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INLEIDING 

Met het voorliggende jaarverslag voor 2021 willen wij u een overzicht geven van 

opnieuw een uitdagend jaar, waarbij ‘normaal’ functioneren een grote uitdaging was. 

De werking van het Plattelandscentrum heeft, als gevolg van de wijze waarop deze is 

opgebouwd, zich altijd al in een grote stretch moeten opstellen. Dat is nu eenmaal de 

eigenschap van project-gestuurd werken. Van nature wil de vzw met veel creativiteit en 

souplesse inspelen op actuele tendensen en kansen die gedetecteerd worden. Maar 

2021 was een jaar waarin, mede omwille van de COVID-19-pandemie en de daaruit 

volgende maatregelen, iedereen zich in onzekerheid bevond. Voor het 

Plattelandscentrum was dit niet anders. Dankzij de verbetenheid en motivatie van het 

team werden de diverse uitdagingen aangegaan en werd 2021 opnieuw een jaar 

waarop fier kan terug gekeken worden. 

In de Huysmanhoeve mocht het Plattelandscentrum ondanks beperkingen door de 

verbouwingen, COVID-19 en een regenachtige zomer toch een kleine 10.000 

bezoekers ontvangen. De verbouwingswerkzaamheden werden verder gezet en het 

beoogde resultaat werd in de loop van het jaar steeds meer zichtbaar. Daarnaast werd 

in het najaar een start gemaakt met de aanleg van een plukveld bij de hoeve, dit 

gebeurde in het kader van het project ‘tot proffijt van de ghemeensaemheijt' 

Wellicht een positief gevolg van de COVID-19-pandemie is dat de korte keten verkoop 

terug in de lift zit. In het najaar organiseerden zowel mmm-eetjesland als Smaak van 

Waas een hoeve- en streekproductenmarkt, hiermee werden in totaal een goede 1600 

bezoekers bereikt. In het Meetjesland was ook de verkoop van geschenkdozen en 

succes, diverse grote organisaties kozen voor lokale streekproducten als bedanking voor 

hun personeel en/of vrijwilligers. Tevens zit er een stijgende lijn in de verkoop van 

producten via de webshop.  

Ongeacht dat er in ook dit jaar voor de projectwerking heel wat bepekringen 

overwonnen moesten worden, heeft Plattelandscentrum wel actief verder gewerkt aan 

plattelandsgemeenschappen waar het goed wonen, werken en ontspannen is. In 2021 

waren er 10 projecten in uitvoering. De projecten Dorp Dynamiek en Sociaal Makelaar 

– De Verbinders liepen dit jaar af. Voor dit laatste project werden met name in Sint-

Margriete en Rieme nog heel wat acties gerealiseerd die de buurt dichter bij elkaar 

brachten (oa dorpskrant, wandeling, lancering straatambassadeurs). In januari ging het 

Leaderproject Ruimte voor Verbinding van start. Samen met Comeet en Samenwerk 

cvba gaat het Plattelandscentrum de uitdaging aan om via creatief en gedeeld gebruik 

van leegstaande ruimtes innovatieve antwoorden te bieden op lokale noden van 

bewoners, ondernemers en verenigingen.  

Dit jaarverslag is opgebouwd met verschillende hoofdstukken die samen een overzicht 

geven van de werking. Hierbij wordt telkens vertrokken vanuit de doelstellingen van de 

vzw. Deze doelstellingen worden gerealiseerd door het beheer van het provinciaal 

streekcentrum de Huysmanhoeve in Eeklo, een geheel van projecten onder de noemer 

‘plattelandslab’, de werking rond hoeve- en streekproducten en het eigen aanbod dat 

het Plattelandscentrum eerder ontwikkelde. Het geheel kent vanuit de doelstellingen van 

de vzw een samenhang. Als bijlage kan je dan ook een overzicht vinden hoe de diverse 

onderdelen van de werking samen één geheel vormen.  
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Het Plattelandscentrum ging in 2021 geen uitdaging uit de weg, en zal ook in de 

toekomst blijven openstaan voor nieuwe uitdagingen, samenwerking met diverse 

partners of creatieve aanpak. Vragen over een project of wil je samen een nieuw idee 

verkennen? Aarzel dan niet om contact op te nemen. 

Veel leesplezier! 
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1 WAARDEN & DOELSTELLINGEN 

1.1 Initiatieven opzetten rond plattelandsontwikkeling  

De rode draad, en meteen ook de eerste doelstelling in de werking van het 

Plattelandscentrum Meetjesland vzw is ‘meewerken aan de ontwikkeling van het 

Meetjesland als plattelandsstreek in het kader van een breed plattelandsbeleid, dat 

gericht is op streekontwikkeling en dit door de participatie van de bevolking te verhogen, 

vormingsinitiatieven op te zetten en door als centrum of in samenwerking met derden 

de nodige initiatieven of projecten op te zetten in het kader van plattelandsontwikkeling’. 

Vanuit onder andere het projecten ‘Dorpsdynamiek’ en ‘sociaal makelaar’, binnen het 

Leaderprogramma en het PDPO-project ‘tot proffijt van de ghemeensaemheit’ wordt 

actief op dit thema ingezet (hoofdstuk 4).  

Met de organisatie van vormingsmomenten rond koken, wolbewerking, enz. wil het 

Plattelandscentrum bijdragen tot de verhoogde participatie van de bevolking op het vlak 

van plattelandsbeleving. Door de 

organisatie van belevingsarrangementen, 

zoals ‘Beleef de fratsen van Paster Sies’ en 

‘de Botersmokkeldropping’ hebben 

verschillende groepen het platteland leren 

kennen en beleven (hoofdstuk 5). Ook het 

beheer van het Provinciaal Streekcentrum 

Huysmanhoeve draagt bij tot de 

verwezenlijking van deze eerste doelstelling 

van het Plattelandscentrum (hoofdstuk 2). 

1.2 Informeren over land- en 

tuinbouwsector  

Het Plattelandscentrum Meetjesland vzw wil 

‘via diverse initiatieven de bredere 

bevolking in contact brengen met de land- 

en tuinbouw in de streek en informeren over 

de evoluties in de sector’. 

Deze doelstelling wordt nagestreefd door 

het deel landbouweducatie op de 

Huysmanhoeve (hoofdstuk 2), de werking 

rond hoeve- en streekproducten (hoofdstuk 

3) en de initiatieven in de projectwerking 

(plattelandslab, hoofdstuk 4).  

Het Plattelandscentrum 

bouwt samen met 

verschillende actoren aan 

plattelandsgemeenschappen 

waar het goed wonen, 

werken en ontspannen is. 

Door de participatie van de 

bevolking te verhogen, 

vormingsinitiatieven op te 

zetten en innovatieve 

projecten te coördineren. Dit 

vanuit de waarden van 

samenwerking; innovatie en 

creativiteit, waarmee het 

Plattelandscentrum het 

verschil wil maken voor en 

met de gemeenschap. 
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1.3 De streek profileren als toeristisch aantrekkelijk gebied  

Het Plattelandscentrum Meetjesland kent reeds een lange traditie in het constructief 

samenwerken op regioniveau. Aanvankelijk enkel in het Meetjesland, maar ondertussen 

bij uitbreiding ook in het Waasland en de Vlaamse-Ardennen. Daarmee werkt de vzw 

op verschillende manieren aan haar derde doelstelling: ‘via culturele en recreatieve 

activiteiten de streek profileren als toeristisch aantrekkelijk gebied’.  

Met de activiteiten die het Plattelandscentrum Meetjesland organiseert in het Provinciaal 

Streekcentrum Huysmanhoeve wil ze de site tot poort van het Meetjesland maken, van 

waaruit toeristen de streek kunnen ontdekken (hoofdstuk 2). 

Ook de belevingsarrangementen en de andere activiteiten met betrekking tot 

plattelandsbeleving in de regio Meetjesland dragen bij aan deze doelstelling (hoofdstuk 

5). 

Daarnaast organiseert het Plattelandscentrum alleen en samen met regionale partners 

activiteiten die moeten toelaten de streek als (toeristisch) aantrekkelijk te profileren, dit 

zowel binnen gesubsidieerde projecten als binnen de structurele werking. 

1.4 Uitbouwen van een toeristisch informatiebureau en uitbaten 

van een onthaal- en bezoekerscentrum 

De vierde en vijfde doelstelling van het Plattelandscentrum Meetjesland zijn ‘het 

uitbouwen van een feitelijk centrum en van een toeristisch informatiebureau in 

samenspraak met de gemeente Sint-Laureins’ en het uitbaten van een onthaal- en 

bezoekerscentrum. 

De dienst Vrije Tijd van de gemeente Sint-Laureins verhuisde in 2018 naar ‘Huis van de 

Vrije Tijd’, het gebouw waarin vroeger ook het onthaal- en bezoekerscentrum van het 

Plattelandscentrum was ondergebracht. Daardoor wordt een directere samenwerking 

met de toeristische dienst van de gemeente gerealiseerd. Toeristen kunnen nu op één 

locatie terecht en de doorverwijzing onderling gebeurt makkelijk. Dit zorgt ervoor dat 

deze doelstelling gerealiseerd werd. De deelname aan de toeristische raad van Sint-

Laureins draagt eveneens bij aan de verwezenlijking van de vierde doelstelling. Tot slot 

wordt hier ook aan gewerkt binnen het project (Be)leefbaar Sint-Laureins.  

Door de intense samenwerking met het gemeentebestuur kan het Plattelandscentrum 

nog steeds over de ruimte van het vroegere bezoekerscentrum beschikken. Daarnaast 

beheert het Plattelandscentrum sinds 2010 het Provinciaal Streekcentrum 

Huysmanhoeve. Daarmee wordt actief ingezet op de vijfde doelstelling nl ‘het beheren 

en uitbaten van de aan het centrum verbonden onthaal- en bezoekerscentrum’. De 

acties die ondernomen werden met betrekking tot de uitbating van het onthaal en 

bezoekerscentrum worden beschreven in hoofdstuk 2 en 6. 

1.5 Ondersteunen van de ontwikkelingen op het platteland  

De actieve vertegenwoordiging van het Plattelandscentrum in de verschillende 

overlegvormen op regionaal, provinciaal en Vlaams niveau en diverse initiatieven en 
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activiteiten in uitvoering van lopende projecten dragen bij tot de verwezenlijking van 

doelstelling 6 nl ‘voor zover de mogelijkheden het toelaten een dienstverlening inrichten 

die tot doel heeft de ontwikkelingen op het platteland mee te ondersteunen’. Deze acties 

worden beschreven in hoofdstuk 5 en 8.  
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2 HUYSMANHOEVE 

Sinds 2009 beheert het Plattelandscentrum het provinciaal streekcentrum 

Huysmanhoeve op vraag van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het Plattelandscentrum 

staat in voor het beheer van de site en werkt er een inhoudelijk aanbod uit rond vier 

plattelandsgerelateerde thema’s: smaak, landbouw, natuur en erfgoed.  

Aanvankelijk bouwde het Plattelandscentrum de werking op de Huysmanhoeve enkel 

met projecten uit. Ondertussen vervult het haar verplichtingen, voortvloeiend uit de 

beheersovereenkomst met het provinciebestuur, met structurele ondersteuning van het 

provinciebestuur. Daarnaast realiseert het Plattelandscentrum inhoudelijke nieuwe 

klemtonen nog steeds op projectbasis. Er wordt dan ook een duidelijk onderscheid 

gemaakt tussen alle activiteiten die worden georganiseerd binnen projecten (zie 

hoofdstuk 4) en de acties voor het beheer van de hoeve. 

In december 2019 werd gestart met verbouwingswerkzaamheden op de site. Onder 

andere de grote schuur en de koeienstal ondergaan een renovatie. Gedurende 2021 

was daardoor een deel van de site niet toegankelijk voor het publiek.  

2.1 Onderhoud en ontwikkeling site 

2.1.1 Beheer van de gebouwen 

Het Plattelandscentrum staat als beheerder van de site in voor het dagelijks onderhoud 

van de gebouwen op de site. Het binnenonderhoud omvatte in 2021 het onderhoud 

van bakhuis, cafetaria, woonhuis, open wagenhuis, kantoorruimte, toiletten en 

paardenstal.  

De koestal en grote schuur worden sinds december 2019 gerenoveerd. Naast het nauw 

opvolgen van de verbouwingswerken was er voor dit deel van de site geen dagelijks 

beheer noodzakelijk. Het atelier voor kleine herstellingen op de site, dat voor de 

verbouwingen was ondergebracht in de koestal, was net zoals in 2020 tijdelijk 

ondergebracht in 2 gehuurde containers.  

Het beheer gebeurt binnen de afspraken van de beheersovereenkomst met het 

provinciebestuur en in overleg met de bevoegde provinciediensten.  

De publiekstoegankelijke ruimtes in 2021 waren de cafetaria, het woonhuis en het open 

wagenhuis. Op evenementen werd ook het bakhuis opengesteld, hetzij voor 

demonstratie en proevertjes, hetzij voor broodverkoop op bestelling. Omwille van de 

COVID-19-pandemie bleef het bakhuis in 2020 gesloten voor bezoekers. In 2021 

waren er wat meer mogelijkheden binnen het kader van COVID-richtlijnen, waardoor 

er opnieuw kon gebakken worden. Bezoekers konden in open lucht aan het bakhuis 

kennismaken met de vrijwillige bakkers en het bakproces. Het open wagenhuis werd 

vooral opengesteld tijdens grotere evenementen, maar ook voor de ontvangst van 

groepen, al dan niet voor een verhuring. Aangezien dit een overdekte ruimte is die goed 

kan worden verlucht, was dit de voornaamste plaats waarin personen volgens de 

maatregelen konden samenkomen.  
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Door het gebruik van mobiele C02-meters, werd de luchtkwaliteit in de verschillende 

ruimtes goed gemonitord. Zo werd er een veilige omgeving gegarandeerd voor 

bezoekers, personeel en vrijwilligers. 

2.1.2 Groenbeheer 

Voor het groenbeheer wordt het groenbeheersplan voor de hoeve gevolgd. Dit omvat 

het onderhoud van de moestuin, de boomgaard, de schapenweide- en stalling, 

kruidentuin en bessencirkels. Tevens omvat dit het onderhoud van de toegangswegen, 

de gracht aan de dreef, de omwalling en het gras.  Het groenbeheer wordt grotendeels 

uitgevoerd door een achttal vrijwilligers onder supervisie van de voorwerker. Enkele 

vrijwilligers hebben de toelating om met machines te werken zoals bosmaaiers of 

kettingzagen. Voor een aantal werkzaamheden zoals het snoeien van de knotwilgen en 

het oogsten van de appels werd samengewerkt met externe organisaties.  

De handleiding omgevingsbeheer is verder aangepast en blijft een document dat 

houvast biedt voor iedereen die betrokken is bij de verzorging van het groenbeheer. In 

2020 zijn de gesprekken gestart met de Provincie Oost-Vlaanderen m.b.t. de 

omgevingsaanleg van de site en de invulling van de aanpalende grond. De Provincie 

Oost-Vlaanderen heeft in 2019 een L-vormig stuk grond aangekocht langs de 

Huysmanhoeve. Het gebruik van die grond door een landbouwer werd beëindigd in 

oktober 2021, waarna er een eerste aanplant was in functie van de ontwikkeling van 

de pluktuin.  

2.1.3 Opvolgen wettelijke verplichtingen 

In 2021 werd er verder gewerkt aan het preventiebeleid. Niet alleen omdat het wettelijk 

verplicht is, maar vooral om een veilige en aangename werkomgeving te creëren voor 

personeel en vrijwilligers.  

In 2021 werden de veiligheidsregels/risicoanalyses aangepast naar de 

coronamaatregelen van dat moment en gebriefd naar de medewerkers, vrijwilligers en 

bezoekers. Bovendien werden naar de bezoekers ook regels opgesteld waaraan ze zich 

dienden te houden tijdens een bezoekje aan de hoeve. Het nodige preventiemateriaal 

(ontsmettingsgel, screens, ontsmettingsmiddel, … werd verder onderhouden en op de 

juiste plaatsen in de hoeve gebruikt en aangeboden.  

Het calamiteitenplan werd verder ontwikkeld en voorgelegd aan de preventiedienst van 

Provincie Oost-Vlaanderen. De risicoanalyses rond gebouwen, functies en activiteiten 

werden geüpdatet en/of opgemaakt. 

De jaarlijkse wettelijke controles van brandblusapparaten, EHBO, elektrische 

installaties, ladders, …werden ook uitgevoerd. 

2.2 Inhoudelijke uitbouw 

Voor de inhoudelijke uitbouw van de Huysmanhoeve lag in 2021 vooral de nadruk op 

de atelierwerking en de uitvoering van het project ‘Tot proffijt van de ghemeensaemheit’ 

(PDPO). Helaas heeft de COVID-19-pandemie de vele plannen en activiteiten beperkt.  
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Door de vrijgekomen tijd binnen de Coronabeperkingen, is nu wel de Erfgoedkruimel 

en de handleiding groenbeheer geschreven (publicatie voorjaar 2021).   

Naast de inhoudelijke projecten en activiteiten, heeft het team actief gewerkt rond 

missie-visie voor het beheer en de werking van de Huysmanhoeve. Vanuit de 

voortschrijdende inzichten uit ervaring en theorie, die toepasbaar zijn op de 

Huysmanhoeve, werd de aanzet gegeven tot een meer planmatig beleid. Hieruit 

voortvloeiend werden strategische- tactische en operationele doelstellingen 

geformuleerd die als basis kunnen dienen voor toekomstige beleidsplanningen. 

Dit proces, gestart in 2020, werd verdergezet in 2021 met het doel de toekomstige 

ontsluiting van de verbouwde hoeve op een optimale wijze te realiseren in de toekomst. 

Die methodische- en planmatige werkwijze moet leiden tot meer ‘leesbaarheid’ en 

duidelijkheid rond de werking van de Huysmanhoeve, zowel voor bezoekers, vrijwilligers 

en medewerkers. 

2.3 Onthaal en bezoek  

Het uitbaten van de cafetaria en het openstellen van de verschillende gebouwen van 

het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve is een onderdeel van de 

beheersovereenkomst.  

Bezoekers worden tijdens de openingsuren in de eerste plaats onthaald door Toerisme 

Meetjesland. Zij hebben hun infokantoor sinds mei 2014 in het woonhuis van de 

Huysmanhoeve, de benedenverdieping is ingericht als bezoekersruimte. De bezoekers 

kunnen bij het onthaal van Toerisme Meetjesland o.a. terecht voor informatie over de 

streek, fietsroutes, het boeken van toeristische arrangementen. Het Plattelandscentrum 

zorgt ervoor dat de medewerkers van Toerisme Meetjesland op de hoogte blijven van 

lopende zaken of eventuele geplande activiteiten die een impact kunnen hebben op de 

site. Omwille van een optimale samenwerking wordt telkens 1 medewerker van 

Toerisme Meetjesland uitgenodigd op het maandelijks Huysmanhoeve overleg.  

De Huysmanhoeve wordt steeds meer de echte draaischijf voor toerisme in het 

Meetjesland en het ontsluiten van het platteland. Dankzij het leaderproject Flourishing 

Destinations werd ingezet op het optimaliseren van het onthaal op de hoeve. Aan de 

hand van verschillende brainstorms voor zowel vrijwilligers als medewerkers werd 

nagedacht over een nieuw onthaalplan. Door de geldende Coronamaatregelen was het 

verder uitwerken van dit project beperkt zodat de geplande opleidingen voor vrijwilligers 

niet zijn doorgegaan. Ondertussen werd wel een onthaalgids opgemaakt en een 

onthaalplan uitgewerkt 

Door de COVID-19-pandemie en de geldende maatregelen was het Plattelandscentrum 

genoodzaakt de openingstijden van de Huysmanhoeve aan te passen. De cafetaria 

opende pas de deuren op 23 mei en bleef geopend tot 3 oktober, telkens van woensdag 

tot en met zondag, van 11 uur tot 18 uur. De hoeve was in die periode ook open op 

feestdagen. Bediening kon enkel nog aan tafel gebeuren wat een extra inspanning vroeg 

van vrijwilligers, jobstudenten en interims, aangestuurd door de 

permanentiemedewerkers.  
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2.4 Ontwikkeling ‘Huysmangemeenschap’ 

2.4.1 Vrijwilligerswerking 

Ook in 2021 steunde de werking van de Huysmanhoeve sterk op de inzet van de 

vrijwilligers. De COVID-19-pandemie had ook hier, voor een tweede werkingsjaar, een 

grote impact en vergde zeer veel flexibiliteit en creativiteit van zowel vrijwilligers als 

medewerkers.  

Concreet betekende dit o.a. dat de aanwezigheid van vrijwilligers werd gereguleerd, 

afhankelijk van de geldende Coronamaatregelen. Na een jaar geen nieuwe vrijwilligers 

‘aan te werven’ omwille van strengere COVID-richtlijnen in 2020, werd er in 2021 

opnieuw ingezet op werving. 

Met een aangevulde groep buitenwerkers werd de site verder onderhouden als een plek 

voor sociaal contact, zinvolle dagbesteding en zingeving voor elke bezoeker die in die 

periode op de Huysmanhoeve kwam.  

Het Plattelandscentrum zette in 2021 nog bewuster in op deze aspecten om ook tijdens 

de pandemie de ‘community’ te blijven onderhouden. Na een jaar met nauwelijks 

momenten waarop de groep vrijwilligers kon samenkomen, waren er periodes in 2021 

met iets meer mogelijkheden. Zo werden er een aantal momenten georganiseerd waar 

vrijwilligers konden samenkomen. Op die momenten werden de vrijwilligers betrokken 

bij de inhoudelijke vernieuwingen in de werking en werden updates gegeven van de 

lopende werkzaamheden. Sinds 2020 wordt ‘de Huysmangazet’ tweewekelijks verspreid 

aan vrijwilligers en betrokkenen. Hiermee werd er in 2021 verder ingezet om op die 

manier alle (oud-) vrijwilligers betrokken te houden bij de werking. Gerichte individuele 

contacten met vrijwilligers waren nodig om te bemoedigen, om de moeilijke COVID-

periode door te komen. 

Een aantal van de groep buitenwerkers hebben zich in 2021 ook geëngageerd als 

logistieke ondersteuning bij de cafetaria- en evenementenwerking. Vanwege de COVID-

maatregelen, kon er enkel bediend worden aan tafel, wat extra inspanning vroeg van 

vrijwilligers, jobstudenten en van medewerkers, om het bedieningssysteem bij te sturen 

en op te volgen. 

De vrijwilligersgroep bleef zich situeren rond een 40-tal vrijwilligers. 

2.4.2 Van bezoeker naar deelnemer 

Het Plattelandscentrum tracht om met de inhoudelijke werking op de hoeve een 

connectie te maken tussen de ‘eerder passieve bezoeker’ naar de ‘actieve bezoeker’ als 

deelnemer aan het geheel. De Huysmanhoeve, eigendom van het provinciebestuur, is 

per definitie ‘gemeenschapsgoed’. Uiteindelijk streeft het Plattelandscentrum er als 

beheerder naar dat elke bezoeker op deze ‘common ground’ een plek heeft en een 

vorm van ‘eigenaarschap’ voelt. Dit omdat eigenaarschap en betrokkenheid leidt naar 

een algemeen verantwoordelijkheidsgevoel voor de zorg van de Huysmanhoeve.  

Door de renovatie- en restauratiewerken en de COVID-maatregelen was het in 2021 

maar beperkt mogelijk om hiervoor impulsen te geven naar vrijwilligers en bezoekers. 
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Maar het Plattelandscentrum zal ook in de toekomst zoveel als mogelijk bezoekers 

betrekken bij de werking van de Huysmanhoeve. 

Om dit te stimuleren zijn er mini-tentoonstellingskasten in het open wagenhuis 

gebouwd. Bezoekers worden actief uitgenodigd hun collectie, verzameling, 

kunstwerkjes, … te tonen gedurende een bepaalde periode tijdens het seizoen. Deze 

kastjes zijn uiteindelijk het volledige seizoen gevuld geweest door verschillende 

deelnemers/bezoekers.  

In het najaar van 2019 is de werfafsluiting van de renovatie- en restauratiewerken 

geplaatst als fysieke grens tussen de werfzone en de publieke ruimte die verder 

beschikbaar bleef. Deze afsluiting werd omgedoopt tot DE WAND, met de bedoeling 

om van de beperking een aantrekkingspunt te maken. Vanuit het idee dat iedereen kan 

meedenken en –werken aan de toekomst van de Huysmanhoeve, werden ook in 2021 

verschillende projecten gerealiseerd aan DE WAND. Als resultaat hebben onder andere 

Wijkcentrum De Kring, jeugdwerking De Plek en individuele bezoekers verschillende 

creatieve, tijdelijke toevoegingen aangebracht. Onder andere een groot gedicht als 

deel van een gedichtenroute over psychische kwetsbaarheid, een resultaat van een 

graffiti-workshop etc.  

Als eerste actie op het nieuwverworven stuk grond werden er verschillende Plant-Acties 

georganiseerd. Dit kadert binnen het project “tot proffijt van de ghemeensaemheit”. 

Hiervoor werd een oproep gelanceerd naar organisaties, bewoners en bezoekers van 

het Meetjesland. Door actief mee te helpen bij de aanleg van het nieuwe ‘PlukVeld’ 

kregen zij in ruil ‘meetjes’ (gemeenschapsmunt). De verdiende meetjes kunnen dan door 

hun verzilverd worden binnen de werking van de Huysmanhoeve. Zo konden zij deze 

inruilen voor een spel boerengolf en streekproducten.  

Door de beperkingen van de Coronamaatregelen werd actief ingezet op sociale media. 

Op die manier werd het publiek geprikkeld over de vooruitgang en de actualiteit op de 

hoeve. Op facebook bestaat er nog steeds een ‘moestuingemeenschap’, gelinkt aan de 

moestuin van de Huysmanhoeve en ook een gemeenschap rond het wolatelier van de 

Huysmanhoeve. Beide facebookgroepen zijn open en worden beheerd en gevoed door 

vrijwilligers. 

2.5 Atelierwerking  

De atelierwerking van het Plattelandscentrum brengt mensen samen die een stiel of 

ambacht beheersen of willen leren. Het zijn open groepen die kennis delen en elkaar 

inspireren om oude technieken hedendaags in te zetten. In de ateliers zitten 

niveauverschillen, die elk eigen uitdagingen kennen.  

2.5.1 Wolatelier 

In het wolatelier staat de verwerking en bewerking van wol en handwerktechnieken 

centraal. Het wolatelier kwam in 2021 om de twee weken op maandag samen tussen 

14u en 21u, voor zover het mogelijk was met de heersende coronamaatregelen. In 

2021 is het wolatelier gestart met een project rond zeefdrukken op vilt. Het wolatelier 
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heeft zelf het proces uitgedacht en in handen genomen. In de loop van 2022 zal het 

resultaat te bezichtigen zijn op een tentoonstelling in de Huysmanhoeve. 

Het wolatelier heef deelgenomen aan de dierendag op 3 oktober door demonstraties 

te geven aan de bezoekers van de Huysmanhoeve. 

2.5.2 Bakatelier 

Het bakatelier bestaat uit een achttal vrijwilligers die op geregelde basis 

bakdemonstraties geven. Tijdens de demonstraties kunnen bezoekers het proces volgen 

en vragen stellen.  In 2021 hebben de bakkers als gevolg van de coronamaatregelen 

weinig broodbakdemonstraties kunnen geven. Er zijn geen scholen op bezoek gekomen. 

2.5.3 Oogstatelier 

In de zomer van 2019 werd het oogstatelier opgestart. Een groep vrijwilligers engageert 

zich om – wanneer er oogst is – op wekelijkse basis samen te komen en oogst te 

verwerken tot allerlei producten. Het oogstatelier heeft niet alleen tot doel de oogst van 

de hoeve te verwerken, maar ook om te experimenteren met verwerkingstechnieken en 

recepten. Daarbij worden ook oude technieken en recepten opgezocht en gebruikt.  

Als gevolg van de pandemie is het oogstatelier wat in het slop geraakt. Het was niet 

mogelijk om actief samen te komen, om groepen te vormen, om veel samen in een 

keuken te staan. Bovendien hebben de werkzaamheden aan de koeienstal het 

onmogelijk gemaakt om in de leskeuken te werken. Pas in 2022 zal de leskeuken 

geïnstalleerd worden en kan samen met de pluktuin, terug een doorstart gegeven 

worden aan de activiteiten binnen het oogstatelier. 

2.5.4 Bijenatelier 

In 2020 is de samenwerkingsovereenkomst getekend met de Sint-Ambrosiusgilde uit 

Lembeke.  

Het bijenatelier zal zich richten op de bijenproducten, op lezingen, of informatie-

uitwisselingen. Wanneer het over imkertechnieken gaat en ontvangst van scholen in de 

bijenhal, neemt de St-Ambrosiusgilde over. Zo heeft de Sint-Ambrosiusgilde in 2021 

een groep jongeren rondgeleid in de tentoonstelling ‘Bij-zaak wordt hoofdzaak’. 

Als gevolg van de COVID-19-pandemie is het bijenatelier nog niet echt van start kunnen 

gaan. 

2.5.5 Podcastatelier 

In het najaar van 2021 heeft er in het kader van het project ‘Tot proffijt van de 

Ghemeensaemheijt' een opleiding plaatsgevonden omtrent het maken van podcasts. 

Hiervoor is een groep samengesteld die reeds enkele kleine podcasts gemaakt heeft. 

De bedoeling van dit podcastatelier is om actief verslag te maken van het reilen en 

zeilen van de Huysmanhoeve, personen en sferen in ‘beeld’ te brengen. De podcasts 

zijn openbaar gemaakt en op de gangbare kanalen te beluisteren. 
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2.6 Educatie 

Gezien de verbouwingswerken aan de Huysmanhoeve en bijkomend de COVID-

19pandemie, werd beslist om in 2021 geen promotie te voeren voor educatie op de 

Huysmanhoeve.  

Door de Coronamaatregelen zijn er slechts enkele klassen op bezoek geweest in 2021, 

deze klassen werden aangebracht door Plattelandsklassen vzw. 

2.7 Programmatie 

Na een bijna volledig afgelast evenementenseizoen in 2020, kon er in 2021 terug 

geprogrammeerd worden. Gedurende het seizoen golden er verschillende COVID-

maatregelen. Vandaar werden er voor elk evenement verschillende scenario’s 

opgemaakt om op voorhand rekening te houden met veranderende maatregelen en 

snel te kunnen schakelen. 

De eigen activiteiten bestonden in 2021 onder andere uit: Plantendag, Wandeldag, 

Ambachtendag, 4 picknickconcerten, Open Monumentendag, Meetjeslandse 

Dierendag en Erfgoednacht. 

2.7.1 Tentoonstellingen 

De tentoonstelling ‘Bijzaak wordt hoofdzaak’, origineel gepland in 2020, was te 

bezoeken gedurende het gehele seizoen. Alsook de m2-kastjes, waar bezoekers hun 

eigen werken/verzamelingen kunnen tentoonstellen, werden opnieuw gevuld doorheen 

het seizoen. 

2.8 Verhuur en activiteiten van derden 

In 2021 werden de cafetaria, het open wagenhuis en het evenementenplein van de 

Huysmanhoeve 46 keer verhuurd. Ingevolge het provinciaal reglement van 12 oktober 

2011, waren er daarvan 18 betaalde verhuringen.  

Na de geplande renovatiewerken van de koestal en grote schuur in 2022 zal meer 

ingezet worden op verhuur. Het huurreglement zal vermoedelijk tegen dan ook 

geëvalueerd en mogelijks ook aangepast worden.  

2.9 Voorbereiding en opvolging verbouwingswerken  

Als beheerder is het Plattelandscentrum de fysieke link tussen de dienst patrimonium van 

het provinciebestuur, de aannemer en de diverse onderaannemers. Het 

Plattelandscentrum was dan ook aanwezig op het wekelijkse werfoverleg van de 

restauratie en renovatie van de koestal en de schuur. Daardoor kon er vanuit het beheer 

op een adequate manier ingespeeld worden op de timing en uitvoering van de werken.   

Daarnaast volgde het Plattelandscentrum ook in 2021 de werken van beperkte omvang 

op de hoeve op (kleinere werken of werken van korte duur). En dit in uitvoering van de 

beheersovereenkomst met het provinciebestuur, samen en in overleg met de dienst 
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patrimonium. Daarnaast blijft het Plattelandscentrum de kleine ingrepen met betrekking 

tot het patrimonium of kleine herstellingen ten behoeve van de dagelijkse werking zelf 

uitvoeren. Het Plattelandscentrum geeft hierdoor kansen aan gemotiveerde vrijwilligers 

en voor het provinciebestuur werkt dit kostenbesparend.  
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2.10 Huysmanhoeve in cijfers 

In de tabel hieronder worden de bezoekersaantallen per soort activiteit weergegeven 

van 2017 tem 2021.  

In deze tabel is heel duidelijk het effect van de verschillende coronamaatregelen op de 

bezoekersaantallen te zien. Zoals 2020 als 2021 toonden een veel lager bezoekerscijfer 

dan de voorbije jaren. 

Tabel: overzicht van bezoekersaantallen per soort activiteit in het Provinciaal Streekcentrum 

Huysmanhoeve 

Soort activiteit 2017 2018 2019 2020 2021 

Atelierwerking    65 134 

Bezoek educatief 37 324 359 141 209 

Bezoek groep 3275 3899 1880  447 

Bezoek individueel 2410 2977 2393 1789 3163 

Bezoek promotioneel 5  57  55 

Cursus 365 544 328 38 46 

Publieksevenement 8169 8168 6916 759 3206 

Receptie/Maaltijd 70 451 130   

Vergadering 371 546 152 35 81 

Verhuur - besloten 

activiteit 1438 1520 2230 1146 716 

Verhuur - open activiteit 853 3765 2597 470 1893 

Eindtotaal 16993 22194 17042 4443 9950 

 

In de grafiek hierna wordt per jaar een overzicht gegeven van het totale aantal 

bezoekers in het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve. 
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Grafiek: aantal bezoekers per jaar van 2017 tem 2021 in Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve  
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3 STREEKPRODUCTEN 

Het Plattelandscentrum ondersteunt en promoot hoeve- en streekproducten. 

Aanvankelijk was er enkel ondersteuning in het Meetjesland, nadien ook in de Vlaamse 

Ardennen en uiteindelijk verenigde het Plattelandscentrum ook producenten in het 

Waasland om samen hun producten te promoten en zo ambassadeur te zijn van hun 

streek.   

3.1 Ondersteuning cv mmm…eetjesland  

Vanuit een leaderproject richtte het Plattelandscentrum in 2007 de cv mmm…eetjesland 

op. Gestart met 17 producenten, waren er eind 2021 32 aangesloten leden, inclusief 

het Plattelandscentrum. 

Ondanks de COVID-19-pandemie groeide de autonome werking van 

mmm…eetjesland. Steeds meer klanten vinden de weg naar de coöperatie of 

bijhorende verkooppunten. Er is een stijgende afzet, nieuwe producenten treden toe en 

de organisatie van eigen events gebeurt vaker via eigen inzet van de producenten. Het 

eerste aanspreekpunt voor vragen over de werking van mmm…eetjesland is het 

Plattelandscentrum, hierdoor blijft het Plattelandscentrum het regionale aanspreekpunt 

voor de Meetjeslandse hoeve- en streekproducenten. 

In 2021 was er opnieuw een stijgende lijn te merken in de verkoop van producten via 

de webshop www.mmm-eetjesland.be. Er was een omzet van 23.500 euro, verdeeld 

over 3.954 unieke producten.  Dit is ongeveer een stijging van 20% in vergelijking met 

2020. 

Tevens was er een grote stijging in de verkoop van geschenkpakketten of 

geschenkdozen. AZ Alma, Kringloopwinkel, IVM of gemeente Evergem (ikv bedanking 

voor vrijwilligers vaccinatiecentrum) bestelden samen bijna 1000 geschenkdozen. 

Er was ook voor het eerst sinds lang de organisatie van een eigen hoeve- en 

streekproductenmarkt (november) in de kerk van Beke. Bijna 20 standhouders mochten 

meer dan 800 bezoekers verwelkomen. 

Tot slot was er een inhoudelijke verandering door de invoer van een zogenaamde 

engagementsvergoeding. Doel hiervan is alle producenten te engageren tot 

daadkracht, zogenaamde ‘slapende leden’ kregen de kans om uit te treden. Zes leden 

besloten de samenwerking stop te zetten waardoor de coöperatie vanaf heden bestaat 

uit geëngageerde producenten. 

3.2 Ondersteuning cv Vlapas. Degusteer de Vlaamse Ardennen  

Vanuit een Leaderproject werd in 2015 een coöperatie voor hoeve- en streekproducten 

opgericht in de Vlaamse Ardennen, dit onder de noemer Vlapas, degusteer de Vlaamse 

Ardennen. Eind 2021 waren er 14 producenten lid van dit samenwerkingsverband. 

http://www.mmm-eetjesland.be/
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Net als in 2020 was het in 2021 geen evidentie om activiteiten of acties te organiseren 

wegens de COVID-19-pandemie. Er waren een aantal aanvragen voor 

cateringopdrachten of participatie aan activiteiten, naderhand werden deze opnieuw 

geannuleerd. 

Er waren wel vragen voor geschenkmanden, deze werden steeds door de voorzitster 

afgehandeld gezien zij het enige verkooppunt zijn van Vlapas. Bijgevolg hebben zij ook 

andere producten van collega’s in de aanbieding waardoor men snel en efficiënt een 

pakket kan samenstellen.  2020 was dus een relatief rustig jaar voor Vlapas, de 

individuele producenten hadden persoonlijk wel een goed jaar door een stijgende 

verkoop van hun producten. 

De rol van het Plattelandscentrum binnen Vlapas is gelijklopend zoals bij 

mmm...eetjesland. In overleg met de CVBA worden initiatieven genomen zoals het 

zoeken naar nieuwe afzetmogelijkheden, de uitbreiding van het aantal producenten, de 

organisatie van vormingsmomenten, gezamenlijke promotie, … De uitwerking hiervan 

zal hopelijk in 2022 kunnen plaatsvinden. 

3.3 Ondersteuning cv Smaak van Waas  

Vanuit een Leaderproject werd in 2017 in het Waasland de coöperatie ‘Smaak van 

Waas ’opgericht. Eind 2021 waren er 16 producenten lid van Smaak van Waas. 

Doorheen het jaar organiseert Smaak van Waas hoeve- en streekproductenmarkten, 

promotieacties met bijbehorende geschenkideeën en initiatieven bij de producenten 

thuis. Door de samenwerking binnen deze coöperatie worden producten verkocht op 

meerdere verkooppunten. Bovendien werken ook deze producenten samen om nieuwe 

producten te ontwikkelen, zodat het aanbod groeit, en een prima ambassadeur is voor 

de regio.  Echter, net zoals bij de andere coöperaties zorgde de COVID-19-pandemie 

er voor dat niet alle acties konden plaatsvinden. 

Nadat er in 2020 inspanningen werden geleverd om de zelfstandigheid te verhogen 

d.m.v. de opmaak van een businessplan, ging Smaak van Waas verder op dit elan in 

2021. Het eigenhandig samenbrengen of organiseren van vergaderingen of 

werkgroepen, het zelfstandig beslissen van bepaalde inhoudelijke werkzaamheden of 

het opvolgen van vragen rond geschenkpakketten, wijst op een steeds meer zelfstandig 

wordende werking van Smaak van Waas. Qua activiteiten was er steeds een 

belemmering in 2021, ondanks COVID-19 was er toch een Smaakmarkt in november. 

Alle aangesloten producenten waren hierop aanwezig, er kwamen meer dan 700 

bezoekers. 

De webshop kent een gestage groei, hoewel er het besef is dat er steeds aandacht moet 

blijven voor een continue promotie om de verkoop te handhaven. 

De rol van het Plattelandscentrum binnen Smaak van Waas is gelijklopend als bij 

mmm...eetjesland of Vlapas. Voor en met de aangesloten producenten in het Waasland 

wordt er gezocht naar nieuwe afzetmogelijkheden, de uitbreiding van het aantal 

producenten, de organisatie van vormingsmomenten, gezamenlijke promotie, … 
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3.4 Aarde-nd-werk cvba-so 

Sinds de oprichting in 2013 is het Plattelandscentrum betrokken bij Aarde-nd-werk 

cvba-so. Het Plattelandscentrum trad toe als coöperant.  

Aarde-nd-werk is een coöperatieve vennootschap met een sociaal oogmerk. De 

kerntaken bestaan uit: 

- Biologische teelt van kruiden  

- Verwerking van deze kruiden tot biologische producten (door middel van 

geforceerd drogen) 

- Arbeidsoriëntatie 

- Taken van functioneel- en educatief groenbeheer 

In 2021 vonden binnen de coöperatie geen activiteiten plaats waarbij het 

Plattelandscentrum actief betrokken was. 

3.5 Plattelandscentrum en korte keten 2021 in cijfers 

 
mmm…eetjes-land Vlapas Smaak van Waas 

    

    

Aantal leden per coöperatie 32 14 16 

Aantal publieksactiviteiten 1 0 1 

Aantal deelnemers publieksactiviteiten 20 0 16 

Aantal bezoekers publieksactiviteiten 820 0 798 

Aantal verkochte geschenkpakketten 986 56 127 

Aantal vormingsmomenten 0 0 0 

Aantal (digitale) 

vergaderingen/bijeenkomsten 
6 2 12 

Aantal aanwezigen tijdens vergaderingen 115 15 135 

 

 

 

 

 

 

 

   

4 PLATTELANDSLAB 

Samen met een breed netwerk zet het Plattelandscentrum innovatieve trajecten en 

projecten op die economische, culturele, sociale en maatschappelijke uitdagingen op 

het platteland aanpakken.  
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4.1 Korte Keten 

4.1.1 Boergondische Buren 

Boergondische buren is een ‘transnationaal Leaderproject dat de grensoverschrijdende 

samenwerking tussen de gemeente Hulst/Terneuzen in Nederland en het Belgische 

Waasland wil stimuleren op het gebied van (lokale) verkoop van streek- en 

hoeveproducten en plattelandstoerisme. Het project startte in oktober 2019 en loopt af 

in maart 2023. 

Om de samenwerking te kunnen stimuleren, inventariseert het projectteam van 

Boergondische Buren welke ondernemers zich in het gebied bevinden, de huidige en 

gewenste situatie in lokale verkoop, maar ook welke barrières er zijn die de 

grensoverschrijdende samenwerking en verkoop belemmeren. Dit leidt tot betere 

zichtbaarheid bij consumenten en zakelijke afnemers. In een later stadium wordt er actief 

naar oplossingen gezocht om deze belemmeringen te verminderen en zelfs op te lossen. 

Gedurende dit project organiseren de partners van dit project verschillende activiteiten 

als: 

- In kaart brengen van ondernemers in het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen die 

hoeve- en streekproducten aanbieden d.m.v. digitaal platform 

- Inventarisatie van kansen en mogelijkheden om via lokale events/markten meer 

verkoop te realiseren. Maar ook de kansen en mogelijkheden van de korte 

keten. Onder 'korte keten' verstaan we: directe verkoop en belevering aan 

bedrijven (retail, groothandel en horeca) en aan consumenten. 

- Later in het project worden er bijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers 

die actief zijn in de agrarische sector, toerisme en retail, groothandel en horeca 

om nader kennis te maken met elkaar en om de samenwerking onderling te 

bevorderen. 

- ‘Tour de boer’; grensoverschrijdende tochten waarbij ondernemers van beide 

kanten van de grens worden rondgeleid op elkaars bedrijven, met als doel het 

bevorderen van de afzet en onderlinge samenwerking. 

- Opstellen van handboeken mbt wet- en regelgeving om grensoverschrijdend 

zaken te doen met diverse productcategorieën hoeve- en streekproducten. 

- De resultaten van het project zullen consumenten sneller de weg tonen naar 

lokale hoeve- en streekproducten. De ontwikkeling van nieuwe arrangementen 

voor plattelandstoerisme vergroot de beleving van de streek en zorgen voor 

meer bedrijfsbezoeken. 

De projectpromotor is EGTS Linieland van Waas en Hulst. Aan Nederlandse zijde zijn 

de copromotoren ZLTO en de gemeente Hulst. Aan Vlaamse zijde zijn de copromotoren 

Plattelandscentrum Meetjesland, Erov vzw, gemeente Stekene, Toerisme Oost-

Vlaanderen en Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord 

4.1.2 Tot proffijt van de ghemeensaemheijt 

In november 2018 is het project “tot proffijt van de ghemeensaemheit”, een 

samenwerking van het Plattelandscentrum en Muntuit, van start gegaan. De opdracht 
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binnen dit project is dat er in de Huysmanhoeve een innovatieve werkvorm opgezet en 

geïmplementeerd wordt voor gemeenschappelijke voedselvoorziening. Hiervoor wordt 

vertrokken vanuit het idee van social-commons, met een maximale samenwerking met 

landbouw. Het resultaat moet een duurzaam voorbeeld zijn, naar werkvorm, productie, 

verwerking en vermarkting, met de bedoeling daarmee landbouw en mogelijke andere 

stakeholders te inspireren. Voor de ontwikkeling van deze werkvorm wordt, naast het 

aanbieden van ondersteunende vorming en communicatie, vertrokken van een goede 

rendabiliteitsberekening en de ontwikkeling en implementatie van een aansluitend 

alternatief waardesysteem.  

Naar aanloop van de aanleg van het plukveld, heeft de landschapsarchitect van de 

provincie Oost-Vlaanderen een plan uitgetekend voor de locatie en vorm van het 

plukveld. Om tot dit ontwerp te komen vond regelmatig overleg plaats tussen 

medewerkers en bestuurders van het Plattelandscentrum en medewerkers van de 

provincie Oost-Vlaanderen. Op basis van dit grondplan is een teeltplan opgesteld en 

zijn de perken op het perceel aangeduid. Er werd in het najaar een plantactie 

georganiseerd waarbij scholieren van Ten Doorn en vrijwilligers 22.000 bloembollen 

aangeplant hebben. De aanplant van kleinfruit gebeurt in de winter van 2022.  

Het Meetje, de gemeenschapsmunt, is in november 2021 gelanceerd. De menukaart, 

een pagina op de website en de Meetjesweetjes zijn hiervoor uitgeschreven. In de 

testfase, die binnen het project valt, wordt het Meetje toegepast voor op de aanleg van 

het plukveld.  

Het podcastatelier heeft het levenslicht gezien en dient als een vernieuwde en frisse vorm 

van communicatie, die ook een ander doelpubliek aanboort.   

4.1.3 De Wase korte keten vormgeven  

Met project ‘De Wase Korte Keten vormgeven’ wil het Plattelandscentrum, samen met 

Toerisme Waasland en CVBA Smaak van Waas inzetten op een grotere rendabiliteit en 

bekenmaking van de korte keten in het Waasland. Het project is gestart op 1 januari 

2020 en loopt af op 30 juni 2022.  

De doelstellingen van het project zijn onder andere de uitbouw van een nieuw 

businessconcept en de organisatie van pop-up events, die zullen aansluiten bij de 

bestaande webshop en distributie van Smaak van Waas. Om een bijkomende impuls te 

geven naar de promotie van de korte keten wordt een ambassadeursgroep opgericht 

en wordt een wedstijd georganiseerd waarbij horeca en traiteurs uitgedaagd worden 

om met Wase producten uit de korte keten te koken.  

De pandemie zorgde ervoor dat het organiseren van acties met lokale horeca en events 

niet konden doorgaan, tevens is er vertraging bij het opstarten van het 

ambassadeursysteem.  

Wel is er heel intensief ingezet op het begeleiden van Smaak van Waas naar een nieuw 

businessplan. Onder leiding van strategisch bureau Kompagnon was er een intensief 

traject in het najaar van 2020 waarbij alle moeilijkheden en opportuniteiten van Smaak 

van Waas besproken werden. Uiteindelijk leverde dit zowel voor een B2B als B2C-
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benadering een concreet plan op. Smaak van Waas ging hiermee in 2021, wanneer 

mogelijk, zelfstandig aan de slag om de theorie om te zetten in praktijk.  

4.2 Leefbare dorpen 

4.2.1 Dorp Dynamiek  

Dorp Dynamiek is een PDPO-project dat kennis en expertise rond toekomstgerichte 

dorpen, participatie en sociale cohesie wil samenbrengen in de regio’s Vlaamse 

Ardennen en het Meetjesland. 

Er zijn heel wat verschillende partners betrokken bij het project die elk hun eigen luik 

uitwerkten: Dienst Landbouw Provincie Oost-Vlaanderen, Landelijke Gilden, 

Innovatiesteunpunt, Vormingplus Vlaamse Ardennen & het Plattelandscentrum.  

Het Plattelandscentrum staat in voor een deeltraject waarin er onderzoek gevoerd wordt 

naar de mogelijke rollen die de gemeentelijke adviesraden van het Meetjesland kunnen 

opnemen binnen een toenemende participerende maatschappij en bij de uitwerking van 

een dorpenbeleid op maat. In drie Meetjeslandse dorpen worden de bevindingen uit 

het onderzoek uitgetest in de praktijk via kortlopende begeleidingstrajecten.  

Het project werd in maart 2021afgewerkt.  

Alle opgedane ervaringen en resultaten van de doorlopen trajecten werden gebundeld 

in verschillende starterspakketten gericht naar de verschillende doelgroepen: lokale 

besturen, burgers en adviesraden.  

De starterspakketten kunnen geconsulteerd worden op de website van de provincie 

Oost-Vlaanderen: Dorp Dynamiek (oost-vlaanderen.be).  

Volgend filmpje geeft een mooie kijk op het traject dat het Plattelandscentrum 

Meetjesland uitwerkte rond de gemeentelijke adviesraden: Dorp Dynamiek - 

Adviesraden 2.0 (vimeo.com). Het starterspakket ‘Adviesraden 2.0.’ kan 

je hier downloaden.  

4.2.2 Sociaal Makelaar – De Verbinders 

In het Leaderproject ‘De Verbinders’ gaat het Plattelandscentrum aan de slag met de 

dorpsbewoners van de Meetjeslandse dorpen.  Het Plattelandscentrum werkte een 

methodiek uit om te onderzoeken hoe een lokale gemeenschap voor een nog 

zorgzamere omgeving kan zorgen, waar de bewoners bij elkaar terecht kunnen voor 

kleine zorgvragen en contacten maar waar er ook een platform is voor bewoners met 

een idee en goesting om iets te realiseren. Deze methodiek wordt uitgetest in drie 

verschillende Meetjeslandse dorpen/wijken. Het project werd opgestart midden maart 

2018 en liep tot juni 2021.  

In 2021 werden de laatste acties georganiseerd in de projectgemeentes Sint-Laureins 

(Sint-Margriete) en Evergem (Rieme). In Balgerhoeke werden de acties gestaakt. Er 

kwam weinig tot geen reactie op de meerdere voorstellen om online de acties verder te 

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/platteland/dorp-dynamiek.html
https://vimeo.com/534453450/7f535764d0
https://vimeo.com/534453450/7f535764d0
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/22f30273-c8b5-4806-be98-c81918e079e1/Starterspakket_Adviesraden.pdf
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zetten. Er werd bijgevolg gekozen om voor de resterende periode de inspanningen te 

concentreren op de 2 locaties waar er wel nog animo was.  

In Sint-Margriete werd er nog een aantal acties gerealiseerd. Zo werd er een 

dorpskrantje ontwikkeld waarvan 250 exemplaren werden verspreid en werd er op 6 

juni een dorpswandeling georganiseerd zodat de bewoners hun dorp in al hun facetten 

kon beleven. Op verschillende plaatsen konden de deelnemers (150 personen 

=maximumcapaciteit) enkele lokale producten proeven en waren er optredens van 

lokale zangers of ambachtslieden.  Daarnaast gingen de verbinders van Sint-Margriete 

ook aan de slag met de resultaten van bevraging die gedurende de zomer van 2020 

gehouden werd. Met een werkgroep werd het gesprek met de gemeente aangegaan 

rond een aantal pijnpunten die uit de bevraging naar boven kwamen.  

In Rieme werd er op 24 maart een online burenoverleg georganiseerd waar er samen 

gebrainstormd werd over mogelijke acties binnen 3 thema’s: communicatie, burenhulp 

& ontmoeten. Uit dit overleg bleek er heel wat animo voor het opmaken van een 

wijkkrant en het lanceren van de straatambassadeurs: buurtbewoners die via kleine 

acties een aanspreekpunt zijn voor hun straat. Via Hoplr houden zij contact met een 

bredere groep bewoners die af en toe kunnen helpen. Verder hebben zij ook een nauw 

contact met de gemeente om complexere zorgvragen door te seinen. De wijkkrant werd 

opgesteld samen met het kermiscomité en stelt Rieme in al zijn facetten voor aan de 

bewoners. Er werden 1100 exemplaren verdeeld. De straatambassadeurs werden 

opgeleid in een aantal online sessies en gelanceerd in de wijk via een 

communicatiecampagne.  

 

Het project zorgde voor heel wat nieuwe inzichten en ervaringen. Doorheen het project 

kwamen verschillende groepsdynamieken naar voor, ontwikkelden er zich verschillende 

resultaten of ontstonden er nieuwe vormen van interactie. Om dit alles duurzaam te 

verankeren werd een draaiboek ontwikkeld dat na afloop van het project zowel digitaal 

als in drukversie te verspreiden is bij lokale besturen, vrijwilligersgroepen, … Naast een 

theoretisch luik is er ook aandacht voor de bevindingen van de Verbinders zelf. Om dit 

op een neutrale manier te beschrijven ging een copywriter aan de slag om een aantal 

Verbinders te interviewen.  

Een digitale versie van het draaiboek kan hier bekeken worden: 

www.plattelandscentrum.be/project/sociaal-makelaars-verbinden  

4.2.3 Vervoer op maat  

Op 1 januari 2020 werd het Leaderproject ‘Vervoerregio met aandacht voor het 

platteland: van aanbod- naar vraag gestuurde mobiliteit op maat’ opgestart. Binnen dit 

project werken het Plattelandscentrum Meetjesland en Veneco gedurende 2,5 jaar 

samen met 3 gemeenten uit het noorden van het Meetjesland, Kaprijke, Assenede & 

Sint-Laureins, om de uitdagingen op vlak van mobiliteit in kaart te brengen, mogelijke 

oplossingen te zoeken en uit te proberen.  

Hierbij ligt de focus op een aantal zones binnen de projectgemeentes waar zich 

uitzonderlijke uitdagingen stellen op vlak van mobiliteit. Daarnaast richt het project zich 

http://www.plattelandscentrum.be/project/sociaal-makelaars-verbinden


 

 

Plattelandscentrum Meetjesland vzw - Jaarverslag 2021 

29 

op bepaalde doelgroepen die uit de boot dreigen te vallen. De resultaten en 

bevindingen rond de verschillende mogelijkheden voor vervoer op maat in 

plattelandsregio’s zullen breed gecommuniceerd worden. Het project wil hiermee 

aanvullend werken op de taken van de vervoerregioraad Gent. Het Plattelandscentrum 

neemt een coördinerende rol op in het project en voert alle taken rond participatie en 

netwerking uit. Partner Veneco buigt zich eerder over de cijfermatige en meer technische 

thema’s en zorgt voor een goede aansluiting op de werking van de vervoerregioraad.  

In 2021 werd de data-analyse van Veneco afgewerkt. In dit onderzoek werden 

demografische gegevens van de projectgemeentes gekoppeld aan de geplande 

toekomstige vervoersvoorzieningen. Op deze wijze konden verschillende doelgroepen 

gedetecteerd worden met een verhoogd risico op vervoersarmoede. Clusteringen van 

deze doelgroepen konden dan geografisch gedetecteerd worden.  In dezelfde periode 

werden er ook heel wat gesprekken gehouden met zogenaamde doelgroep 

organisaties. Dit zijn lokale en regionale organisaties die bepaalde doelgroepen met 

een verhoogd risico op vervoersarmoede (namelijk ouderen, kansarmen en jongeren) 

goed kennen zoals de jeugdconsulenten, OCM, Welzijnsband, adviesraden, …. Het 

project werd met hen besproken evenals de algemene uitdagingen op vlak van mobiliteit 

voor deze doelgroepen.  

Al deze informatie werd gebundeld in een tussentijds verslag dat gedeeld werd met de 

projectgemeentes. Op basis van deze analyse werden er per gemeente de projectzones 

gedetecteerd waar er tijdens het participatieluik op gefocust zal worden. Deze zijn wijken 

of buurten waar zich uitzonderlijke uitdagingen stellen voor een bepaalde doelgroep of 

waar er veel lessen uit getrokken kunnen worden die waardevol zijn voor alle 3 de 

projectgemeentes.  

Het participatieluik waarvoor het Plattelandscentrum binnen dit project voor 

verantwoordelijk is werd zowel inhoudelijk als praktisch verder voorbereid in 2021. Zo 

zullen de mobiliteitsnoden in kaart gebracht worden door een aantal diepte-interviews 

binnen de geselecteerde projectzone ’s te houden. Hiermee is gekozen voor een 

kwalitatieve aanpak waarme een ‘smoel’ gegeven wordt aan de uitdagingen die zich 

stellen in de noordelijke gemeentes van het Meetjesland op vlak van mobiliteit. Deze 

info zal anoniem verwerkt worden in persona’s die gebruikt zullen worden als 

gespreksstarter met overheden en de bredere bevolking in het verdere participatietraject. 

Overleg en continue terugkoppeling met de doelgroepen zal hierbij centraal komen te 

staan.  

4.2.4 Ruimte voor verbinding 

Op 1 januari 2021 werd het Leaderproject ‘Ruimte voor verbinding’ opgestart. Partners 

zijn COMEET (www.comeet.be) en Samenwerk cvba (www.samenwerk.be). Via creatief 

en gedeeld gebruik van onderbenutte en leegstaande ruimtes willen de projectpartners 

innovatieve antwoorden bieden op lokale noden van zowel bewoners, ondernemers als 

verenigingen door letterlijk ruimte te geven aan ideeën en mogelijkheden van onderuit. 

Enerzijds wordt er bekeken welke ruimtes die niet of weinig benut worden, zogenaamde 

restruimtes, in aanmerking kunnen komen voor medegebruik door andere partijen. Het 

platform voor werkplekdelen ontwikkeld door Samenwerk cvba wordt ingezet als 

http://www.samenwerk.be/
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handige tool om deze ruimtes te ontsluiten. Verder wordt er onderzocht hoe tijdelijk 

gebruik van een ruimte ingezet kan worden als hefboom voor een gemeenschap. Binnen 

dit luik gaan we aan de slag met een leegstaand pand. Op basis van de noden en 

mogelijkheden van de lokale gemeenschap die in kaart worden gebracht, worden er 

verschillende activiteiten georganiseerd samen met de bewoners die hierop inspelen.  

De acties zullen uitgevoerd worden in 3 gemeentes in het Meetjesland als testing. De 

resultaten, waaronder een functionerend platform Samenwerk met basisaanbod aan 

verhuurbare restruimtes, worden aangeboden en gepromoot in gans het Meetjesland. 

Daarnaast zal er uitgebreid ingezet worden op kennisdeling via de uitgave en promotie 

van een toolbox waar iedereen zelf mee aan de slag kan en is er ruimte om lokale 

besturen te begeleiden bij eventuele implementatie van de resultaten in hun dagelijkse 

werking. 

Tijdens het eerste projectjaar werden er samenwerkingen aangegaan met 2 

projectlocaties: Eeklo & Assenede.  De gemeentes werden ingeschakeld om 

projectlocaties te vinden voor de tijdelijke invulling. In Assenede werd het 

parochiezaaltje van de Landsdijk geselecteerd. In Eeklo werden 10-tallen leegstaande 

panden bekeken maar tot nu toe werd er nog geen projectpand vast gelegd. Het 

participatietraject voor de Landsdijk werd inhoudelijk voorbereid en zal opgestart 

worden in 2022 gericht op een tijdelijke invulling gedurende de zomer van 2022.  

Verder gaven de gemeentes mee inhoudelijke input om de mogelijkheden en 

uitdagingen van ruimtegebruik in kaart te brengen. Er werden ook heel wat gesprekken 

gehouden met 10-tallen lokale en regionale organisaties. Alle informatie en input (ook 

uit de literatuurstudie) worden gebundeld in een SWOT-analyse dat reeds de structuur 

van de toolbox bevat. Deze wordt vooral thematisch ingedeeld volgens de functie van 

de ruimte, type gebruik en het perspectief van de gebruiker, eigenaar en lokaal bestuur. 

Om het platform voor ruimtedelen op maat van aanbieders in plattelandscontext uit te 

werken, werd er een bevraging uitgestuurd. Op basis van deze input wordt het platform 

verder ontwikkeld. Er werd eveneens een sjabloon opgemaakt voor het aanleggen van 

een inventaris voor restruimte zodat lokale besturen hier in de toekomst zelf gemakkelijk 

mee aan de slag kunnen. De inventaris zal ook worden aangemaakt voor de 

projectgemeentes zodat hier testers uit geselecteerd kunnen worden die mee het 

platform voor ruimtedelen zullen uittesten.  

Ten slotte werd er binnen het project een netwerk van Meetjeslandse Ruimtekapers 

opgestart. Dit zijn 13 organisaties uit het Meetjesland die reeds op een creatieve wijze 

een ruimte uitbaten en/of delen. In het netwerk komen zij samen om inspiratie op te 

doen en vooral kennis uit te wisselen. Per sessie zal er dieper ingegaan worden op een 

aantal thema’s die samen met de Ruimtekapers tijdens de eerste sessie bepaald werden. 

Tenslotte zullen de Ruimtekapers ook enkele raadgevingen formuleren naar het beleid 

toe om creatief en gedeeld ruimtegebruik in hun gemeentes te faciliteren. 

4.2.5 (Be)leefbaar Sint-Laureins 

‘(Be)leefbaar Sint-Laureins’ wil de sociale cohesie bevorderen binnen de gemeente Sint-

Laureins. Hiermee wil het project een antwoord geven op de sociale gevolgen van de 
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coronamaatregelen. En dit door de specifieke projecten/acties via co-creatie te laten 

ontwikkelen en mee te laten creëren door inwoners van Sint-Laureins. 

Daarbij vertrekken de partners vanuit eigen sterkte. Het Plattelandscentrum is vertrouwd 

met diverse aspecten van participatie en De Shack zet als Makerslab in op moderne 

technieken en innovatieve methoden die zij realiseren door ondersteunende workshops. 

Beiden willen dit project realiseren door sociale innovatie van waaruit een toeristisch 

aanbod wordt benoemd en ontwikkeld. 

Concreet zal dit gebeuren door het opzetten van een participatieproces om samen met 

de inwoners vorm te geven aan: 

- Opzetten van cross-functionele activiteiten 

- Een actueel ontmoetings-, ervarings- en bezoekerscentrum te maken in de 

Oude Melkerij te Sint-Laureins. Dat door een vrijwilligersgroep, die op een 

professionele wijze toeristen kunnen onthalen, zal ontsloten worden. 

- Een drietal toeristische toeren ontwikkelen en ontsluiten 

- Videofilmpjes maken die een frisse en klare kijk geven op de gemeente en haar 

inwoners 

Als bijkomend effect mikt dit project ook op de ontwikkeling van een toeristisch aanbod 

dat als ‘nabijheidstoerisme’ in de post-coronatijd kan ontsloten worden. 

Omwille van externe omstandigheden is er vertraging bij de uitvoering van dit project. 

Projectpartner The Shack ondergaat een aantal wijzigingen die op heel korte termijn 

ervoor zorgen dat er geen input mogelijk is. De projectpartners onderzochten eind 2021 

de mogelijkheden hoe het project er in de toekomst kan uitzien. In 2022 zal het project 

in een vernieuwde versie van start gaan. 

4.3 Toerisme 

4.3.1 Flourishing Destinations – Roemenië en Schotland 

Dit transnationaal Leaderproject richt zich op een samenwerkingsverband tussen Leader 

Meetjesland, Leadergebied Agnus (Schotland) en Bazinul Dornelor (Roemenië) en 

vertrekt van een andere benadering van toerisme. Het project, dat een samenwerking is 

tussen Toerisme Meetjesland en het Plattelandscentrum, loopt van 1 oktober 2018 tot 

oorspronkelijk 31 december 2020, maar deze periode werd omwille van de COVID-

19-pandemie aanvankelijk verlengd tot 31 december 2021, en uiteindelijk tot 30 juni 

2022. Dit project wil nagaan hoe toerisme kan bijdragen tot ‘bloeiende’ bestemmingen, 

binnen de draagkracht van die bestemming in de plaats dat het overlast zou 

veroorzaken.  

In 2021 werd de oproep voor de toeristische initiatieven herhaald (ondersteuning tot 

€1.000 vanuit het project). Daartoe werd een jury samengesteld, waarvan het 

Plattelandscentrum deel uitmaakte. In twee fases werden 13 projecten ingediend, 

waarvan er uiteindelijk 10 werden goedgekeurd voor en totaalbudget van €10.000. 

Door de renovatiewerken in het provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve was de helft 

van de site afgesloten voor het publiek. Ook het infokantoor was door de pandemie 
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geregeld gesloten en het personeel werkte grotendeels vanuit thuis. Dat maakte het heel 

moeilijk om in 2021 rond onthaal op de hoeve te werken. Toch werd voor de vrijwilligers 

die af en toe bijspringen in het infokantoor een vorming en rondleiding georganiseerd 

in het infokantoor. 

Na de online transnationale bijeenkomst van het najaar 2020 werd een effectieve 

bijeenkomst in Meetjesland gepland voor het najaar van 2021. Door de aanhoudende 

pandemie en de opkomst van nieuwe varianten van het coronavirus werd 9 juni 2021 

online de haalbaarheid van deze bijeenkomst te besproken. Uiteindelijk leek deze 

bijeenkomst niet erg haalbaar en realistisch en werd beslist om de uitwisseling te 

verzetten naar het voorjaar van 2022. De Slotmeeting zal plaatshebben van 10 tot 12 

mei 2022. Voor de Schotse partner is het TNS-project ondertussen afgelopen omwille 

van de Brexit, maar zij blijven geëngageerd om actief en op eigen kosten te participeren 

aan een volgende uitwisseling in Meetjesland. 

Van 21 tot 23 september 2021 kwamen de Roemeense partners op bezoek naar het 

Meetjesland en Oost-Vlaanderen. Ze werden ontvangen op de Huysmanhoeve in Eeklo 

op 21 september en konden op 23 september kennismaken met enkele projecten en 

initiatieven binnen dit project in Sint-Laureins.   

4.3.2 Kerk van Beke  

In 2020 startte het Leaderproject ‘Herbestemming van de kerk van Beke’, dit project 

liep oorspronkelijk tot juni 2022. In loop van 2021 werd beslist, omwille van de 

vertraging door COVID-19, het project te verlengen tot eind december 2022. 

De kerkfabriek Sint-Maurus Beke, intussen samengesmolten met Kerkfabriek 

Zomergem, en Plattelandscentrum Meetjesland zetten samen een traject op om in Beke 

de leefbaarheid en dynamiek van het dorp te versterken, de zelfredzaamheid van 

dorpsbewoners te verhogen en mensen te verbinden met elkaar. Centraal staat daarbij 

de kerk van Beke, waarvan de onttrekking aan de eredienst gebeurde eind 2019.  

Ondanks de geldende coronamaatregelen slaagden de projectpartners erin om net 

zoals in 2020 ook in 2021 tal van zaken uit te werken. Zo was er de oprichting van vzw 

Beke Kerk om het beheer van de kerk in goede banen te leiden, waren er gerichte acties 

om buurtbewoners te betrekken bij het verhaal en de toekomst van de kerk, werd er op 

maandelijkse basis een boerenmarkt georganiseerd en werd via een gericht onderzoek 

van ‘Projectbureau Herbestemming Kerken’ nagegaan welke (infrastructurele) 

werkzaamheden er dienen te gebeuren aan de kerk. Dit leidde tot de beslissing om 

actief in te zetten op een aanpassing van de huidige verwarmingsinstallatie. 
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5 PLATTELAND BELEVEN 

5.1 Meetjesland Cafés 

Het Plattelandscentrum en Toerisme Meetjesland vormen samen de merkencommissie, 

die het streekmerk ‘Meetjesland Maak het Mee’ inhoudelijk coacht en bewaakt. Onder 

de vleugels van het Plattelandscentrum werd in het verleden de cluster Meetjesland 

Cafés opgericht. Deze cluster werkt nog steeds acties uit die zowel een meerwaarde 

bieden voor de lokale ondernemers als de gehele regio. 

Via samenwerking wil deze cluster het lokale talent in de kijker plaatsen, dit kunnen 

hoeve- en streekproducenten zijn, lokale bands of artiesten, kunstenaars, … Dit alles 

resulteert in gemeenschappelijke activitietenkalenders, de jaarlijkse organisatie van een 

Meetjesland Cafédag, de implementatie van een streekmenu, gerichte 

vormingsmomenten …  In 2021 trad er een nieuw café toe tot de cluster waardoor er 

8 horecazaken lid zijn.  Het aantal acties was in 2021 beperkt, wel zijn er volop plannen 

gemaakt om in 2022 op verschillende manieren naar buiten te komen. 

5.2 Belevingsarrangementen  

Er werden in het verleden door het Plattelandscentrum verschillende 

belevingsarrangementen uitgewerkt, zodat een bezoeker aan onze regio op een 

aangename manier het platteland kan beleven. Bij deze arrangementen begeleidt een 

enthousiaste gids de groep en laat hij hen actief het verhaal meebeleven. Tijdens deze 

arrangementen genieten de deelnemers van leuke anekdotes, komen zij meer te weten 

over het heden en verleden van de gemeente, en proeven zij enkele hapjes en drankjes 

uit de streek.  

De belevingsarrangementen worden gepromoot via de eigen communicatiekanalen. 

Omwille van de COVID-19-pandemie werden alle groepsbezoeken, reservaties en 

evenementen helaas volledig geschrapt tot begin augustus 2021, wat leidde tot een 

sterke daling van het aantal deelnemers aan de arrangementen. Van augustus tot eind 

november 2021 namen 224 personen deel aan de arrangementen. 

Uit met Félicienne kon niet doorgaan in 2021 omwille van de COVID-19-pandemie en 

de maatregelen rond de varkenspest, waarbij varkens niet meer van hun hoeve mogen 

gaan. Toen dit alles werd opgeheven begin augustus 2021, was het varken Félicienne 

te oud geworden en moest de gids een nieuw varken opleiden. Jammer genoeg is in 

2021 de eigenaar van het varken overleden, er werd dan ook besloten om een nieuw 

arrangement uit te werken rond dit thema maar dan zonder een varken mee op pad te 

nemen. Dit arrangement zal dan ook een nieuwe naam krijgen. Waarschijnlijk zal dit 

arrangement vanaf 2022 kunnen geboekt worden.  

De volgende groepsarrangementen werden actief gepromoot: 

- Paster Sies in Watervliet  

- Van Export tot Cuberdon in Eeklo 

- Botersmokkeldropping in krekengebied 
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5.3 Zanggenootschap Meetjesland 

Het zanggenootschap werd door het Plattelandscentrum opgericht in 2007, met de 

bedoeling om actief op zoek te gaan bij ‘oudere’ mensen, naar oude liedjes, naar oude 

liederenboeken, arrangementen, … en die dan terug te brengen in de vorm van 

zangavonden.  

Jan Wauters en Erik Wille nemen het initiatief om dit genootschap met een bepaalde 

regelmaat samen te brengen en optredens te verzorgen. Omwille van de COVID-

maatregelen kwam de werking van genootschap in 2021 stil te liggen. Het 

zanggenootschap telt ongeveer 25 mensen, en werd vanaf de winter opnieuw 

samengebracht, met de Huysmanhoeve als nieuwe repetitieplaats en uitvalsbasis.  

5.4 Workshops en lezingen 

5.4.1 Jürgen Kookt 

In 2021 kon Plattelandscentrum Meetjesland de kookdemonstraties met Jürgen kookt 

niet organiseren omwille van corona. 

5.4.2 Vollemaanlezingen 

In 2021 zijn er slechts drie Vollemaanlezingen kunnen doorgaan. De 

Vollemaanlezingen bundelen activiteiten, workshops en lezingen die de thema’s 

erfgoed, smaak, natuur en landbouw steeds op een andere manier belichten. 

In totaal hebben 40 personen deelgenomen aan de Vollemaanlezingen van 2021. 
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6 PLATTELANDSCENTRUM ALS STREEKACTOR 

Het Plattelandscentrum wil actief meewerken aan de ontwikkeling van het Meetjesland 

als plattelandsregio. Dit gebeurde onder andere door de volgende initiatieven: 

- Deelname aan regionale overlegfora: Toerisme Meetjesland, RLM, Comeet 

- Aanwezigheid in de toeristische raad van Sint-Laureins 

- Medewerking aan de ontmoeting van evenementenorganisatoren van het 

Meetjesland 

- Deelname in de Plaatselijke Groep van Leader Meetjesland 

Een verminderd animo op streekniveau, vertaalde zich ook in een geringere functie als 

medetrekker van de regionale werking. Het Plattelandscentrum blijft in de toekomst 

zeker gemotiveerd om zich mee te scharen achter de regionale ontwikkeling in de regio 

Meetjesland.  
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7 COMMUNICATIE & PROMOTIE    

Het Plattelandscentrum voerde in 2020 via diverse kanalen promotie over de structurele 

werking, projecten en activiteiten. Naast de uitwerking van specifieke 

communicatiecampagnes, drukwerk en online communicatie was het 

Plattelandscentrum aanwezig op diverse activiteiten, was er een vertegenwoordiging in 

het regionale netwerk en werden de contacten met de regionale pers onderhouden.  

7.1 Online 

De website van het Plattelandscentrum vormt de kern van de communicatie. Het was 

ook in 2021 het belangrijkste kanaal om de brede werking bekend te maken. De 

website werd regelmatig geüpdatet en verder geoptimaliseerd voor de gebruiker. De 

bezoekers en huurders van de Huysmanhoeve vonden er steeds de geldende 

mogelijkheden en maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.  

In 2021 werden 126.440 mensen bereikt via de eigen facebookpagina. Er kwamen 

25.287 betrokkenheidsreacties op de geposte berichten. Het is een sterk kanaal om 

evenementen aan te kondigen en meer bezoekers te genereren voor de website. Tijdens 

de COVID-19-pandemie was de facebookpagina het voornaamste kanaal om 

bezoekers te infomeren over de veranderende maatregelen.  

Ook het Instagram-account voor de Huysmanhoeve werd in 2021 onderhouden. Het 

belang van kwaliteitsvol beeldmateriaal wordt ook steeds duidelijker, af te leiden uit de 

statistieken (kwaliteitsvolle foto’s leveren meer likes op). Vanuit dit inzicht is in 2021 de 

samenwerking met de Huysfotograaf verdergezet. Deze vrijwilliger levert beeldmateriaal 

voor online-communicatie.  

De paginastatistieken van Facebook en Instagram tonen aan dat via deze kanalen 

eerder jongere doelgroepen bereikt worden.  

7.2 Drukwerk 

Zoals ieder jaar werd ook in 2021 een programmatiebrochure voor de Huysmanhoeve 

ontwikkeld. Omdat het in de winter onduidelijk was of en op welke manier er 

evenementen konden doorgaan in de zomermaanden, lag de focus in de folder eerder 

op het vaste aanbod en een voorstelling van het Huysmanvolk.  

7.3 Campagnes 

In 2021 werden geen grote specifieke communicatiecampagnes uitgewerkt en 

gelanceerd. Voor de bekendmaking van diverse acties op de Huysmanhoeve werd 

gebruik gemaakt van de bestaande eigen communicatiekanalen. Daarnaast werd 

hiervoor ingezet op communicatie via de pers.  

De Coronamaatregelen werden niet enkel online, maar ook op de site 

gecommuniceerd. Dit gebeurde hoofdzakelijk via affiches met pictogrammen. Deze 
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communicatie werd regelmatig geëvalueerd en aangepast zowel vanuit preventie als 

vanuit communicatief oogpunt.   
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8 WIE, WAAR & HOE 

8.1 Werkingsgebied 

De vereniging heeft voor het behalen van de doelstellingen als werkgebied: de 

gemeente Sint-Laureins, het Meetjesland en bredere regio’s voor zover die afgebakend 

worden in projecten. 

8.2 Structuur 

8.2.1 Algemene vergadering – Raad van Bestuur – Dagelijks bestuur 

Het Plattelandscentrum Meetjesland vzw is een samenwerking tussen de Centrale 

Landelijke Gilden, de gemeente Sint-Laureins en Plattelandsklassen vzw.  

In 2021 telde de algemene vergadering van het Plattelandscentrum tien leden. Elk van 

de partners van de vzw is vertegenwoordigd in de algemene vergadering. Er zijn vier 

leden vanuit de gemeente Sint-Laureins, drie leden vanuit de Centrale Landelijke Gilden 

en twee leden vanuit vzw Plattelandsklassen. Daarnaast is er ook een niet-

stemgerechtigd lid toegevoegd vanuit de dienst Landbouw en Platteland van de 

Provincie Oost-Vlaanderen. De raad van bestuur had in 2021 negen leden.  

In het werkjaar 2021 vergaderde de raad van bestuur drie keer, de algemene 

vergadering kwam een keer samen.  

8.2.2 Het Plattelandscentrumteam in 2021 

• Personeelsbestand 

In het begin van 2021 werkten er in het Plattelandscentrum Meetjesland 13 

medewerkers wat overeenkomst met 10,20 voltijdse equivalenten. Eind 2021 werkten 

er 12 medewerkers, of 9,20 vte’s. Het gemiddelde aantal vte’s in 2021 bedroeg 9,81.  

• Jobstudenten 

In 2021 stelde het Plattelandscentrum vier jobstudenten te werk. Zij boden onder andere 

logistieke ondersteuning bij de algemene werking van het Provinciaal Streekcentrum 

Huysmanhoeve en zorgden voor bediening in de cafetaria. 

• Vrijwilligers 

In de Huysmanhoeve zijn ongeveer 35 vrijwilligers geëngageerd. Zij verrichten onder 

andere groenonderhoud, helpen mee bij de organisatie van activiteiten (logistiek en 

inhoudelijk), worden ingeschakeld in de cafetariawerking of treden op als begeleider 

van cursussen of als gids. Nog andere vrijwilligers helpen mee bij de administratie of bij 

de inhoudelijke uitwerking van educatie. Al deze vrijwilligers kregen een 

vrijwilligerscontract. 

Ook bij de organisatie van andere activiteiten werkt het Plattelandscentrum zoveel 

mogelijk samen met vrijwilligers. 
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• Wijkwerken 

Voor het onderhoud van het Streekcentrum Huysmanhoeve en voor de ondersteuning 

bij activiteiten is het Plattelandscentrum Meetjesland ingeschreven bij VDAB als 

gebruiker van het systeem van wijkwerken. Zo engageerde het op regelmatige basis 

twee werknemers voor het onderhoud en logistieke ondersteuning in de Huysmanhoeve. 

Door de uitbreiding van de beschikbare ruimtes in 2022, zullen ook extra wijkwerkers 

gezocht worden voor het onderhoud ervan.  

Daarnaast zal ook gezocht worden naar wijkwerkers die vanaf 2022 mee instaan voor 

het buitenonderhoud.  
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8.3 Financiering 

Het Plattelandscentrum verwezenlijkte in 2021 haar doelstellingen met verschillende 

middelen:  

- Structurele ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen voor de algemene 

werking en voor het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve 

- Subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse Overheid, Europa voor 

projecten in het kader van het Programma voor Plattelandsontwikkeling in 

Vlaanderen:  

o Binnen maatregel Omgevingskwaliteit: 

▪ Tot proffijt van de ghemeensaemheijt (van 1 november 2018 

tem 30 juni 2022) 

o Binnen Leader Meetjesland 

▪ Sociaal makelaar (van 1 januari 2018 tem 30 juni 2021) 

▪ Samen dorpen toekomst geven (van 1 januari 2018 tem 31 

maart 2021) 

▪ Vervoerregio met aandacht voor het platteland: van aanbod- 

naar vraaggestuurde mobiliteit op maat’ (van 1 januari 2020 

tem 30 juni 2023)  

▪ Uitbouw kerk Beke (van 1 januari 2020 tem 31 december 

2022) 

▪ (Be)leefbaar Sint-Laureins (van 1 januari 2021 tem 30 juni 

2023) 

▪ Ruimte voor verbinding (van 1 januari 2021 tem 30 juni 2023) 

o Binnen Leader Waasland:  

▪ Korte Keten Waasland vormgeven (van 1 januari 2020 tem 30 

juni 2022) 

o Transnationale Samenwerking (Meetjesland, Roemenië, Schotland) 

▪ Flourishing destinations (van 1 oktober 2018 tem 30 juni 2022) 

o Transnationale samenwerking (Waasland, Zeeuws-Vlaanderen): 

▪ Boergondische buren (van 1 oktober 2019 tem 30 juni 2023) 

 

In 2021 was er slechts een heel klein deel van de inkomsten afkomstig uit de eigen 

werking (activiteiten en arrangementen, verhuur van materiaal en verkopen in de 

cafetaria in het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve) en dit door de COVID-19-

pandemie.  
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BIJLAGE 

De realisatie van de verschillende doelstellingen wordt ondersteund door de 

projectwerking die het Plattelandscentrum heeft. In onderstaande tabel is te zien binnen 

welke projecten aan welke doelstellingen gewerkt wordt. 

Doelstellingen Plattelandscentrum Meetjesland vzw 

• Doelstelling 1: Opzetten van initiatieven rond plattelandsontwikkeling 

• Doelstelling 2: Informeren over land- en tuinbouwsector 

• Doelstelling 3: De streek profileren als toeristisch aantrekkelijk 

• Doelstelling 4: Uitbouwen van een toeristisch informatiebureau 

• Doelstelling 5: Uitbaten van een onthaal- en bezoekerscentrum 

• Doelstelling 6: Ondersteunen van de ontwikkelingen op het platteland 
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Samen dorpen toekomst geven x     x 

Sociaal Makelaar – De Verbinders x     x 

Tot profijt van de ghemeensaemheijt x x   x x 

Flourishing Destinations   x x x x 

De Wase korte keten vormgeven x x    x 

Herbestemming van de kerk van Beke x     x 

Boergondische Buren x x x   x 

Vervoerregio met aandacht voor het platteland x     x 

Beleefbaar Sint-Laureins x  x   x 

Ruimte voor verbinding x     x 

Beheer van de Huysmanhoeve   x x x  

Streekproducten  x x   x 

Arrangementen   x    
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