
 

 
  

Jaarverslag 2018 



2 

INLEIDING  

Voor u ligt het jaarverslag van Plattelandscentrum Meetjesland vzw. Het Plattelandscentrum bouwt 

samen met verschillende actoren aan plattelandsgemeenschappen waar het goed wonen, werken 

en ontspannen is. Het Plattelandscentrum doet dit door de werking van het Provinciaal Streekcentrum 

Huysmanhoeve verder uit te bouwen, innovatieve projecten te coördineren, de begeleiding van 

coöperaties van hoeve- en streekproducenten en de organisatie van activiteiten, workshops en 

belevingsarrangementen. In 2018 werden binnen al deze domeinen diverse acties ondernomen.  

Een belangrijke verandering, die in 2018 plaatsvond, was de overdracht van het beheer van het 

bezoekerscentrum in Sint-Laureins naar het gemeentebestuur. De dienst Vrije Tijd van de gemeente 

verhuisde in de zomer naar het gebouw in de Leemweg en in september werd ‘Het Huis van de Vrije 

Tijd’ officieel geopend. Het bureau van het Plattelandscentrum verhuisde naar andere lokalen binnen 

het gebouw en een deel van de vaste tentoonstelling in het bezoekerscentrum werd ontmanteld. De 

reservaties voor de ruimte verlopen voortaan via de gemeente. Het Plattelandscentrum mikt erop om 

samen met het gemeentebestuur tot een versterking van elkaars doelstellingen te komen. De fysieke 

nabijheid van onder andere de dienst Vrije tijd leidt alvast tot meer concrete samenwerking. U leest 

er meer over in hoofdstuk 6.  

In 2018 startte het Plattelandscentrum drie nieuwe projecten op rond de thema’s leefbare dorpen 

en voedselstrategieën. Binnen het project Sociaal Makelaar werkt het Plattelandscentrum 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 én 

waar er een platform is voor bewoners met een idee en goesting om iets te realiseren in hun dorp. 

Het project Dorp Dynamiek is er dan weer op gericht om kennis en expertise rond toekomstgerichte 

dorpen, participatie en sociale cohesie samen te brengen in de regio’s Vlaamse Ardennen en het 

Meetjesland. In het najaar is tot slot het project ‘tot proffijt van de ghemeensaemheijt’ van start 

gegaan, hierbinnen wordt in de Huysmanhoeve een innovatieve werkvorm opgezet voor 

gemeenschappelijke voedselvoorziening. Meer informatie over deze en de andere projecten 

waaraan het Plattelandscentrum in 2018 werkte vindt u in hoofdstuk 4. 

Begin 2018 deed een ‘kabouterinvasie’ zijn intrede in de Huysmanhoeve en gedurende het 

toeristisch seizoen groeide het aantal kabouters en kabouterdorpen steeds verder aan. Het resultaat 

van een co-creatief proces waarbij iedereen een kabouter(project) naar de hoeve mocht brengen. 

De bezoekers werden dit jaar onthaald daar Reus Bernard. Deze Meetjeslandse ‘Huysmanreus’ werd 

gebouwd door vrijwilligers in de winter van 2018 en gedoopt tijdens de opening van het seizoen op 

2 april 2018. Deze elementen zorgden voor extra bekendheid. Samen met de warme lange zomer 

en een goedgevuld activiteitenprogramma zorgde dat voor een recordaantal van meer 22.000 

bezoekers. In hoofdstuk 2 leest u meer over de Huysmanhoeve. 

Voor de coöperaties van hoeve- en streekproducenten stond 2018 in het teken van de lancering van 

de webshops en bijbehorend distributiesysteem. In de regio’s Meetjesland, Vlaamse Ardennen en 

het Waasland, werden deze webshops ontwikkeld en gelanceerd met ondersteuning van het 

Plattelandscentrum. Lees meer hierover in hoofdstuk 3.  

Dit zijn maar enkele voorbeelden van acties en ontwikkelingen die in 2018 plaatsvonden. Heeft u 

vragen over een project of ontwikkeling? Aarzel dan niet om contact op te nemen. 

 

Veel leesplezier! 
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1 WAARDEN & DOELSTELLINGEN  

1.1 Initiatieven opzetten rond plattelandsontwikkeling  

De eerste doelstelling 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 project ‘De Lieve vervoert’ binnen het leaderprogramma en het PDPO-

project ‘Plattelandsinspiratie: De Huysmanhoeve Milieu-bewust’ werd actief op dit thema ingezet 

(hoofdstuk 4).  

De organisatie van vormingsmomenten rond koken, wolbewerking, enz. droeg bij 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 ‘Op stap met Felicienne’ 

konden 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 de werking rond hoeve- en streekproducten (hoofdstuk 3). 

1.3 De streek profileren als toeristisch 

aantrekkelijk gebied  

Het Plattelandscentrum Meetjesland verwezenlijkt op 

verschillende manieren haar derde doelstelling: ‘via 

culturele en recreatieve activiteiten de streek profileren 

als toeristisch aantrekkelijk gebied’.  

De activiteiten die het Plattelandscentrum Meetjesland 

organiseert in het Provinciaal Streekcentrum 

Huysmanhoeve moeten 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 

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. 

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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1.4 Uitbouwen van een toeristisch informatiebureau  

De vierde doelstelling van het Plattelandscentrum Meetjesland is ‘het uitbouwen van een feitelijk 

centrum en van een toeristisch informatiebureau in samenspraak met de gemeente Sint-Laureins’. 

Dit jaar verhuisde de dienst Vrije Tijd van de gemeente Sint-Laureins en daarmee ook de toeristische 

dienst naar het Plattelandscentrum – dat nu het ‘Huis van de Vrije Tijd’ heet, dit zorgt voor een 

directere samenwerking met de toeristische dienst. Toeristen kunnen nu op één locatie terecht en de 

doorverwijzing onderling gebeurt makkelijk. Dit zorgt ervoor dat deze doelstelling gerealiseerd wordt.  

De deelname aan de toeristische raad van Sint-Laureins draagt eveneens bij aan de verwezenlijking 

van de vierde doelstelling.  

1.5 Uitbaten van een onthaal- en bezoekerscentrum  

In 2018 baatte het Plattelandscentrum Meetjesland het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve 

uit, de eerste helft van 2018 werd het bezoekerscentrum in Sint-Laureins ook nog uitgebaat door het 

Plattelandscentrum. Daarmee werd de vijfde doelstelling nl ‘het beheren en uitbaten van de aan het 

centrum verbonden onthaal- en bezoekerscentrum’ behaald. Die acties die ondernomen werden met 

betrekking tot de uitbating van beide centra worden beschreven in hoofdstuk 2 en 6. 

1.6 Ondersteunen van de ontwikkelingen op het platteland  

De actieve vertegenwoordiging van het Plattelandscentrum in de verschillende overlegvormen op 

regionaal, provinciaal en Vlaams niveau en de activiteiten met betrekking tot de cluster Meetjesland 

Café draagt 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.  

Ook diverse projecten, zoals de projecten ‘Jong en geweldig: denken en doen!’ en ‘Energiek 

Meetjesland: naar een energielandschap met rurale ondernemers’, waarbij ondernemerschap 

gestimuleerd wordt, vallen onder deze doelstelling. 
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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. 

De provincie plant grote verbouwingswerkzaamheden op de site. Onder andere de grote schuur en 

de koeienstal zullen een renovatie ondergaan. 2018 stond deels in het teken van de voorbereiding 

van die verbouwingen.  

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 2018 het onderhoud van bakhuis, cafetaria, 

woonhuis, open wagenhuis, kantoorruimte, toiletten, koestal (opstelling depotwerking), paardenstal 

en grote schuur. Dit gebeurt binnen de afspraken en regelgeving zoals opgesteld door die bevoegde 

provinciediensten, alsook de beheersovereenkomst van de provincieraad van 2011.  

De publiekstoegankelijke ruimtes zijn de cafetaria, het woonhuis en de koestal. Op evenementen 

wordt ook het bakhuis opengesteld, hetzij voor demonstratie en proevertjes, hetzij voor 

broodverkoop op bestelling. In 2018 werd er een extra bar in het open wagenhuis ingericht, dit om 

drukte op te vangen tijdens grote evenementen.  

2.1.2 Groenbeheer  

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

de moestuin, de boomgaard, de schapenweide- en stalling, moestuin, kruidentuin en bessencirkels. 

Tevens omvat dit het onderhoud van de toegangswegen, de gracht en 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.   

2.1.3 Opvolgen wettelijke verplichtingen  

In 2018 werd er verder gewerkt aan het preventiebeleid, dit omdat het wettelijk verplicht is, maar 

vooral om een veilige en aangename werkomgeving te creëren voor personeel en vrijwilligers. In 

2018 lag de focus op het opmaken van risicoanalyses. Er werden risicoanalyses gemaakt van elke 

functie van personeel en van vrijwilligers, van elke grote activiteit in de Huysmanhoeve en van elk 

gebouw. Verder werd er ook een psychosociale risicoanalyse uitgevoerd waarbij elk personeelslid 

betrokken werd. De resultaten van deze analyses werden voorgelegd aan personeel. In 2019 zullen 

de werkpunten die uit de analyses gehaald werden, aangepakt worden om een nog beter 

preventiebeleid na te streven. 

Verder vonden de jaarlijkse wettelijke controles plaats van brandblusapparaten, ehbo, elektrische 

installaties, ladders, … 
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2.2 Inhoudelijke uitbouw  

De inhoudelijke uitbouw van de Huysmanhoeve is in 2018 grotendeels gebed in het PDPO-project 

‘De Huysmanhoeve milieu-bewust!’. Daarnaast werd er een traject opgestart rond ‘innovatieve 

partnerprojecten’ waarbij er een project voorbereid werd rond kennis- en ervaringsuitwisseling over 

co-creatieve processen en werken met vrijwilligers samen met ‘Bolwerk’ en ‘De Koer’.  

Daarnaast is er op verschillende terreinen verder gewerkt aan de inhoudelijke uitdieping van de 

werking in de Huysmanhoeve: 

- Wolatelier en bakatelier 

- Kinderaanbod op de Huysmanhoeve: de uitwerking van een kinderkoffer met spellen voor 

binnen en buiten 

- De uitwerking van een Erfgoedsprokkel (erfgoedbrochure over de Huysmanhoeve) 

Binnen hoofdstuk 4 Plattelandslab, is er meer informatie terug te vinden van de uitwerking van de 

projecten op de Huysmanhoeve. 

2.3 Onthaal en bezoeken  

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

Streekcentrum Huysmanhoeve is 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. Bezoekers kunnen er o.a. terecht voor informatie 

over de streek, fietsroutes, het boeken van toeristische arrangementen. Het Plattelandscentrum zorgt 

er voor dat de medewerkers van Toerisme Meetjesland altijd op de hoogte blijven van lopende zaken 

of eventuele geplande activiteiten die een impact kunnen hebben op de site. Hiertoe vond er 

maandelijks  een gemeenschappelijk overleg plaats.  

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

ontsluiten van het platteland. In de cafetaria is ruimte om wisseltentoonstellingen in te richten en 

kunnen bezoekers proeven van de hoeve- en streekproducten die er verkocht worden. In de koestal 

is een proefopstelling van landbouwtuigen en ambachtenalaam gerealiseerd, welke in 2018 nog 

steeds geopend zijn voor het publiek.  

De Huysmanhoeve was in 2018 open voor bezoekers vanaf 1 april tem 30 september telkens van 

woensdag tot en met zondag, van 11 uur tot 18 uur. De hoeve was ook open op feestdagen. Voor 

de bediening in de cafetaria wordt gewerkt met vrijwilligers, jobstudenten en interims, aangestuurd 

door de permanentiemedewerker. Tijdens grote evenementen werd naast de cafetaria de nieuwe 

bar in het open wagenhuis ingezet.  

Het toeristisch infokantoor was ook buiten het toeristisch seizoen open, telkens van woensdag tot en 

met vrijdag, van 11u tot 17u. Het onthaal in het infokantoor werd in die periode volledig verzorgd 

door medewerkers van Toerisme Meetjesland.  

Naast individuele bezoeken tijdens de openingsuren, kon er op afspraak ook een gegidst bezoek 

gebracht worden aan de site. Daarvoor werd o.a. beroep gedaan op de Meetjeslandse gidsen.  

Sinds 2015 is een Velopunt in de Huysmanhoeve aanwezig. Dit fietsverhuurpunt kwam tot stand 

door een samenwerking met de Kringwinkel Meetjesland en Toerisme Meetjesland. In 2018 kon 

opnieuw van dit fietsverhuurpunt gebruik gemaakt worden. 
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2.4 Ontwikkeling Huysmangemeenschap  

2.4.1 Vrijwilligerswerking  

De werking van de Huysmanhoeve steunde ook in 2018 sterk op de inzet van de vrijwilligers. Er 

werden enkele nieuwe gezichten verwelkomd, zowel bij de buitenwerkers als bij het cafetaria-

personeel. Vele mensen bleven terugkomen en ervaren de site als een plek voor sociaal contact, 

zinvolle dagbesteding en zingeving. Het Plattelandscentrum zet bewust in op het creëren van een 

‘community’ waarin iedereen zijn plaats kan hebben.  

Er waren regelmatig momenten waarop de groep samenkwam, bv. de vrijwilligerscafés, waarin zowel 

de laatste nieuwtjes, alsook inhoudelijke thema’s aan bod komen. In oktober vond het 

eindeseizoensfeest met personeel en vrijwilligers plaats. In de zomer ging de jaarlijkse 

vrijwilligersuitstap naar Tiengemeten (NL), waar het Rien Poortvlietmuseum gevestigd is. Dit bezoek 

kaderde volledig in het jaarthema ‘kabouters’, welk een eerste aanzet was om veel publieksgerichter 

te werken.  

Veel vrijwilligers werken al jaren in de Huysmanhoeve en kennen de werking door en door. Dit 

resulteert onder andere in een groeiend eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel.   

In 2018 waren in totaal 40 vrijwilligers minstens één keer actief. 

Hierin zijn de volgende categorieën aan te brengen: 

1. Buitenwerkers (14) 

2. Cafetaria (14) 

3. Bakkers (6) 

4. Wolatelier (7) 

Een aantal vrijwilligers zijn in diverse rollen actief, bv. in de cafetaria en in het buitenwerk. 

Daarnaast zijn er enkele samenwerkingen met voorzieningen uit de regio. In 2018 werd een 

samenwerking opgestart met Humival vzw uit Waarschoot. Eén bewoner komt regelmatig helpen in 

de moestuin. Deze persoon wordt begeleid door de moestuin-vrijwilligers, die in contact en overleg 

met het personeel van het Plattelandscentrum kijken wat haalbaar is. Dit is een mooi voorbeeld van 

“peer-to-peer” begeleiding, waarbij het personeel een stap terug kan zetten en een opvolgende en 

coördinerende rol blijft opnemen, terwijl vrijwilligers andere vrijwilligers opvangen.  

Daarnaast waren er in 2018 verkennende gesprekken met voorzieningen uit de jeugdhulp, Blij Leven 

uit Waarschoot en de Kerhoek uit Zomergem. In 2019 worden verschillende proefmomenten 

ingepland.   

2.4.2 Van bezoeker naar deelnemer  

Het Plattelandscentrum streeft ernaar om van de Huysmanhoeve een plek te maken waar iedereen 

zich thuis voelt. Daarom werd in 2018 gewerkt rond het jaarthema ‘De Huysmanhoeve voor groot 

en klein, waar reuzen en kabouters welkom zijn’. In de winter van 2018 werden hiertoe twee acties 

opgestart. De bouw van een Huysmanreus en een kabouteractie.  

De bouw van de reus werd vooral in handen genomen door een groep vrijwilligers die reeds actief 

waren in de Huysmanhoeve, aangevuld met enkele nieuwe vrijwilligers. Comeet hielp het 

Plattelandscentrum op weg en bracht de bouwers in contact met de bouwers van reuzin Margriet 

Van de Voordestraat. Zij gaven een solidaire inkijk in het bouwproces en de nodige tips om van start 

te gaan. In de wintermaanden werd er in reuzetempo aan de reus gebouwd, waarna Reus Bernard 
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op 2 april – in het bijzijn van de andere Meetjeslandse Reuzen -  

de doopvont zag. Dit was direct de opening van het toeristische 

seizoen.  

Voor de kabouteractie werd een oproep gelanceerd naar het 

bredere publiek. Het idee was om kabouterdorpen te laten 

groeien op de Huysmanhoeve. Iedere bezoeker kon zijn eigen 

kabouter een plekje geven op de hoeve.  In eerste instantie zijn 

vooral de bestaande vrijwilligers creatief aan de slag gegaan met 

het maken van kabouters. In de loop van het seizoen brachten 

steeds meer mensen en organisaties ‘hun’ kabouter naar de 

Huysmanhoeve en ontstonden er nieuwe ideeën. Zo gaf een 

vrijwilliger een workshop ‘kabouters boetseren’ voor bezoekers. 

Op 30 september werd het seizoen afgesloten met een 

‘kabouterparade’. Meteen was deze kabouteractie een eerste 

aanzet om bij de werking van de hoeve veel meer bezoekers op 

een actieve manier te betrekken. Vanuit die verworven inzichten 

zal in 2019 verder gezocht worden naar een groeiende co-creatie 

van alle bezoekers op de hoeve. 

Om alles nog beter in de kijker te zetten en om ook digitaal 

interactie te hebben, werd een nieuwe facebookgroep aangemaakt, ‘Kabouters van de 

Huysmanhoeve’. Op deze manier groeide actie verder buiten de Huysmanhoeve en toonden 

bezoekers ook betrokkenheid vanop afstand.  

Naast deze facebookgroep heeft het Plattelandscentrum nog een facebookgroep die los staat van 

deze actie. De Moestuin van de Huysmanhoeve wordt beheerd door een vrijwilliger. In deze 

facebookgroep worden voornamelijk kennis gedeeld en uitgewisseld over de werking van de 

moestuin. Zo groeit er een (digitale) gemeenschap rond de moestuin-werking.  

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.  

2.5.1 Wolatelier 

In het wolatelier staat de verwerking en bewerking 

van wol en handwerktechnieken centraal. Het 

wolatelier kwam in 2018 om de twee weken op 

maandag samen tussen 14u en 21u. Daarnaast 

namen de leden van het wolatelier deel aan 

enkele activiteiten georganiseerd door het 

Plattelandscentrum op de Huysman-hoeve, 

namelijk de Schapendag, de Ambachtendag en 

de Afsluiter van het seizoen. Tijdens deze 

activiteiten geven zij demonstraties zoals weven, 

spinnen, wol verven met planten, … 

Tijdens 2018 is gewerkt aan het project 

‘Wolambacht in het Meetjesland’ (zie § 4.5.1).  

Om de werking te promoten hebben de leden van het wolatelier een aantal aardappelbakjes gevuld 

met wollen creaties, deze worden tentoongesteld in de cafetaria. 

 

wol geverfd door wolatelier 

Reus Bernard 
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2.5.2 Bakatelier 

Het bakatelier bestaat uit een aantal vrijwilligers die op geregelde basis bakdemonstraties geven. 

Tijdens de demonstraties kunnen bezoekers het proces volgen en vragen stellen.  In 2018 vonden 9 

bakdemonstraties plaats.  

Naast de bakdemonstraties, die enkel tijdens het seizoen plaatsvinden, geeft het bakatelier ook 

bakeducatie aan schoolgroepen. In 2018 is er één school geweest die bakeducatie gevolgd heeft.  

2.6 Educatie  

Gezien de geplande verbouwingswerken aan de Huysmanhoeve is beslist de promotie van educatie 

even op een lager pitje te zetten. De werkzaamheden maken dat verschillende locaties niet meer 

toegankelijk zullen zijn, zodat het aanbieden van educatie onmogelijk is.  

In 2018 hebben 10 schoolklassen educatie gevolgd. Daarnaast werd wel verder gewerkt aan de 

uitwerking van educatieve pakketten. Ook werd er een samenwerking opgestart met 

Plattelandsklassen en vonden er verkennend gesprekken plaats met de educatieve diensten van de 

provinciale domeinen Het Leen en Puyenbroeck.  

2.7 Programmatie  

Het Plattelandscentrum organiseerde in 2018 zeven grote publieksevenementen in de 

Huysmanhoeve, daarnaast waren er nog een aantal kleinere activiteiten, broodbakdemonstraties en 

picknickconcerten: 

- Nieuwjaarsreceptie voor de buren van de Huysmanhoeve waarbij het nieuwe programma 

voorgesteld werd - 26 januari 

- Opening toeristische seizoen met Reuzendoop – 2 april 

- Erfgoeddag met als thema ‘kiezen’ - 22 april 

- Meetjesland Cafedag met livemuziek, kinderanimatie en een streekproductenbuffet - 21 mei 

- Schapendag met verschillende schapenrassen, workshops en demonstraties, in 

samenwerking met Landelijke Gilde - 3 juni 

- Ambachtendag met markt, workshops en demonstraties - 24 juni 

- Picknickconcerten waarbij er vanaf de middag tot in de namiddag optredens van 

verschillende groepen - 1 juli, 15 juli, 29 juli, 12 augustus en 26 augustus 

- Fietshappening met benjaminkoers, retrokoers en kampioenschap ‘traag fietsen’, een 

wielerrommelmarkt en –tentoonstelling - 21 juli 

- Afsluiter toeristisch seizoen, kabouterfeest met livemuziek, kabouterdans en de mobiele 

fruitpers - 30 september  

- 9 bakdemonstraties verspreid over het toeristisch seizoen 

- Filmvoorstellingen in de boomgaard op 23 augustus en 30 augustus 

- Volle maanlezingen, 11 keer 

Voor de organisatie van deze activiteiten werd zoveel mogelijk samengewerkt met andere 

streekactoren, zoals de Meetjesland Cafés, de cvba mmm…eetjesland, stad Eeklo, Landelijke 

Gilden, ....  

2.7.1 Tentoonstellingen 

In de Huysmanhoeve is op 1 april 2018 een tentoonstelling met werken van Rien Poortvliet over 

David de Kabouter geopend. Dit paste volledig in het kabouterthema. Het werd een interessante en 

unieke expo zowel voor jong als oud. De kunstwerken (aquarellen) waren te bezichtigen in de 

cafetaria en op de achterzolder van het woonhuis.  



13 

2.8 Verhuur en activiteiten van derden  

In 2018 werden de cafetaria en het open wagenhuis van de Huysmanhoeve 36 keer verhuurd. 

Ingevolge het provinciaal reglement van 12 oktober 2011, waren er daarvan slechts 22 betaalde 

verhuringen.  

De volledige site werd in 2018 niet verhuurd tegen betaling. Er waren wel verschillende aanvragen 

om de Huysmanhoeve te gebruiken als decor voor huwelijks- en communiefoto’s, … 

Twee grote verhuringen - die een aanzienlijk deel van de site besloegen - vonden wel plaats: 

- Lekker DIEP, van DIEP vzw, drie afterwork party’s op vrijdagavonden (20/4, 11/5, 15/6) op 

het binnenplein 

- KBC Events, evenementenplein van 24/9-2/10 

Het Plattelandscentrum maakte in 2018 nog weinig promotie voor verhuur van de site of de diverse 

onderdelen daarvan. Na de geplande renovatiewerken van de koestal en grote schuur zal hier meer 

op ingezet worden. Het huurreglement zal tegen dan ook aangepast worden.  

2.9 Voorbereiding en opvolging verbouwingswerken  

Het Plattelandscentrum is de fysieke link tussen de dienst patrimonium en de diverse aannemers. In 

2018 waren de uitgevoerde werken van beperkte omvang (kleinere werken of werken van korte 

duur). Een groot deel van het werk bestond nu uit de verdere voorbereiding voor de grote 

verbouwingswerken en het opmaken van een verhuisplan. Daarnaast volgde het Plattelandscentrum 

de volgende werken mee op: 

- Herstelling van het dak van de grote schuur en poortgebouw na stormschade 

- Instandhoudingswerken aan poortgebouw om verdere aftakeling te voorkomen, als 

voorafname van het uiteindelijke renovatiedossier 

- Algemene onderhoud – en herstellingswerken 

- Opvolgen en voorbereiden van het uitbaggeren van de omwalling, voorzien begin 2019 

2.10 Huysmanhoeve 2018 in cijfers 

Soort activiteit 2016 2017 2018 Totaal 

Bezoek individueel 4898 2410 3177 10485 

Bezoek promotioneel 
 

5 
 

5 

Cursus 281 365 544 1226 

Receptie/Maaltijd 343 70 451 864 

Vergadering 893 371 546 1774 

Publieksevenement 6682 8169 7968 22819 

Bezoek groep 3160 3275 3899 10334 

Verhuur - besloten activiteit 
 

1438 1520 2958 

Verhuur - open activiteit 
 

853 3765 4618 

Bezoek educatief 
 

37 324 361 

Totaal 16257 16993 22194 55444 



14 

 

 

 

  

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

Aantal bezoekers in 2018

0

10

20

30

40

50

60

Aantal activiteiten in 2018



15 

3 STREEKPRODUCTEN  

Het Plattelandscentrum ondersteunt en promoot hoeve- en streekproducten. Eerst in het Meetjesland, 

nadien ook in de Vlaamse Ardennen en het Waasland verenigde het Plattelandscentrum producenten 

om samen hun producten te promoten en zo ambassadeur te zijn van hun streek.   

3.1 Ondersteuning cvba mmm…eetjesland  

Vanuit een leaderproject richtte het Plattelandscentrum in 2007 de cvba mmm…eetjesland op. 

Gestart met 17 producenten, waren er eind 2018 35 aangesloten leden, inclusief het 

Plattelandscentrum. 

In 2018 werkte het Plattelandscentrum verder aan de autonome werking van mmm…eetjesland. Dit 

gebeurt door onder meer het zoeken naar nieuwe afzetmogelijkheden of nieuwe producenten, de 

organisatie van vormingsmomenten, creatie van nieuwe productcombinaties, …  

Het Plattelandscentrum blijft hiermee het regionale aanspreekpunt voor de Meetjeslandse hoeve- en 

streekproducenten.  

In 2018 ging de aandacht primair uit naar de 

ontwikkeling van een distributienetwerk, dit werd door 

het Plattelandscentrum ondersteund via het project 

Webshop Meetjesland 2.0 en de relatie producent – 

consument, zie § 4.2.3. Midden 2018 werd uiteindelijk 

een definitieve versie van de webshop gelanceerd en 

voorgesteld aan de pers. Meer dan 200 unieke 

producten zijn vanaf heden te koop via www.mmm-

eetjesland.be, een logistiek ondernemer brengt deze 

aan huis of naar een van de verkooppunten. Zowel 

professionele als particuliere klanten kunnen bestellen. 

3.2 Ondersteuning cvba 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 2018 

waren er 16 producenten lid van dit samenwerkingsverband. 

Doorheen het jaar organiseert Vlapas 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 gaan 

producenten aan de slag om ook samen nieuwe producten te ontwikkelen waardoor de smaak van 

de Vlaamse Ardennen nog beter tot uiting komt.  

De rol van het Plattelandscentrum binnen Vlapas is gelijklopend zoals bij mmm...eetjesland, 

uiteraard toegespitst volgens de mogelijkheden in en door de Vlaamse Ardennen. Ook hier komen 

zaken aan bod zoals het zoeken naar nieuwe afzetmogelijkheden of de uitbreiding van het aantal 

producenten, de organisatie van vormingsmomenten, gezamenlijke promotie, … 

In samenwerking met de coöperaties mmm…eetjesland en Smaak van Waas, werd er ook binnen 

Vlapas een webshop en bijhorend logistiek systeem gelanceerd. De ontwikkeling vond plaats binnen 

een project (zie § 4.2.1). Eind 2018 was er dan ook de officiële voorstelling, meer dan 100 

producten zijn vanaf heden te koop via www.vlapas.be. 

Nieuwe geschenkverpakking mmm...eetjesland 

http://www.mmm-eetjesland.be/
http://www.mmm-eetjesland.be/
http://www.vlapas.be/
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3.3 Oprichting en ondersteuning cvba Smaak van Waas  

Vanuit een Leaderproject werd in 2017 in het Waasland de coöperatie ‘Smaak van Waas ’opgericht. 

Naar analogie met het Meetjesland en de Vlaamse Ardennen heeft deze coöperatie als doel om de 

lokale producenten te laten samen werken, promotionele ondersteuning te geven en een afzet te 

vergroten. 

In 2018 werden ondersteunende acties uitgevoerd in kader van het Leaderproject ‘Korte Keten 

Waasland, een duurzame samenwerking’, meer duiding hierover is terug te vinden in § 4.2.2. 

In samenwerking met de coöperaties mmm…eetjesland en Vlapas werd er ook binnen Smaak van 

Waas een webshop en bijhorend logistiek systeem gelanceerd. Eind 2018 werd dit officieel 

voorgesteld, meer dan 100 producten zijn vanaf heden te koop via www.smaakvanwaas.be 

3.4 Aarde-nd-werk cvba-so  

Plattelandscentrum was in 2013 actief betrokken bij de oprichting van Aarde-nd-werk cvba-so. 

Netelvuur bvba nam het initiatief voor de oprichting van deze cvba en richtte hiertoe het ESF-project 

‘Blauwdruk voor oprichting van een kruidencoöperatie volgens CSA-principes’ in. Het 

Plattelandscentrum trad toe als coöperant en is direct ook toegetreden tot het bestuur.  

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

in: 

- Biologische teelt van kruiden  

- Verwerking van deze kruiden tot biologische producten (door middel van geforceerd drogen) 

- Arbeidsoriëntatie 

- Taken van functioneel groenbeheer 

- Taken van educatief groenbeheer 

In 2018 vonden binnen de coöperatie geen activiteiten plaats waarbij het Plattelandscentrum actief 

betrokken was.  

3.5 Plattelandscentrum en korte keten 2018 in cijfers 

 MMM…EETJES-

LAND 
VLAPAS 

SMAAK VAN 

WAAS 

Aantal leden per coöperatie 34 16 14 

Aantal publieksactiviteiten 7 3 5 

Aantal deelnemers publieksactiviteiten 6785 3477 5562 

Aantal verkochte geschenkpakketten 213 85 17 

Aantal vormingsmomenten 2 2 2 

Aantal vergaderingen/bijeenkomsten 7 6 10 

Aantal aanwezigen tijdens vergaderingen 108 42 98 

 

  

http://www.smaakvanwaas.be/
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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.  

4.1 Plattelandsbeleving 

4.1.1 Plattelandsinspiratie: De Huysmanhoeve milieubewust!  

In oktober 2015 ging het OKW project ‘Plattelandsinspiratie: De Huysmanhoeve milieu-bewust!’ van 

start. Met dit project wil het Plattelandscentrum inzetten op een milieubewuste ontsluiting van de 

Huysmanhoeve en bij uitbreiding op een milieubewuste ontsluiting van toeristische en recreatieve 

initiatieven in de streek. 

In 2018 liep dit project af en zijn volgende zaken gerealiseerd: 

- Er werd een winkeltje uitgewerkt in het woonhuis 

- Er zijn 5 trappalen met luisterverhalen verspreid over de site 

geplaatst 

- Er zijn 4 filmpjes van de kringlopen op de hoeve opgenomen 

- Er werd een nieuwe website voor het Plattelandscentrum 

uitgewerkt met daarbinnen een specifieke zone voor de 

Huysmanhoeve 

- Er werd een folder over duurzame initiatieven in het 

Meetjesland gerealiseerd 

- Er is een haalbaarheidsplan opgesteld voor de Huysmanhoeve 

en omgeving 

- De vrijwilligers hebben een opleiding groenbeheer gekregen 

op de Huysmanhoeve 

4.1.2 De Lieve Vervoert  

Het Leaderproject ‘De Lieve Vervoert’ wil de uitgesproken plattelandsregio langs de Lieve, het oudste 

kanaal van Vlaanderen, op een unieke en eigen manier op de toeristische kaart zetten. Het 

Plattelandscentrum en Toerisme Meetjesland werkten samen om deze doelstelling op een adequate 

manier in te vullen. 

In de beginfase van het project lag de nadruk op een participatief traject tussen bewoners, lokale 

besturen, ondernemers, sympathisanten, … om te komen tot gedragen resultaten. In 2018 werd 

hiermee aan de slag gegaan om enkele zichtbare outputs te genereren. 

In eerste instantie werden toeristische bakens ontwikkeld in de verschillende gemeenten (kerfplekjes, 

graffiti, vlaggenmasten, …) om de fietsers op verschillende manieren in contact te brengen met en 

door De Lieve. Aansluitend hierop werd een toeristische brochure ontwikkeld waar enerzijds de 

bakens staan vermeld, anderzijds komt ook andere relevante toeristische info aan bod op deze kaart. 

Tot slot werd er een website gerealiseerd met info over het project, nieuws over De Lieve, podcasts 

van interessante figuren of kortfilms over relevante initiatieven. 

https://www.toerismemeetjesland.be/nl/tliefken 

4.1.3 Agrarische eigenheid: Waas toeristisch potentieel  

Onder impuls van EGTS werken de Landelijke Gilde van Stekene en de VZW Prospersite in dit project 

samen om hun eigen infrastructuur te optimaliseren. Zo geven zij mee een aanzet voor de verdere 

uitbouw van het toeristisch potentieel van het Waasland (Leadergebied). ‘Landbouwerfgoed’, is het 

bindend verhaal, en wordt gezien als bijkomende profilering van het Waasland. Interwaas en 

Plattelandscentrum Meetjesland zouden de Landelijke Gilde van Stekene ondersteunen bij de 

 

Trappaal 

https://www.toerismemeetjesland.be/nl/tliefken
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realisatie van het belevingscentrum Koewacht. Echter door de onduidelijkheid van de status van de 

kerk werden er voor dit deel van het project geen initiatieven genomen.  

Het Plattelandscentrum stelt haar knowhow ter beschikking op het gebied van educatie, toeristische 

ontsluiting, programmering, … Eind 2018 is de aanzet gegeven voor de uitwerking van de educatie 

in de Prospersite. Het Plattelandscentrum zal dit actief mee ontwikkelen, met een realisatie in de 

eerste helft van 2019. 

4.1.4 Proef het Meetjesland  

Het Leaderproject ‘Proef het Meetjesland’ wil de identiteit van het Meetjesland als agro-

voedingsregio versterken door de ontwikkeling van een sterk ambassadeursmodel van 

ambassadeurs van ‘de smaak van het Meetjesland’. Dit via het vormen van slimme en duurzame 

netwerken rond smaak en de uitbreiding van het ‘smaak-aanbod’ in de regio. Hierbij vormt de 

samenwerking tussen verschillende actoren en sectoren steeds het uitgangspunt. 

Om dit alles te bekomen werd in 2018 ‘2019: het jaar van de Meetjeslandse Smaak’ voorbereid en 

gelanceerd. Via een gestroomlijnde communicatie worden activiteiten met elkaar te verbonden, het 

merendeel van de realisaties zullen te zien zijn in 2019. Op het programma staan onder meer een 

wedstrijd naar scholen & burgers, een gegidste belevingstoer langsheen voeding gerelateerde 

locaties, een foodfestival, 3 pop-up events, inleefdagen bij lokale ondernemers, culinaire workshops 

en kennisuitwisselingsmomenten. 

4.2 Korte Keten 

4.2.1 Vlapas: distributie en promotie  

In 2016 startte het Leaderproject ‘Vlapas, distributie & 

promotie’ ter ondersteuning van Vlapas. Zowel in 2017 als in 

2018 werd vervolg gegeven aan de uitvoering van dit project. 

Het project werd ingedeeld in 5 modules, elk met eigen acties. 

- Module 1: implementatie webshop en onderzoek naar 

logistiek systeem 

In overleg met de coöperaties in het Meetjesland en het 

Waasland werd besloten om gezamenlijk een webshop te 

ontwikkelen, elk met eigen uitstraling. Na een testfase 

(voornamelijk in het Meetjesland) werd eind 2018 een 

webshop en bijhorend logistiek systeem voorgesteld voor de 

regio Vlaamse Ardennen. Zowel B2B als B2C-klanten kunnen 

een bestelling plaatsen.  

- Module 2: Productuitwisseling en –combinaties 

In 2018 werd de actieve samenwerking met Streekpunt Zwalm 

bestendigd. Niet alleen worden er lokale producten verkocht, 

tevens is er ook actieve promotie voor Vlapas en zijn er 

samenwerkingen op verschillende activiteiten.  

- Module 3: communicatie & marketing 

In 2018 werden ondersteunende maatregelen getroffen om Vlapas meer onder de aandacht te 

brengen. Er is divers promotiemateriaal ontwikkeld (vlaggen, flyers, infomapjes, beachvlaggen, …) 

alsook een tent in de huisstijl van Vlapas zodat op beurzen of events Vlapas duidelijk zichtbaar is.  

 

 

Voorbeeld flyer Vlapas 
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- Module 4: consumenten- en producentenonderzoek 

Deze module werd reeds in 2017 volledig afgerond.  

- Module 5: training & vorming 

In 2018 was er een vormingsmoment omtrent inkleding & opstart van winkelconcepten. Dit gebeurde 

steeds in samenwerking met de andere coöperaties. 

4.2.2 Korte keten Waasland: een duurzame samenwerking  

Begin 2016 nam het 

Plattelandscentrum het initiatief om 

binnen de nieuwe Leaderregio 

Grensregio Waasland eveneens een 

samenwerkingsverband van hoeve- 

en streekproducenten op te richten. 

Dit gebeurde in het project ‘Korte 

Keten Waasland, een duurzame 

samenwerking’ waarin er een 

samenwerking is met diverse 

projectpartners: Economische Raad 

voor Oost-Vlaanderen, Steunpunt 

Hoeveproducten, Vormingplus 

Waas en Dender, Provinciaal 

Centrum voor Groententeelt (PCG). 

In 2018 werd gevolg gegeven aan de verdere uitwerking en afronding van dit project: 

- Module 1: oprichting samenwerkingsverband 

In 2017 werd de coöperatie Smaak van Waas officieel opgericht. 2018 bestond erin om deze 

werking verder te verzelfstandigen en de dagelijkse werking van Smaak van Waas te optimaliseren. 

- Module 2: onderzoek naar implementatie webshop en bijhorend logistiek systeem 

In overleg met de coöperaties in het Meetjesland en Vlaamse Ardennen werd besloten om 

gezamenlijk een webshop te ontwikkelen, elk met eigen uitstraling. Na een testfase (voornamelijk in 

het Meetjesland) werd eind 2018 een webshop en bijhorend logistiek systeem voorgesteld voor het 

Waasland. Zowel B2B als B2C-klanten kunnen een bestelling plaatsen.  

- Module 3: Algemene communicatie en bekendmaking samenwerkingsverband 

Naast de lancering van de webshop in de media, was er in 2018 ook aandacht voor de ontwikkeling 

van nieuwe communicatiedragers. Er werd een infomap ontwikkeld, een fotograaf nam professionele 

foto’s, er kwamen beachvlaggen en nieuwe flyers, …  In functie van de webshop werd ook de website 

www.smaakvanwaas.be vernieuwd.  

- Module 4: Consumentenonderzoek & ondernemersonderzoek 

Deze module werd reeds in 2017 volledig afgerond.  

- Module 5: Training & vorming 

In 2018 was er een vormingsmoment omtrent inkleding & opstart van winkelconcepten. Dit gebeurde 

steeds in samenwerking met de andere coöperaties. 

 

Lancering webshop en distributie 
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4.2.3 Webshop Meetjesland 2.0 en de relatie producent – consument  

In functie van de optimalisatie van de logistiek binnen de coöperatie mmm…eetjesland werd begin 

2016 een Leaderproject opgestart. In 2018 werd vervolg gegeven aan de verdere uitwerking van 

dit project. 

Dit project werd opgedeeld in verschillende modules: 

- Module 1: Ontwikkeling webshop + Module 2: Implementatie van een logistiek systeem 

In overleg met de coöperaties in het Waasland en Vlaamse Ardennen werd besloten om gezamenlijk 

een webshop te ontwikkelen, elk met eigen uitstraling. Na een testfase werd midden 2018 een 

webshop en bijhorend logistiek systeem voorgesteld voor het Meetjesland. Zowel B2B als B2C-

klanten kunnen een bestelling plaatsen. 

- Module 3: Uitbouw streekpunten 

In kader van het logistieke systeem was er in 2018 aandacht voor de professionalisering of visibiliteit 

van de reeds bestaande hoevewinkels of streekpunten. Particulieren kunnen bij een streekpunt hun 

bestelling – die ze deden via de webshop – afhalen. Om dit te stimuleren werden er 

communicatiedragers ontwikkeld. De reeds bestaande verkooppunten van de coöperatie 

mmm…eetjesland ontwikkelden zich tot echte streekpunten en zullen in de toekomst nog verder 

evolueren. Samen met deze verkooppunten wordt een traject afgelegd, waarin er aandacht is voor 

hoe zij zich kunnen ontwikkelen en profileren als streekpunt.  

- Module 4: training & vorming 

In 2017 waren er vormingsmomenten omtrent distributie, prijssetting en wetgeving rond logistiek. 

Dit gebeurde steeds in samenwerking met de andere coöperaties. 

4.2.4 Tot proffijt van de ghemeensaemheit  

In november 2018 is het project “’tot proffijt van de ghemeensaemheijt”, een samenwerking van het 

Plattelandscentrum en Muntuit, van start gegaan. In de Huysmanhoeve wordt een innovatieve 

werkvorm opgezet en geïmplementeerd 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 en daarmee landbouw en mogelijke andere stakeholders 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. Tijdens de laatste twee maanden van 

2018 is gewerkt aan de benchmarking en infovergaring om de uiteindelijke keuze te maken voor de 

werkvorm die verder uitgewerkt zal worden. Ook met Muntuit is er overleg geweest in functie van 

het bepalen van de werkvorm voor de alternatieve waardering.  

4.3 Ondernemerschap 

4.3.1 Jong & Geweldig: denken en doen  

Binnen het LEADER-project, ‘Jong & Geweldig: denken en doen’, ondersteunde het 

Plattelandscentrum Meetjesland jonge en startende rurale ondernemers om via co-creatie tot 

innovatieve oplossingen te komen voor bestaande en nieuwe uitdagingen in de sector. In 2017 

werkten 20 startende en jonge rurale ondernemers binnen drie denktanks onder begeleiding van vijf 

peters en meters een aantal innovatieve ideeën uit. In 2018 werden drie pilots uitgewerkt: ‘de stal 

van de toekomst’ (casus ’t Pauwenhof te Eeklo, een kleinschalig duurzaam gemengd bedrijf in 

combinatie met hoeveslagerij), de ontwikkeling van de app ‘in de keet’ (een app voor teambuilding 

en beleving op de boerderij) door jonge studenten landbouw van Collega Ten Doorn en 
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Angär/Caprijke heeft LEF, een pop-up bazaar rond jong, ethisch en duurzaam ondernemerschap in 

Kaprijke.  

Daarnaast werd de toekomst van de landbouw in het Meetjesland onderzocht via de methodiek van 

het scenarioschrijven, een theoretische denkoefening waarbij gezocht werd naar factoren die een 

bepalende invloed hebben op de ontwikkeling van de landbouw op lange termijn. Deze 

beïnvloedende factoren werden verzameld aan de hand van interviews die werden afgenomen bij 

een twintigtal stakeholders uit de ruime agro-business.  In drie workshops werden deze factoren 

verder besproken, uitgediept en uiteindelijk gedistilleerd in vier “werelden”: scenario’s waarin 

landbouwbedrijven van verschillende aard zich op langere termijn (2050) moeten zien te handhaven 

in functie van de meest dominante factoren. 

4.3.2 Energiek Meetjesland: naar een energielandschap met rurale ondernemers  

In het LEADER-project Energiek Meetjesland streven de Provincie Oost-Vlaanderen, het 

Plattelandscentrum en het Innovatiesteunpunt naar een energieneutraal Meetjesland vanuit het 

potentieel van de rurale ondernemers en hun omgeving.  

Hiertoe werd in 2018 een verder vervolg gegeven aan de brede bewustmakingscampagne. Onder 

andere met een slotmoment voor land- en tuinbouwers in de Huysmanhoeve en een studieavond 

rond duurzame energie voor de Groene Kring. Het Plattelandscentrum ontwikkelde in samenwerking 

de Meetjeslandse gidsen een groepsarrangement rond duurzame energie. Daarnaast werd een kaart 

ontwikkeld met duurzame initiatieven in het Meetjesland. Voor scholen werd een educatief pakket 

uitgewerkt dat in de toekomst aangeboden wordt op de Huysmanhoeve.  

4.3.3 Toerismeboeren: uniek, kwaliteits- en belevingsvol logeren bij land- en tuinbouwers  

Het PDPO-project Toerismeboeren is een samenwerking tussen Toerisme Oost-Vlaanderen, het 

Innovatiesteunpunt en het Plattelandscentrum Meetjesland. Tijdens het project wordt er onderzocht 

in welke mate het aanbieden van belevingsvolle logies een meerwaarde kan betekenen voor actieve 

landbouwbedrijven. Concreet zullen er zes tot tien pilots intensief begeleid worden. Dit alles zal 

resulteren in een praktisch draaiboek en een sectorspecifieke rendabiliteitsberekening. Het 

Plattelandscentrum neemt in dit project een coördinerende rol op en werkt de mogelijkheden tot 

flankerende recreatieve activiteiten op actieve landbouwbedrijven uit. Het project is opgestart in 

november 2017 en loopt tot en met 30 juni 2020. 

 

Inspiratietoer Toerismeboeren 7 juni 2018 
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In 2018 werd het project inhoudelijk verder uitgediept en gelanceerd via een aantal Kick-Off’s. 

Geïnteresseerde ondernemers werden warm gemaakt zich kandidaat te stellen als pilootboer tijdens 

een inspiratietoer doorheen Nederland. Er werden 6 pilootboeren geselecteerd die uitgebreid 

begeleid worden door de promotoren om zo tot duurzame en innovatieve logiesconcepten te komen. 

Verder werden ook enkele waardevolle samenwerkingen op poten gezet enerzijds met verschillende 

beleidspartners (Toerisme Vlaanderen, Departement Landbouw & Visserij, provincie Oost-

Vlaanderen Ruimte & provincie Oost-Vlaanderen Landbouw) om een gemeenschappelijke visie op 

duurzaam hoevetoerisme te formuleren en anderzijds met de Luca School of Arts die zullen instaan 

voor een ontwerpende studie rond innovatief hoevetoerisme.   

www.toerismeboeren.be 

4.4 Leefbare dorpen 

4.4.1 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 uitwerken: 

Dienst Landbouw Provincie Oost-Vlaanderen, Landelijke Gilden, Innovatiesteunpunt, Vorming Plus 

Vlaamse Ardennen & het Plattelandscentrum.  

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

mogelijke rollen die 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. 

Het deeltraject loopt van oktober 2018 tot mei 2020 (verlenging in aanvraag). In 2018 werden er 

reeds enkele gesprekken gevoerd met zowel inhoudelijke (Wakkere Burger - Levuur) en regionale 

partners (RWOM). Verder werd er een aanzet gegeven tot een studie rond de bestaande adviesraden 

in het Meetjesland en werd het project inhoudelijk verder uitgewerkt in een afgetoetst plan van 

aanpak.  

4.4.2 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 met de aanwerving van de nieuwe 

projectmedewerker en loopt tot juni 2020.  

In 2018 werd er werk gemaakt van de inhoudelijke 

uitwerking van de methodiek op maat van de specifieke 

plattelandscontext van het Meetjesland. Er werd hiervoor 

literatuur nageslagen, vormingen gevolgd en gesprekken aan 

gegaan met inhoudelijke en regionale partners. Het project werd 

eveneens gelanceerd bij de gemeentebesturen in het Meetjesland wat 

resulteerde in de selectie van de eerste twee pilootwijken/dorpen: 

Balgerhoeke (Eeklo) & Bassevelde (Assenede). In de projectwijken werden er 

gesprekken opgestart met de lokale sleutelfiguren wat in Balgerhoeke 

http://www.toerismeboeren.be/
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resulteerde in breder infomoment waarmee ‘De Verbinders van Balgerhoeke’ werden opgestart. Om 

het project en de verschillende geplande acties in de pilootwijken zichtbaar aan elkaar te binden, 

werd er een eenvormig en toegankelijke logo ontworpen.  

4.5 Cultureel erfgoed 

4.5.1 Wolambacht in het Meetjesland  

Het Meetjesland was in het verleden een textielregio, met veel huisnijverheid en industriële nijverheid. 

De naam ‘Meetjesland’ is zelfs - volgens één van de vele verklaringen - afkomstig van de spinnende 

‘meetjes’. Met het cultureel erfgoedproject ‘Wolambacht in het Meetjesland’ wordt getracht door 

eigen onderzoek en bevraging bij derden, een overzicht te maken van de huisnijverheid en de 

ambachtelijke woltechnieken die er door de eeuwen heen toegepast zijn in het Meetjesland.  

Het wolatelier zou met dit project oorspronkelijk de geschiedenis en technieken bestuderen en in 

kaart brengen om hier een publicatie van te maken. Echter, analfabetisme onder de huisnijveraars 

leidde tot weinig registratie, waardoor de literatuur weinig bronnen biedt over de technieken die 

binnen de huisnijverheid toegepast werden. Het oorspronkelijk opzet van dit project, waarbij 

vertrokken zou worden van deze technieken, is dan ook opengetrokken naar oude 

handwerktechnieken- en gebruiken in zijn algemeenheid die op een hedendaagse manier ingezet 

kunnen worden.  

Het wolatelier van de Huysmanhoeve werkte hierop drie pistes uit waarin technieken en objecten 

geclusterd werden. Eind 2018 is de publicatie in voorbereiding.  
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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 verelden de cluster Meetjesland Cafés opgericht. Deze clyuster 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 2018 kregen de Meetjesland café’s een extra impuls. Tien cafés volgden een intense opleiding 

en kregen een officiele erkenning als toeristisch infopunt Meetjesland. In de cafés kunnen bezoekers 

van de streek terecht voor informatie over activiteiten, verblijfsmogelijkheden, cultureel- en 

belevingsaanbod in het Meetjesland.  

5.2 Belevingsarrangementen 

Om bezoekers aan de regio het platteland te laten beleven, werkte het 

Plattelandscentrum belevingsarrangementen uit. 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 werden gepromoot tijdens beurzen en via 

de eigen communicatiekanalen. In 2018 namen 488 personen deel 

aan de arrangementen. 

De volgende groepsarrangementen werden actief gepromoot: 

- Paster Sies in Watervliet 

- Van Export tot Cuberdon in Eeklo 

- Uit met Félicienne in Oosteeklo 

- Botersmokkeldropping in krekengebied 
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5.3 Workshops en lezingen 

5.3.1 Jürgen Kookt  

In 2018 organiseerde het Plattelandscentrum vier kookworkshops met verschillende thema’s in 

samenwerking met Jürgen Kookt. Hieraan namen in totaal 112 personen deel en stonden er 8 

mensen op de reservelijst. De eerste les werd twee keer gegeven wegens groot succes. De workshops 

vonden telkens plaats in Plattelandscentrum Meetjesland in Sint-Laureins. 

5.3.2 Vollemaanlezingen  

In 2018 werden er 11 Vollemaanlezingen geprogrammeerd i.s.m. Landelijke Gilden. 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 344 personen deelgenomen aan de Vollemaanlezingen van 2018. Aangezien 

sommige voor sommige Vollemaanlezingen gewerkt werd met een maximum aantal deelnemers, 

stonden er in totaal 58 personen op wachtlijsten. 
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6 EDUCATIEF BEZOEKERSCENTRUM IN SINT-LAUREINS 

6.1 Overdracht beheer aan gemeente Sint-Laureins 

Vanaf maart 2018 voerde de gemeente Sint-Laureins verbouwingswerken uit in “de Oude Melkerij”. 

Bedoeling was om een ‘huis van de vrije tijd’ op te richten waar verschillende gemeentelijke diensten 

een plek kregen, naast het Plattelandscentrum. De werken startten vanaf maart 2018. 

Ook in het bezoekerscentrum achteraan werden werken uitgevoerd. Er werd onder andere gezorgd 

voor een deur tussen bibliotheek en centrum en aan het verbeteren van de akoestiek in de ruimte. 

Een deel van de verouderde educatieve opstellingen werd weggehaald. Het bezoekerscentrum werd 

meer een ontmoetingscentrum met minder nadruk op het educatieve gedeelte. 

Door de werken kon het centrum in de periode van maart tem juni niet verhuurd of gebruikt worden. 

De activiteiten die reeds gepland waren buiten die periode konden wel gewoon doorgaan. Na de 

werken werden de reservatie overgedragen aan de gemeente. Boekingen verliepen vanaf dan via 

hen, maar voorlopig wel nog onder de voorwaarden die het Plattelandscentrum afgesproken had. 

In september 2018 werd het nieuwe ‘Huis van de Vrije Tijd’ geopend.  

6.2 Eigen activiteiten en evenementen  

Door de verbouwingswerken, de overdracht van reservaties aan de gemeente Sint-Laureins en het 

inperken van het educatieve luik van het bezoekerscentrum waren er geen groepsbezoeken 

gereserveerd in 2018. 

Het Plattelandscentrum organiseerde wel nog 4 kooklessen met Jurgen Rysselaere: ‘Jurgen kookt’. 

Er vonden ook 4 repetities van het zanggenootschap plaats. 

6.3 Verhuur en activiteiten van derden 

Verschillende verenigingen organiseerden in het bezoekerscentrum vormingsavonden, 

vergaderingen of andere activiteiten. Zo waren er opnieuw de bijscholingscursussen voor imkers van 

Nemec en de lessen bloemschikken van KVLV. Ook Davidsfonds, Markant, Natuurpunt, Landelijke 

Gilden en KVLV organiseerden een aantal vergaderingen en activiteiten voor hun leden. Door de 

verbouwingswerken waren er echter veel minder reservaties mogelijk dan in voorgaande jaren. 

De gemeente Sint-Laureins organiseerde samen met het Plattelandscentrum een persconferentie om 

het vernieuwde ‘Huis van de Vrije Tijd’ voor te stellen. 

6.4 Het bezoekerscentrum in cijfers 

In 2018 kwamen in totaal 687 personen in het Plattelandscentrum door deelname aan een activiteit, 

vergadering, cursus, … 

ORGANISATOR CURSUS 
PUBLIEKS-

EVENEMENT 
VERGADERING VERHUUR TOTAAL 

eigen organisatie 100 0 88 0 188 

externe groep 270 0 0 144 414 

partner (gemeente, LG, Provincie) 70 15 0 0 85 

Totaal 440 15 88 144 687 
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Onderstaande grafiek toont de bezoekersaantallen van de verschillende soorten activiteiten die 

plaatsvonden in het centrum. 
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7 DIENSTVERLENING AAN DERDEN 

7.1 Toerisme Meetjesland 

Naast het beheer van het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve dat het Plattelandscentrum doet 

in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen (uitvoerig beschreven in hoofdstuk 2), ging het 

Plattelandscentrum in 2014 de samenwerking aan met Toerisme Meetjesland. Zij verhuisden het 

Toeristisch infokantoor vanuit het centrum van Eeklo naar de Huysmanhoeve. Op deze manier 

dragen zij bij aan de doelstelling om van de Huysmanhoeve de toeristische uitvalsbasis voor de 

streek te maken.  

De medewerkers van Toerisme Meetjesland draaien sinds de verhuis ook mee in het 

permanentiesysteem op de Huysmanhoeve.  

Sinds 2014 werken het Plattelandscentrum en Toerisme Meetjesland zoveel mogelijk samen op het 

gebied van marketing, promotie en communicatie. Het Plattelandscentrum kan hiervoor terugvallen 

op de expertise die bij Toerisme Meetjesland aanwezig is. De arrangementen en de ontwikkelde 

producten van het Plattelandscentrum worden dan weer zoveel mogelijk geintegreerd in het aanbod 

van Toerisme Meetjesland. Daarnaast volgt het Plattelandscentrum de boekhouding van Toerisme 

Meetjesland op.  

Dit alles is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen het Plattelandscentrum Meetjesland 

vzw en Toerisme Meetjesland vzw, die van start ging op 14 mei 2014. Deze overeenkomst wordt 

regelmatig geevalueerd tijdens stuurgroepbijeenkomsten. De samenwerking met Toerisme 

Meetjesland werd in 2018 op eenzelfde manier voortgezet.  

7.2 Netwerk Meetjesland 

Eind 2014 was de medewerker die instond voor de boekhouding van Netwerk Meetjesland uit dienst. 

Omdat deze niet vervangen kon worden, vroegen de bestuurders van Netwerk Meetjesland aan het 

Plattelandscentrum of zij konden instaan voor deze taken. Vanaf 2015 nam Plattelandscentrum 

bijgevolg het inboeken en klasseren van facturen en van financiële verrichtingen en de voorbereiding 

van afsluiting van het boekjaar voor haar rekening. Voor die prestatie betaalt het Netwerk 

Meetjesland een vergoeding aan het Plattelandscentrum. In 2018 werd deze samenwerking op 

eenzelfde manier voortgezet. 

7.3 RWOM 

Het Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland (RWOM) richtte in 2018 een aparte vzw op. Daarvoor 

waren zij een onderdeel van de provincie. Vanaf dat moment waren zij ook verplicht om een eigen 

boekhouding te voeren. 

Vanuit de ervaringen die Plattelandscentrum had bij het uitvoeren van de boekhouding voor Netwerk 

Meetjesland stelde ook RWOM de vraag om hen hierbij te ondersteunen. De opdracht werd vanaf 

de zomer van 2018 gestart. De prestaties die Plattelandscentrum doet voor RWOM worden door 

hen vergoed. 
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8 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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9 COMMUNICATIE & PROMOTIE  

Het Plattelandscentrum voerde in 2018 op de gebruikelijke manier promotie over de structurele 

werking, projecten en activiteiten. Naast de uitwerking van specifieke communicatiecampagnes, 

drukwerk en online communicatie was het Plattelandscentrum aanwezig op diverse beurzen en 

activiteiten, was er een vertegenwoordiging het regionale netwerk en werden de contacten met de 

regionale pers onderhouden.  

9.1 Online 

Het Plattelandscentrum lanceerde in 2018 een volledig vernieuwde website: 

www.plattelandscentrum.be. De website kreeg een hedendaagse look & feel en de indeling werd 

aangepast naar de werking van vandaag. Daarnaast werd werk gemaakt van een betere 

vindbaarheid van de website.  

Het aantal volgers van de facebookpagina steeg in 2018 van 1113 naar 1431. Het is een sterk 

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

Eind 2018 werd ook Instagram-account opgestart. Het doel daarvan is vooral om een jonger publiek 

te bereiken voor de Huysmanhoeve.  

Voor diverse projecten en activiteiten werden in 2018 aparte websites en social media ruimtes 

gelanceerd. Zoals de facebookgroepen voor de Huysmanhoeve (zie § 2.4) en de webshops voor 

hoeve- en streekproducten (zie hoofdstuk 3).  

9.2 Drukwerk 

Zoals ieder jaar werd ook in 2018 een programmatiebrochure voor de Huysmanhoeve ontwikkeld. 

Deze werd verspreid op de Huysmanhoeve zelf, in de toeristische trekpleisters en infopunten in het 

Meetjesland en via de andere provinciale domeinen en instellingen. Daarnaast vond er bij aanvang 

van het seizoen een flyermoment plaats op de weekmarkt in Eeklo.  

Binnen de projecten Energiek Meetjesland en De Huysmanhoeve Milieubewust werd de brochere 

‘Het Meetjesland verduurzaamt’ ontwikkeld. Een kaart met informatie over duurzame initiatieven in 

het Meetjesland.  

Daarnaast werden er flyers ontwikkeld voor de bekendmaking van activiteiten zoals de 

Vollemaanlezingen en de Meetjesland Cafédag. Deze werden regionaal verspreid via infopunten, 

cafés, bibliotheken enz.  

9.3 Campagnes 

In 2018 werden er een aantal specifieke communicatiecampagnes uitgewerkt.  

Voor de bekendmaking van de kabouterstunt in de Huysmanhoeve (zie § 2.4.2) werd er vooral 

digitaal communicatie gevoerd via facebook en de aparte facebookgroep. Voor de oproep werd er 

een persbericht verspreid en ook een gericht schrijven naar lokale organisaties en creatievelingen. 

Voor de bekendmaking van de webshops werd een communicatiecampagne uitgewerkt in 

samenwerking met een communicatiebureau. Er werden nieuwe flyers en promotiemateriaal 

ontwikkeld voor alle coöperaties, er was in ieder regio een voorstellingsmoment voor de pers en er 

werd ingezet op de aanwezigheid op lokale evenementen waar geïnteresseerden direct kennis 

konden maken met de webshops.  

http://www.plattelandscentrum.be/
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10 WIE, WAAR & HOE 

10.1 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. 

10.2 Structuur 

10.2.1 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 2018 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 2018 

negen leden.  

In het werkjaar 2018 vergaderde de raad van bestuur drie keer, de algemene vergadering kwam 

een keer samen.  

10.2.2 Het Plattelandscentrumteam in 2018 

 Personeelsbestand 

In het begin van 2018 werkten er in het Plattelandscentrum Meetjesland 10 medewerkers, wat 

overeenkwam met 8 voltijdse equivalenten. Eind 2018 werkten er 14 medewerkers in het 

Plattelandscentrum of 11,6 vte.  

 Jobstudenten 

In 2018 stelde het Plattelandscentrum twee 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 

Het Plattelandscentrum Meetjesland engageert 38 vrijwilligers voor de ondersteuning bij activiteiten. 

Al deze vrijwilligers kregen een vrijwilligerscontract.  

In de Huysmanhoeve zijn 40 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. 

 PWA 

Voor het onderhoud van het bezoekerscentrum is het Plattelandscentrum Meetjesland ingeschreven 

bij het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) en engageerde zo op regelmatige basis een 

werknemer voor het onderhoud en logistieke ondersteuning, zowel in de Huysmanhoeve als in het 

kantoor in Sint-Laureins. 
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10.3 Financiering 

Het Plattelandscentrum verwezenlijkte in 2018 haar doelstellingen met verschillende middelen:  

- structurele ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen voor de werking van het 

bezoekerscentrum in Sint-Laureins en voor het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve 

- subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse Overheid, Europa voor de volgende 

projecten:  

o Vanaf 1 juli 2015 tem 30 juni 2018 loopt het PDPO-project ‘Plattelandsinspiratie: 

De Huysmanhoeve milieubewust’. De cofinanciering voor dit project wordt voorzien 

door Provincie Oost-Vlaanderen. In opvolging daarvan startte in november 2018 

het PDPO-project ‘Tot proffijt van de ghemeensaemheijt’ op, de cofinanciering voor 

dit project wordt eveneens voorzien door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. In 

november 2017 startte ook het PDPO-project Toerismeboeren op. Dit project loopt 

nog tem april 2020. 

 

o In 2018 werden deze Leaderprojecten uitgevoerd: 

- In Leadergebied Meetjesland 

o Webshop korte keten 2.0 en de relatie producent-consument (van 1 

januari 2016 tem 31 december 2018) 

o Jong en geweldig: denken en doen! (van 1 januari 2016 tem 31 

december 2018) 

o Energiek Meetjesland: naar een energielandschap met rurale 

ondernemers (van 1 januari 2016 tem 31 december 2018) 

o De Lieve vervoert (liep van 1 januari 2016 tem 31/12/18) 

o Proef het Meetjesland (van 1 januari 2017 tem 31 december 2019) 

o Sociaal makelaar (van 1 januari 2018 tem 30 juni 2020) 

o Samen dorpen toekomst geven (van 1 januari 2018 tem 30 juni 2020) 

- Leadergebied Vlaamse Ardennen 

o Vlapas: distributie en promotie (van 1 januari 2016 tem 31 december 

2018) 

- Leadergebied Waasland:  

o Agrarische eigenheid: Waas toeristisch potentieel (van 1 januari 2016 

tem 30 juni 2019) 

o Korte Keten Waasland: een duurzame samenwerking (van 1 januari 

2016 tem 31 december 2018) 

- Transnationale Samenwerking (Meetjesland, Roemenië, Schotland 

o Flourishing destinations (van 1 oktober 2018 tem 31 december 2020) 

 

- Subsidies van Comeet en Vlaanderen voor volgende project: 

o Wolambacht in het Meetjesland 

      

Een beperkt deel van de inkomsten is afkomstig van eigen activiteiten en arrangementen, verhuur 

van materiaal en verkopen in de cafetaria in het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve. 
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De projecten van het plattelandscentrum worden gerealiseerd met financiële steun van:  
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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 

Projectnaam 
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Jong & Geweldig: Denken & Doen x     x 

Proef het Meetjesland x x x    

Toerismeboeren x x    x 

Dorp Dynamiek x     x 

Sociaal Makelaar – De Verbinders x     x 

Energiek Meetjesland x x    x 

Vlapas, distributie & promotie x x    x 

Korte keten Waasland: een duurzame samenwerking x x    x 

Webshop Meetjesland 2.0 x x    x 

Agrarische eigenheid: Waas toeristisch potentieel  x    x 

De Lieve vervoert x  x    

Wolambacht in het Meetjesland      X 

Tot profijt van de ghemeensaemheit x x   x x 

Plattelandsinspiratie: De Huysmanhoeve Milieu -bewust  x x x x x 

Beheer van de Huysmanhoeve   x x x  

Streekproducten  x x   x 

Arrangementen   x    

Workshops x x x  x  
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Plattelandscentrum Meetjesland vzw 

        Leemweg 24 

        9980 Sint-Laureins 

        T. 09 379 78 37 

        E. info@plattelandscentrum.be  

        W. www.plattelandscentrum.be  

        BTW BE 0477.848.724 
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