. Het doel is het
netwerk te laten uitgroeien tot een samenwerkingsverband waar Pajotten samen activiteiten
organiseren. Zo brachten De Makrallen en drie volksmuziekgroepen een eigen bijdrage op
de locatie van Artselingen. De Makrallen zorgden ook voor een heksen- en toversessie op de
muziekstage in Gooik en ze nodigden de kunstenaars en de muzikanten uit naar Bever.
Contact: Artselingen: Jos De Decker
PajoSa: Walter Evenepoel
Oudenaaksestraat 4
Muziekmozaiek
1671 Elingen
Wijngaardstraat 5
Tel: 02.532.57.11
1755 Gooik
joz.dedecker@belgacom.net
Tel: 02/532.28.38
info@muzmoz.be
www.volksmuziek.be
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Machine-ring

De land -en tuinbouwsector in het Pajottenland zoekt oplossingen voor een moeilijke
toekomst. Dure machines die op jaarbasis slechts een korte tijd gebruikt worden, willen
landbouwers samen aankopen. Zo kunnen ze de nieuwste technologieën beter opvolgen en
daarenboven schept dit kansen voor verbreding van hun activiteiten. Voorbeelden zijn de
aanschaf van een erosieploeg of meewerken aan landschapsonderhoud. In een eerste fase
wordt onderzocht welke boeren interesse hebben en welke juridische structuur het meest
geschikt is voor de samenwerking. Na twee jaar moeten de activiteiten van de machine-ring
op het terrein merkbaar zijn.
Contact: Bart Sammels
Boerenbond
Diestsevest 40
3000 Leuven
Tel: 016/28.64.38
bart_sammels@boerenbond.be


Plattelands-servicewinkels en vermarkting hoeveproducten

Dit project wil de duurzame vermarkting van hoeveproducten en het behoud en versterking
van het voorzieningenniveau in het Pajottenland via het concept “servicewinkelplattelandswinkel” bevorderen. Dit is immers een diversificatie van de plattelandseconomie,
met name detailhandel en landbouw. Het zorgt voor een verhoging van de leefbaarheid van
plattelandswinkels en biedt kansen aan de hoeveproducenten. Daarenboven is er een
versterking van de streekidentiteit. Er komt onder meer een duurzaam distributiesysteem van
hoeveproducten, van producenten naar buurtwinkels. Hoeveproducenten komen op de
overkoepelende website van het Pajottenland, net als informatie over hoeveproducten,
buurtwinkels die ze verkopen en servicewinkels-plattelandswinkels.
Contact: Tony Tallon
Unizo Vlaams-Brabant & Brussel
Tweekerkenstraat 29
1000 Brussel
Tel. 02/238.07.02
tony.tallon@unizo-brussel.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
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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:

Martine De Coppel
Secretariaat Pajottenland+
De pastorie
Donkerstraat 21
1750 Gaasbeek
Tel: 02/532.57.58

pajottenland.plus@pajottenland.be
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