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In het kader van het Europees plattelandsprogramma Leader zijn 

vandaag zeven projecten goedgekeurd die bijkomende impulsen geven 

aan het Limburgse platteland. De zeven projecten zijn goed voor een 

totale projectinvestering van 828 205,17 euro. De provincie Limburg 

subsidieert 129 473,96 euro. Europa en Vlaanderen co-financieren 

samen 324 139,96 euro, goed voor een totale cofinanciering van 

517 895,86 euro.         

“Met deze projecten ontwikkelen en versterken we het Limburgse 

platteland”, aldus gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Inge 

Moors. 

 

 

 

Leader is een onderdeel van het Europese landbouwbeleid. Met de inzet van Europese, 

Vlaamse en provinciale middelen wordt aan het Limburgse platteland impulsen gegeven. 

De Plaatselijke Groep Haspengouw behelst een gebied van 16 Limburgse gemeenten en 

brengt plattelandsactoren uit de publieke en private sector samen. Hiermee ondersteunt 

ze projecten die een duurzame en innovatieve  inspanning leveren om het Limburgse 

platteland te versterken.  

 

In het PDPO III Leader programma 2014-2020 wordt de focus gelegd op 3 thema’s: 

leefbare dorpen, bodem- en waterbeheer en landbouw- en natuureducatie. 

 

Gedeputeerde Inge Moors: “Door voor deze thema’s te kiezen geven we het 

Limburgse platteland volop nieuwe ontwikkelingskansen. We zetten in op de 

versterking van onze dorpsgemeenschappen, geven landbouwers de tools om 

met innovatieve technieken aan de slag te gaan en ontwikkelen landbouw- en 

natuureducatie op maat van onze jeugd en gezinnen.” 

 

 

Voorstelling goedgekeurde projecten 
 

De zeven projecten die vandaag zijn goedgekeurd zijn meteen de eerste Leader-

projecten die door de Plaatselijke Groep Haspengouw binnen het nieuwe Vlaamse 

Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 steunt. De projecten zetten in op 

het versterken van de sociale cohesie via ontmoetingsmomenten, op kennisoverdracht 

van duurzame technieken inzake bodem- en waterbeheer, op het verbeteren van het 

aanbod landbouw- en natuureducatie en op het ondersteunen van educatieve activiteiten 

en belevingselementen naar het grote publiek.  

 

 

 

http://www.limburg.be/


 Vrijwilligersnetwerk Haspengouw  

      

Promotor:                   gemeente Kortessem 

Totale projectkost:        125 895,00 euro 

Cofinanciering:               81 831,75 euro 

 

Het project zal in de twee plattelandsgemeenten Kortessem en Nieuwerkerken een 

vrijwilligerscentrale oprichten. Hierdoor zal in elke gemeente samenwerking en 

verbinding uitgebouwd worden tussen enerzijds de groep van vrijwilligers en anderzijds 

de organisaties waar ze ingezet worden. Burgemeesters Thijssen en Bamps: ‘Het 

aansturen van vrijwilligers is cruciaal voor het sociaal-cultureel leven in Kortessem en 

Nieuwerkerken. Dit project geeft ons de mogelijkheid om samen met Stebo en De 

Wroeter Arbeidscentrum alle inwoners mee te betrekken bij ons burgerproject.‘ De 

rekrutering en matching zal zich richten op jonge ouderen, nieuwe inwoners en 

kansengroepen. Activeringsmethodieken vanuit de sociale economie kunnen ertoe 

bijdragen dat deze groepen eveneens hun weg vinden tot het vrijwilligerswerk binnen 

verenigingen en organisaties. Ontmoetingen zijn essentieel voor het leggen van sociale 

contacten en om te netwerken. Beide gemeenten zullen daarom ook hierop sterk 

inzetten, elk met hun eigen insteek. Een lerend netwerk voor ervaringsuitwisseling, waar 

ook de lokale besturen van Wellen en Alken toe uitgenodigd worden, draagt de 

ervaringen in de regio uit. Gedeputeerde Inge Moors vat samen: “Vrijwilligers zijn 

de motor van tal van verenigingen, zij verdienen een gecoördineerde en 

professionele ondersteuning.”    

 

 

 Op weg naar efficiëntere bemesting 

 

Promotor:                   Bodemkundige Dienst van België 

Totale projectkost:        102 450,00 euro 

Cofinanciering:               66 592,50 euro       

 

In het nieuwe mestactieplan krijgt de landbouwer een grotere vrijheid en 

verantwoordelijkheid om het nitraatresidu en ook het fosforgehalte op perceelniveau 

onder controle te houden. In het kader van een toenemend aanbod van diverse 

organische meststoffen is correcte informatie omtrent de bemestingswaarde van het 

perceel essentieel. Hilde Vandendriessche, afgevaardigd bestuurder van de 

Bodemkundige Dienst: “We willen landbouwers doelgericht ondersteunen om op 

perceelniveau de bemesting te optimaliseren en hen hierbij de beschikbare tools correct 

te laten gebruiken.” Via dit project volgen landbouwers extra opleiding inzake bemesting. 

De aangebrachte technieken worden daarnaast gedemonstreerd via veldproeven. Binnen 

het project ontwikkelt de Bodemkundige Dienst van België een rekentool die landbouwers 

de mogelijkheid geeft de hoeveelheid meststof op perceelsniveau aan te passen. Inge 

Moors: “Een efficiënte organische bemesting heeft een positieve impact op 

zowel bodem- als waterkwaliteit. Dit leidt tot minder gebruik van kunstmest, 

hetgeen een flinke kostenbesparing is voor de sector. Bovendien is dit goed 

voor het leefmilieu.”    
 

 

 Koester de koolstof 

 

Promotor:                   Eco² Agrobeheercentrum 

Totale projectkost:        152 794,21 euro 

Cofinanciering:               99 316,24 euro                

 

Erosie is een bekend probleem in Haspengouw. Dit project wil landbouwers ondersteunen 

om op een brongerichte manier de erosieproblematiek aan te pakken en tegelijkertijd de 

bodemvruchtbaarheid van de percelen voor de komende generaties te bestendigen. Sven 



Defrijn, expert agronatuurbeheer licht toe: “Landbouwers worden begeleid via 

kennisuitwisselingsactiviteiten en demonstraties van innovatieve technieken om de 

koolstof in hun bodems beter vast te houden. Hierdoor verbetert de bodemstructuur en 

het bodemleven.” “Maar het toepassen van deze techniek heeft nog meer 

voordelen”, zo zegt gedeputerde Moors. “Door het inbrengen van organische 

koolstof in de bodem wordt er ingezet op bodemvruchtbaarheid en 

erosiebestrijding. Deze innovatieve techniek verhoogt de biodiversiteit, de 

waterbufferingscapaciteit en weerbaarheid tegen verdroging. Bovendien slaan 

landbouwers door deze technieken meer Co² in de bodem op, waardoor ze 

bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.”  
 

 
 Het begint in… Haspengouw 

 

Promotor:                   Centrale Landelijke Gilden  

Totale projectkost:        173 330,56 euro 

Cofinanciering:             112 664,86 euro 

               

Landelijke Gilden wil leerkrachten uit het lager en secundair onderwijs ondersteunen 

om met de thema’s Land- en Tuinbouw en Platteland aan de slag te gaan in de klas 

via een vernieuwend en kwalitatief kant en klaar aanbod. Projectcoördinator Karlijn Van 

Duffel licht toe: “We willen leerkrachten en kinderen onderdompelen in de hedendaagse 

land- en tuinbouw uit de streek. Dat willen we realiseren door een digitaal lessenpakket 

te ontwikkelen voor leerkrachten maar ook door kinderen een bezoek te laten brengen 

aan een land –of tuinbouwbedrijf.” Naast het ontwikkelen van een digitaal lessenpakket 

voor het lager onderwijs omtrent de sectoren fruitteelt, akkerbouw en pluimvee worden 

er ‘Binnenbijboerendagen’ in elke deelnemende gemeente georganiseerd. Dit evenement 

staat open voor alle lagere scholen van de deelnemende gemeente. De inwoners krijgen 

een heuse ‘Plattelandskrant’ in hun bus, waarin zij deze ‘Binnenbijboerendagen’ op de 

voet kunnen volgen.  Plattelandsklassen vzw zal daarnaast ook excursies gekoppeld aan 

de leerdoelstellingen voor de eerste graad secundair uitwerken.  Gedeputeerde Inge 

Moors vult aan: “Zowel in de klas als daarbuiten laten we kinderen en jongeren 

kennismaken met alle aspecten van de moderne landbouw.  Het is erg 

belangrijk dat onze jeugd zich bewust is hoe hun voedsel wordt geproduceerd. 

Zo worden ze later ook bewuste consumenten.”  

 
 

 De Boomgaard als school en atelier  

 

Promotor:                   Nationale Boomgaardenstichting 

Totale projectkost:        69 750,00 euro         

Cofinanciering:             45 337,50 euro 

               

Met de slogan 'jong geleerd is oud gedaan' wil Nationale Boomgaardenstichting vzw  

de hoogstamfruitboomgaarden voor de volgende generaties veilig stellen. In de regio 

Haspengouw en Voeren zijn hoogstamboomgaarden in de graasweides van het vee 

gedurende lange tijd landschapsbepalend geweest. De economische waarde van deze 

boomgaarden is echter aan het verdwijnen. Projectleider Paul van Laer legt uit: “De 

hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren zullen enkel nog een lang leven voor 

zich hebben indien de boomgaardeigenaars en de streekbewoners zich bewust zijn van 

de grote waarden en het nut van de boomgaarden. Via dit project willen wij de kans 

grijpen om grote groepen te sensibiliseren en te onderwijzen over al de elementen die 

een boomgaard waardevol maken voor mens en leefmilieu.” Samen met lokale besturen, 

het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Proefcentrum Fruit en 

Plattelandsklassen worden er in 16 gemeenten educatieve, sensibiliserende en 

demonstratieve activiteiten op touw gezet.  

Het project biedt zowel lagere als middelbare scholen, maar ook geïnteresseerde 



boomgaardliefhebbers en professionele fruittelers een interessant educatief aanbod over 

de meerwaarden en mogelijkheden van hoogstamboomgaarden en hun productie.    

Gedeputeerde Inge Moors bevestigt: “Haspengouw en hoogstamboom-gaarden 

zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit project draagt de positieve 

waarden van onze hoogstamboomgaarden uit in heel Zuid-Limburg. Zo brengen 

we jong en oud respect voor natuur en fierheid op onze regio bij.” 

 
 

 Landbouw anders beleven  

 

Promotor:                   gemeente Heers 

Totale projectkost:        53 010,40 euro                            

Cofinanciering:             34 456,76 euro         

 

Het jaarlijkse klaprozen– en akkerbloemenfestival is een toeristisch topevenement in de 

gemeente Heers. De klaprozenroute leidt de wandelaar langs de mooiste landschappen 

en hoeves in de regio.  Deze route wordt verfraaid met belevings- en comfortelementen 

om het jaarlijkse festival op een hoger niveau te tillen. Een multisectorale werkgroep met 

lokale ondernemers, het Regionaal Landschap en Voeren, Natuurpunt Heers, 

Boerenbond, Plattelandsklassen, Nationale Boomgaardenstichting, een imker en een 

kruidendame zullen de relatie natuur, ecologie, landbouw, streekproducten en lokaal 

ondernemerschap uitwerken. Alle informatie over de verwevenheid landbouw, ecologie 

en natuur wordt gebundeld in een educatieve brochure voor gezinnen die op te halen is 

bij één van de vele prachtige vierkanthoeves langs het traject. Voor de kleinsten onder 

ons wordt er een educatief doeboekje ontwikkeld waarmee ook scholen aan de slag 

kunnen gaan. Inge Moors: “Leader wil als plattelandsontwikkelingsorgaan 

initiatieven die een lokale meerwaarde hebben ondersteunen. Dit project 

verbindt landbouw, natuur en toerisme tot een economische meerwaarde voor 

de ondernemers in de regio.”  

 

 

 Biobeleefboerderij   

 

Promotor:                   De Alverberg 

Totale projectkost:        150 975,00 euro 

Cofinanciering:               77 696,25 euro 

 

Het biologische landbouwbedrijf De Alverberg wil via het opstarten van een 

schaapskudde een brede waaier aan educatieve  activiteiten ontwikkelen zowel rond 

landbouw als natuurbeheer. Naast de opstartende schaapskudde zal ook de biologische 

werking omtrent varkens, kippen, angusrunderen en akkerbouw op een educatieve 

manier belicht worden aan scholen en tal van andere verenigingen. Kurt Hermans 

schetst: “Tal van interactieve educatieve elementen op de boerderij zullen zorgen voor 

een belevingsvol en attractief boerderijbezoek.  Nieuwe evenementen zoals lammetjes- 

en schaapsscheerdagen, bloesem- en fruitfeesten vormen een ideale gelegenheid om 

burgers over de meerwaarde van het platteland te informeren.” De Alverberg begeleidt 

tevens mensen met een taakstraf. Gedeputeerde Inge Moors vult aan: “Het is van 

belang dat wij op het platteland alle mensen een kans geven.” 

 

 

 

Nieuwe projectoproep 
 

Aansluitend aan de goedkeuring van de bovenstaande Leaderprojecten heeft de 

Plaatselijke Groep Haspengouw een nieuwe oproep gelanceerd. “Met de projectoproep die 

vandaag gelanceerd zijn kunnen we 537.532,02 euro aan nieuwe projectsubsidies 



toekennen binnen het nieuwe Leader-programma Haspengouw. Hiermee kan dan in 

totaal 830 000 euro aan projecten gerealiseerd worden,” aldus gedeputeerde Moors.  

Om ervoor te zorgen dat de projecten maximaal binnen het Limburgse plattelandsbeleid 

en de gebiedsgerichte plattelandsvisie voor lange termijn passen, is een lokale 

ontwikkelingsstrategie opgemaakt waarin volgende thema’s en maatregelen zijn 

vastgelegd:  

 
 Thema Leefbare dorpen  

o Maatregel 1: Inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten 

o Maatregel 2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen 

 

 Thema Bodem- en waterbeheer 

o Maatregel 1: Verbeteren van de bodemkwaliteit en –beheer 

o Maatregel 2: Verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit 

o Maatregel 3: Kennisoverdracht ter bevordering van het gebruik van 

duurzame technieken en processen in het kader van bodem- en 

waterbeheer 

 

 Thema Landbouw- en natuureducatie 

o Maatregel 1: Verbeteren van het aanbod landouw- en natuureducatie 

o Maatregel 2: Ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten 

en belevingselementen naar het grote publiek 

 

De projectoproep van het Leader-programma staat open voor zowel kleinschalige 

projecten als grotere projecten die invulling kunnen geven aan de vastgelegde thema’s. 

“Projecten met een duidelijke hefboomwerking en eveneens effecten op lange termijn, 

genieten de voorkeur”, vult gedeputeerde Inge Moors aan. “Ze vormen immers de basis 

om ons streefdoel te bereiken, namelijk zorgen voor een competitief, duurzaam een 

veerkrachtig platteland.” 

 

Projectpromotoren die tot maximum 65% van de projectkosten via het Leader-

programma wensen te laten subsidiëren, kunnen tot en met 24 maart 2016 een 

projectvoorstel indienen bij het Leader-secretariaat. Na goedkeuring door de Plaatselijke 

Groep Haspengouw eind 2016, zullen de nieuwe projecten vervolgens van start kunnen 

gaan.  

 

 

Meer gedetailleerde info over deze projectoproep vindt u op http://platteland.limburg.be.  

  
 
 
 
 
 
 
Contact 
Kabinet gedeputeerde Inge Moors – tel.: 011 23 70 46 – inge.moors@limburg.be  
 
Leadercoördinator  Haspengouw Koen Dirix – tel.: 011/23 74 18 / gsm: 0473/94 51 73 – koen.dirix@limburg.be  
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