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De projectbrouwerij

Inspiratievoormiddag – De Putten – 8 februari
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Gedeputeerde voor plattelandsbeleid Kathleen Helsen

Opening
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Burgemeester Ward Kennes

Welkom in Kasterlee
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Een nieuw jaar = nieuwe 
LEADER-thema’s
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Een nieuw jaar = nieuwe 
data
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Om te noteren in je agenda

• 5/4: deadline indienen projectidee

• 14/6: deadline indienen definitief project

• !!! Provinciale KwaliteitsKamer: 8/3 – 10/5 – 7/6

• Najaar: besluitvorming
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Met jouw ingrediënten en 
ons recept, brouwen we 
samen een mooi 
plattelandsproject
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Programma
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Mijn idee….is dat wel een 
plattelandsidee?
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Mijn idee…is dat wel een 
plattelandsidee
• OF….mijn idee in de plattelandsmolen gedraaid

• Je gooit je idee in de groep

• Je krijgt feedback van plattelandsexperten

• Algemene tips en tricks

• OF…de nieuwe LEADER-doelstellingen in de kijker

• Inspiratie rond nieuwe LEADER-doelstellingen van kenners

• Good practices
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Kristien Vanlommel

Mijn idee in de 
plattelandsmolen gedraaid
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Onze plattelandsexperten
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Reserve-idee 1: een lokale 
voedselstrategie voor mijn gemeente
• Wie: gemeente

• Wat: opmaken lokale voedselstrategie voor de gemeente

• Hoe: extern bedrijf strategie laten maken via participatie met 
lokale ondernemers
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Reserve-idee 2: Kappelletjes op den 
buiten
• Wie: kleine lokale vzw

• Wat: restauratie van 3 kappelletjes in de open ruimte

• Hoe: ze willen dit in LEADER indienen onder erfgoed
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Reserve-idee 3: In de soep gedraaid

• Wie: landbouwer

• Wat: kwalitatief minder goede groenten verwerken tot soep en 
mbv sociale economie tot nabijgelegen industrie brengen

• Hoe: aankoop elektrische fiets – aankoop keukenmateriaal –
externe prestatie sociale economie
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Miel Gilis

Een nieuw jaar met nieuwe 
LEADER-mogelijkheden!
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Toelichting LEADER
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Toelichting LEADER
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• Landbouw- en natuureducatie

• Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

• Landschap als energie-oogster

• Beleving en educatie binnen/van de open 
ruimte

• Versterken beeldkwaliteit van de open ruimte 
door in te zetten op de aanwezige kleine 
bouwkundige en landschappelijke elementen 
(buiten de dorpskern)

• Armoede en kwetsbaarheid op het platteland
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• Werken aan biodiversiteit op het platteland

• Groene verbindingen tussen dorp en platteland

• Streekidentiteit

• Branding van de streek, binnen het merk 
Kempen

• Het verder ontwikkelen, bundelen en inzetten 
van de bestaande plattelandstroeven van de 
regio Kempen Zuid

• Armoede en kwetsbaarheid op het platteland
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• Landbouw- en natuureducatie

• Ondersteunen belevingsvolle en educatieve 
activiteiten en belevingsmomenten naar het 
grote publiek, projecten die inzetten op sector 
overschrijdende conflicten in landelijk gebied

• Streekidentiteit

• Opzetten recreatieve activiteiten, zichtbaarheid 
geven aan de regionale identiteit, 
streekcommunicatie, sensibiliseren rond 
landbouw, landschap en erfgoed

• Armoede en kwetsbaarheid op het platteland
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Thema armoede en kwetsbaarheid 
op het platteland
• D4: Toegankelijke en bereikbare dienstverlening 

op het platteland voor kansengroepen
• Projecten die deelname kansengroepen aan de maatschappij 

versterken, digitale kloof verkleinen

• Projecten die de toegankelijkheid van de welzijns- en 
gezondheidszorg in landelijke gebieden vergroten

• D5: Problematiek van vervoersarmoede 
tegengaan

• Initiatieven die doelgroepenvervoer uitbreiden

• Projecten die vervoersalternatieven/-strategieën/-middelen 
uitdenken

• D6: Sociaal-maatschappelijke rol voor landbouw
• Experimenten rond verbreding van het Groene Zorg aanbod
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Regionaal landschap De Voorkempen – Kempens Landschap 
vzw

LEADER-inspiratie rond 
nieuwe doelstellingen
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Cases ter inspiratie
OPEN RUIMTE – ERFGOED -
STREEKIDENTITEIT
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LANDSCHAPPELIJK ERFGOED
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LANDSCHAPPELIJK 
ERFGOED
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LANDSCHAPPELIJK 
ERFGOED
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LANDSCHAPPELIJK 
ERFGOED
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LANDSCHAPPELIJK 
ERFGOED
STREEKIDENTITEIT
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LANDSCHAPPELIJK 
ERFGOED
STREEKIDENTITEIT
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ARCHEOLOGISCH 
ERFGOED
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ENERGIE 
LANDSCHAP –
PLAGSEL
STREEKIDENTIT
EIT
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ENERGIE 
LANDSCHAP –
PLAGSEL
STREEKIDENTI
TEIT
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ENERGIE LANDSCHAP – PLAGSEL
STREEKIDENTITEIT
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ENERGIE 
LANDSCHAP –
HOUT
STREEKIDENT
ITEIT
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ENERGIE 
LANDSCHAP –
HOUT
STREEKIDENTI
TEIT
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ENERGIE 
LANDSCHAP –
HOUT
STREEKIDENTIT
EIT
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ENERGIE LANDSCHAP – HOUT
STREEKIDENTITEIT
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OPEN RUIMTE
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OPEN RUIMTE –
KANSEN KAVELS

c
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OPEN RUIMTE – SPEELNATUUR
DORP/PLATTELAND
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OPEN RUIMTE – SPEELNATUUR
RUST- EN POOSPLAATSJES
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OPEN RUIMTE
KEMPEN ALS 
MERK
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OPEN RUIMTE –
STREEKIDENTITEI
T
SENSIBILISATIE 
LANDBOUWLANDS
CHAP
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OPEN RUIMTE – SLOW 
TV
BINDING DORP 

PLATTELAND
STREEKPROMOTIE
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Projectbrouwerij
Inspiratiedossiers Kempens Landschap

Tine Van den Broeck & Johan Van den Mooter
08-02-2019
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Westerlo - Beddermolen
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Westerlo - Beddermolen
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Westerlo - Beddermolen
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Westerlo - Beddermolen

• PDPO: 2015-2018

– Streekpunt uitwerken

– Vrijwilligerswerking opzetten

– Brainstorm streekproducten

– Restauratie enkele karakteristieke structuren

– Educatie

– Communicatie: algemeen vs specifiek

• Dienstverleningsproject: 165.250,00 €

• Gekoppeld aan subsidies van LI en OE
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Essen - Groenten uit Essen
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Essen - Groenten uit Essen
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Essen - Groenten uit Essen
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Essen - Groenten uit Essen
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Essen - Groenten uit Essen
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Essen - Groenten uit Essen
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Essen - Groenten uit Essen
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Essen - Groenten uit Essen

• Projectduur: 2015-2018

• Subsidie Leader:

– Investeringsdossier: landschappelijke heraanleg, restauratie serre, …

– € 33.800

• Subsidie VLM:

– Volkstuinproject: invulling en beheer perceeltjes, begeleiding opstart, …

– € 14.410
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Ravels - Weelde van weleer
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Ravels - Weelde van weleer

Doel:

– Versterking identiteit

– Benadrukken historische waarde, met oog voor noden van vandaag

– Creëren van geheel en uniformiteit

– Opwaardering van enkele infrastructuren, o.a. de Burcht, de pastorij, de omgeving 

van de kerk,…

Samen met de buurt, participatief, bottom-up!

Op die manier mee gelinkt aan een sociale dorpskernversterking

 2 achtereenvolgende Leader projecten
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Ravels – Weelde van weleer

• Fase 1: masterplan en versterking sociaal weefsel

– Projectperiode: 2013-2014

– Budget: 39.500 euro

• Fase 2: actie op het terrein: opwaardering van de Burcht

– Projectperiode: 2014-2015

– Budget: 114.476,5 euro
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FASE 1

① Burcht (ringgracht rondom 

pastorij en aanpalende 

woningen)

② Dreef

③ Omgeving Sint-

Michielskerk

④ Bepalen randvoorwaarden 

voor 2  nog te ontwikkelen 

woonzones

FASE 2

⑤ Mobiliteit Hof ten 

Bergestraat en parking 

pastorij

⑥ Restauratie en gebruik 

Pastorij

FASE 3

⑦ Poortgebieden Heilig 

Hartplein en Singelstraat

⑧ Mobiliteit Hof ten 

Bergestraat

⑨ Omgeving windmolen 

Arbeid Adelt en voetweg

⑩ Mobiliteit Voorlaar

1

2

3

4a

4b

5b

9

10

5a

7a

6

7b

8

FASERING
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290D2

300

852

1000

1011

gracht 3

gracht 4

gracht 2

vijver 1

  LEGENDE
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2
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De procedures (Tinne)

De brouwerij
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Het recept

De juiste manier: hoe doe je 
dat nu: een project 
indienen?
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Het recept

• OF….plattelandssubsidies voor dummies

• Je krijgt de basisuitleg rond plattelandssubsidies: 
cofinancieringspercentages, wat kan en wat kan niet, …

• Je kan hier ook gerichte vragen stellen over de plattelandssubsidies

• OF…expertencafé 2.0

• Je wil bepaalde vragen bij een specifieke expert aftoetsen

• Je doet dit in groep, en hoort meteen vragen van mensen met 
projectideeën binnen dezelfde topic
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Onze expertentafels

• Erfgoed en de KwaliteitsKamer: Serge Migom – Stephan Delaruelle 
– Daan Devree

• Subsidies: Tinne, An Rombout en Hanne Witters

• Landbouw en ruraal ondernemerschap: Marlies Caeyers en Greet 
Aernouts

• Open ruimte: Mathias Vanspringel, Wim Poelmans en Leen Dierckx

• Toerisme en communicatie: Evelien Aerts en Sabine Ruts 
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De experten

Expertencafé 2.0
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Erfgoed en/of investering

• KwaliteitsKamer: welke vragen stellen ze? Hoe kan ik me 
voorbereiden? Waar moet ik op letten?

• Erfgoed: zijn er al soortgelijke projecten geweest? Waar moet ik 
rekening mee houden? Is het te koppelen aan een groter verhaal? 
Heeft mijn project erfgoedwaarde?
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Landbouw(verbreding)

• Kan wat ik van plan ben ruimtelijk?

• Zijn er goede voorbeelden rond mijn vorm van verbreding?

• Welke partners moet ik contacteren, wie moet ik betrekken?

• …
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Open Ruimte

• Inspirerende voorbeelden

• Beleidsmatige achtergrond

• Manier van aanpak – te betrekken partners…
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Subsidies

• Past mijn project binnen 1 van de plattelandssubsidies

• Kan ik ook aanspraak maken op andere Europese subsidies, 
eventueel door aan een ander groter verhaal aan te haken?

• Zijn er nog andere subsidiemogelijkheden?

• Hoe kan ik mijn verhaal/project nog verbeteren?

• …
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Toerisme en communicatie

• Is mijn verhaal een meerwaarde voor het toerisme in de streek, of 
hoe kan het dat worden?

• Waar moet ik communicatie-gewijs rekening mee houden?

• Week van de korte keten

• Inspirerende voorbeelden rond toerisme en/of communicatie

• ….
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Miel Gilis

Plattelandssubsidies voor 
dummies
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Plattelandssubsidies

• Is mijn project een plattelandsproject?

• Plattelandssubsidies
• Ik heb een idee voor een eerder lokaal project, dat bottom-up ontstaan is

• Ik heb een idee rond een investeringsproject

• Ik heb een idee rond een landbouw-thema

• Ik heb een idee rond een niet-landbouw thema

• Ik heb een goed idee: wat nu?
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Is mijn project/idee een 
plattelandsproject?
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Criteria



97 - 2/13/2019

Criteria

• Samenwerking

• Kruisbestuiving

• People-Planet-Profit

• Multifunctioneel ruimtegebruik en verweving

• Streekgericht – gebiedsgericht werken

• Ruimte voor innovatie
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We wijzen je de weg naar 
de juiste subsidies!
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Neem contact op met ons!

Tinne Van Looy

Miel Gilis

Kim Van Breda

platteland@

provincieantwerpen.be
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Check brochures en website

www.
provincieantw
erpen.be
/platteland

www.
Leaderprovincie
antwerpen.be
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Ik wil een lokaal project 
realiseren, dat bottom-up 
ontstaan is
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Toelichting LEADER

Bottom-
up

Keuze 3 
thema’s

Rurale 
onder-

nemers!
Gebieds-
gericht

Plaatselijke 
Groep (PG)
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Toelichting LEADER
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Toelichting LEADER
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Voorbeelden van LEADER-projecten
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Voorbeelden van LEADER-projecten
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Voorbeelden van LEADER-projecten



108 - 2/13/2019

Voorbeelden van LEADER-projecten
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Financieel

€ 6.000.000 LEADER-steun over 6 jaar te 
verdelen over 3 gebieden

Per gebied: +- 300.000€ per projectoproep 
Maximaal 65% subsidie van totale kostprijs 
project

Max. € 100.000 LEADER-steun per project

Projecttermijn: 1,5 jaar (kan met 1 jaar 
verlengd worden: 2,5 jaar).
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Project indienen?

• Contacteer de LEADER-coördinatoren!

• Timing

Jaarlijkse projectoproep rond 3 
plattelandsthema’s tot en met 2020

Projectidee aftoetsen vóór 05/04 bij LEADER-
coördinator = verplicht!

 Projectaanvraag indienen vóór 14/06 via het 
plattelandsloket

Bij goedkeuring: vanaf januari 2020 van start!

www.leaderprovincieantwerpen.be
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Ik heb een idee rond een 
investeringsproject
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OmgevingsKwaliteit door 
investeringen
• Beleving op het platteland met kansen voor 

streekidentiteit

• Bevorderen toeristische activiteiten: interactieve tools rond 
landbouwthema’s, vernieuwende concepten rond 
landbouwbeleving, onthaalpoorten met landbouwthematiek

• Landelijk agrarisch erfgoed: herstellen, gebiedsgerichte aanpak 
van landschapsherstel

• Landbouw- en plattelandseducatie: ontwikkeling vernieuwende 
concepten

• Korte keten: multifunctionele food hubs

• Duurzame energie en klimaatadaptatie: waterretentiebekkens 
multifunctioneel inrichten
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OmgevingsKwaliteit door 
investeringen
• Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

• Inventarisatie leegstaande agrarische gebouwen

• Kwetsbare groepen

• Landbouwgerelateerde sociale economie: aanpassingen aan 
landbouwbedrijven in gemeenschapsbezit

• Leefbare dorpen

• Herbestemmen oude agrarische infrastructuur naar nieuwe 
functies

• Dorpskernvernieuwing met participatietraject
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OmgevingsKwaliteit door 
investeringen: praktisch
• Voor wie: gemeenten en middenveldorganisaties

• Maximale cofinanciering: €130.000 (65%) 

• Wie beslist?: PMC

• Provinciale kwaliteitskamer! (8/3 – 10/5 – 7/6)
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Ik heb een idee rond een 
landbouwthema
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Omgevingskwaliteit door 
samenwerking
• Dienstverleningsprojecten, waarbij voorwaarde 

samenwerking is

• Beleving op het platteland en streekidentiteit

• Bevorderen toeristische activiteiten: recreatief medegebruik, 
vernieuwende interactieve tools

• Erfgoed: landschapsherstel gebiedsgericht, levend erfgoed,…

• Landbouweducatie: ontwikkelen concepten, begeleiden landbouwers

• Landbouwverbreding

• Korte keten en hoeve- en streekproducten

• Duurzame energie en klimaatadaptatie: waterretentie, nieuwe 
energievormen

• Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen: 

• landschapsintegratie van landbouwbedrijven en paardenhouderijen

• Kwetsbare groepen op het platteland

• Sociale economie

• Groene Zorg
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Omgevingskwaliteit door 
samenwerking: praktisch
• Voor wie? Ondernemers, gemeenten, en middenveldorganisaties

• Maximale cofinanciering: €130.000 (65%)

• Wie beslist? PMC na beoordeling via TW
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Ik heb een idee rond een 
niet-landbouwthema
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Platteland Plus

• Beleving en streekidentiteit
• Toeristische activiteiten: recreatief medegebruik open ruimte, 

vernieuwende interactieve tools rond plattelandsthema’s, rustplaatsen 
met meerwaarde

• Landelijk erfgoed: in stand houden kleine beeldbepalende elementen, 
beheer door bewoners, herbestemmen leegstaande gebouwen, 
landschapsherstel

• Basiskwaliteiten: stiltegebieden, gemeenschapswaarde van bossen, 
draagvlak voor waterlopen

• Educatie: samenwerking rond landbouw- en milieueducatie

• Korte keten: bosproducten

• Duurzame energie: maatschappelijk draagvlak, multifunctionele inrichting 
waterretentiebekkens

• Open ruimte
• Leegstaande niet-agrarische gebouwen
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Platteland Plus

• Kwetsbare groepen op het platteland
• Sociale voorzieningen voor armen, vrijwilligersnetwerken, 

vermaatschappelijking van de zorg, vervoersarmoede

• Leefbare dorpen
• Lokale voedselstrategiën: multifunctionele volkstuinen, ontwikkeling 

internetapplicaties voor uitwisseling diensten en producten

• Participatietrajecten voor dorpskernvernieuwing en ontwikkeling

• Brede basisvoorzieningen in dorpen

• Jongerencultuur op het platteland (NIET regulier jongerenbeleid)

• Quick-wins

• Functioneel wegennet
• Innovatieve toepassingen rond trage wegen
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Platteland Plus praktisch

• Voor wie? gemeenten en middenveldorganisaties

• Maximale cofinanciering: €130.000

• Wie beslist? Beperkt PMC
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Ik heb een goed idee! Wat 
nu?
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Projectidee

Verplicht aan te leveren tegen uiterlijk 5 april!

OF door sturen naar platteland@provincieantwerpen.be

OF 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2OXMNUJ8u
U2J6RPR6jQDh9Kmfqrt8txArn0tXUjQYT5UNDZNNzdXWDI2VEpGUlUw
ME9YUUNaRVRHWC4u

mailto:platteland@provincieantwerpen.be
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Projectidee

• Triëren ideeën in juiste programma: plattelandscoördinatoren

• Screening op advies KwaliteitsKamer: investeringsprojecten

• Screening op criteria: hoe beter maken, hoe meer inpassen in 
PPOP, waar potenties tot samenwerking, juiste subsidiekanaal 
kiezen

• Technische tips en tricks
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Wat mag dat kosten?

Maximale subsidie €130.000/ € 100.000 (65% v totale projectkost)

Subsidiabele kosten: investeringskosten – personeelskosten –
werkingskosten – overhead (forfaitair) – inkomsten – externe 
prestaties
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Is mijn project een 
investeringsproject?
• Investeringskosten > 50% totale projectkost

• Provinciale Kwaliteitskamer wil beeldkwaliteit op het platteland 
verhogen

• Voorafgaandelijk advies van de provinciale KwaliteitsKamer 
vereiste

• 8/3 – 10/5 – 7/6
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Definitieve indiening: 14 juni 13:00h

• Plattelandsloket: ID-lezer

• Aandachtspunten

• Neem suggesties van eerste screening maximaal mee

• Moet op tijd binnen zijn, anders niet ontvankelijk

• Juiste statuut projectindiener

• Zorg voor overeenkomst van samenwerking (voor OKW door 
samenwerking)

• Geen dubbelfinanciering

• Vul financiële tabel correct in

• Handtekeningen!

• Vergunningen!

• Maximale projectkost is €200.000 en maximale cofinanciering 65%

• Verhouding tov LEADER
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START!

• Binnen 3 maanden na goedkeuring

• Communicatieverplichtingen

• Voorfinanciering - 2x/jaar kosten bewijzen (declaraties)



Met dank!
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De hete hangijzers voor het 
toekomstig 
plattelandsbeleid
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Dorpen zijn de toekomst!

Meer aandacht voor 
landbouw!

We moeten vooral 
onze open ruimte 
vrijwaren!

Natuur en landbouw 
moeten elkaar vinden 
in de open ruimte
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De pompoenerie
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April 2017: 
De eerste zaadjes 
worden geplant…
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Het veld wordt 
klaargemaakt 













148 - 2/13/2019

Praktijk op 
verplaatsing door 
leerlingen van 
Vibo De Brem 
groenzorg 
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De eerste 
pompoenen
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Info-bord wordt 
geplaatst 
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Verkoop aan het 
veld 
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Verwerken van 
pompoenen
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Op de 
boerenmarkt 
in Kasterlee











Alles klaar maken 
voor de officiële 

opening













De officiële opening

1 oktober 2017 















De eerste 25 gekweekte  
pompoensoorten 

















Catering door 
De Pompoenerie
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De opbouw van de serre
februari 2018











Klaar voor een 
nieuw 

pompoenseizoen 
op een 

oppervlakte van 
6000 m² (x12) 
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De ronde van de provincie 
Antwerpen
• Voor lokale besturen

• Provinciaal aanbod

• 11/3: Warande

• 12/3: Tivoli

• 14/3: Ter Elst (Edegem)
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234

Welke activiteit organiseer jij tijdens de 
Week van de Korte Keten?
Zaterdag 4 mei tot zondag 12 mei

Geschikt voor producenten, verenigingen, steden en gemeenten 

Meer informatie bij Evelien Aerts (hier aanwezig)

www.weekvandekorteketen.be

http://www.weekvandekorteketen.be/

