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Inhoudelijk luik
De gemeenten staan in goed rentmeesterschap in voor het beheer en onderhoud 
van de eigendommen van Kempens Landschap op hun grondgebied. Als individuele 
gemeente is het niet altijd evident om dit op systematische wijze aan te pakken. 
“Landschapsdokters” werd door de provincie als pilootproject uitgewerkt voor een 
gestructureerde aanpak vanuit een centrale langetermijnvisie te realiseren, waarbij 
het project de beheerverantwoordelijkheid van de gemeenten overneemt. 

Natuurwerk vzw werd aangezocht om de “Landschapsdokters” operationeel uit te 
voeren met inzet van arbeidskrachten uit kwetsbare groepen. In concreto werd een 
arbeidersploeg vanuit de sociale economie ingezet voor het beheer en onderhoud 
van de landgoederen en parkdomeinen van de vzw Kempens Landschap. Het 
project ging op 1 mei 2012 van start met 8 voltijdse doelgroeparbeiders.  

Op 24 mei 2012 keurde de provincieraad het project “Landschapsdokters” goed. 
Eerder, op 1 februari 2012, keurde de Vlaamse regering het project 
Landschapsdokters goed als nieuw initiatief in de lokale diensteneconomie (LDE), 
een werkvorm van de sociale economie in Vlaanderen.

Initieel waren 8 gemeenten betrokken (Borsbeek, Duffel, Edegem, Grobbendonk, 
Heist-op-den-Berg, Hulshout, Sint-Katelijne-Waver en Wuustwezel).  Het project 
“Landschapsdokters” bleek snel een succesformule te zijn.  Dit  succes wekte al 
gauw de interesse op van niet-deelnemende gemeenten. Enkele nieuwe gemeenten 
stapten gedurende de afgelopen jaren mee in het project (Balen, Essen, Laakdal en 
Retie in 2013, Zoersel in 2016). Hierdoor kwam het totaal op 13 gemeenten.

Deze vraag creëerde de nood aan extra mankracht. Ondertussen is een ploeg van 
11 voltijdse Landschapsdokters, aangevuld met 1 omkaderingspersoneelslid, 
ingeschakeld om het onderhoud in de verschillende domeinen van Kempens 
Landschap in de bovenvermelde gemeenten te verzorgen.

Rapportage werkjaar 2016 vanuit Natuurwerk vzw
Natuurwerk vzw diende recentelijk, als uitvoerder van het project 
Landschapsdokters, hun financieel en inhoudelijk rapport van de werking van het 
project ‘Landschapsdokters’ voor de periode 2016 in. Deze rapportering is ter 
verantwoording van de subsidie sociale economie 2016 ter hoogte van 200.000 EUR 
die Natuurwerk vanuit de provincie Antwerpen heeft ontvangen voor het project 
‘Landschapsdokters’, in samenwerking met vzw Kempens Landschap. Uit dit rapport 
blijkt dat het project opnieuw mooie resultaten boekt en opnieuw instaat voor de 



tewerkstelling van 11 VTE arbeiders en 1 begeleider, allen tewerkgesteld bij de 
Natuurwerk vzw. Bovendien maken nog steeds 13 gemeenten gebruik van de 
dienstverlening die uit dit project voortvloeit. 

Vanaf 2017: opdracht afgesloten via onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking
Vanaf 2017  is er een administratieve verandering in het dossier: waar voorheen de 
provinciale subsidie vanuit sociale economie van 200.000 EUR rechtstreeks aan vzw 
Natuurwerk – als sociale economie uitvoerder in het project - werd overgemaakt, 
zal de desbetreffende financiering vanaf 2017 rechtstreeks aan vzw Kempens 
landschap – als beheerder van de diverse domeinen in onze provincie en als 
coördinator van het project – worden gegeven. 

In navolging, heeft Kempens landschap in 2016 de markt bevraagt voor de 
toekomstige werkzaamheden van het project. In 2017 werd dan ook de opdracht 
voor het tewerkstellingsproject Landschapsdokters afgesloten via een 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Met deze opdracht beoogt Kempens 
landschap als opdrachtgever ondermeer een sociale meerwaarde:

De opdrachtgever waardeert de bijkomende inspanningen en desgevallend 
verbintenissen die de inschrijvers aangaan om de doorstroom van personen 
uit de kansengroepen/doelgroepwerknemers te faciliteren/realiseren naar 
een niet gesubsidieerde duurzame tewerkstelling in het kader van de 
uitvoering van deze opdracht. Hij vergoedt ook bijkomend de effectief 
gerealiseerde sociale meerwaarde, beoogd in het bestek.

In navolging van deze procedure werd de opdracht gegund aan Natuurwerk vzw 
voor de periode 2017-2019, met mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar.

Gelet op het succes van het project landschapsdokters, de gerealiseerde 
tewerkstelling  en de tevredenheid van alle partners, wordt dan ook aan de 
provincieraad voorgesteld om in 2017 een bedrag van 200.000 EUR toe te wijzen 
aan Kempens Landschap vzw, Peredreef 5, 2580 Putte, als subsidie 2017 voor het 
project “Landschapsdokters”, 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 5 oktober 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het verslag van de deputatie;

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Ingestemd wordt met een bedrag van 200.000 EUR aan Kempens Landschap vzw, 
Peredreef 5, 2580 Putte, als subsidie 2017 voor het project “Landschapsdokters”, 
vanuit het verdeelkrediet inclusieve economie van het budget 2017, ingeschreven 
onder budgetsleutel 2017/64900000/21/0550 - Verdeelkrediet inclusieve economie 
(V)/Werkgelegenheid.


