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INLEIDING  

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. Namelijk met veel creativiteit en souplesse inspelen op actuele tendensen en 

kansen die gedetecteerd worden. Maar 2020 was een jaar waarin omwille van de COVID-19-

pandemie en de daaruit volgende maatregelen, iedereen zich in onzekerheid bevond. En dat was 

voor het Plattelandscentrum niet anders. 

Met het voorliggende jaarverslag voor 2020 willen wij u een overzicht geven van een uitdagend 

jaar, waarbij ‘normaal’ functioneren een grote uitdaging was. En dit gold niet enkel voor het beheer 

van het provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve. De onzekerheid en bijkomende inspanningen om 

het beheer van de Huysmanhoeve, de uitvoering van de uitgewerkte programmatie, de 

publiekswerking en de cafetariafunctie binnen de geldende beperkingen op te nemen was een ware 

klus. Toch werd er dapper gewerkt om de beoogde doelstellingen te bereiken.  

Ook voor de projectwerking en de werking rond hoeve- en streekproducten moesten er heel wat 

beperkingen overwonnen worden. Het samenbrengen van mensen, het opzetten van 

participatieprocessen, … zaken waarin het Plattelandscentrum sterk is, bleken plots niet meer zo 

vanzelfsprekend. Ondanks alle beperkingen heeft het Plattelandscentrum ook in 2020 aan 

plattelandsgemeenschappen willen bouwen waar het goed wonen, werken en ontspannen is.  

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.  

Het Plattelandscentrum ging in 2020 geen moeilijkheden uit de weg, en blijft ook in de toekomst 

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’, ‘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).  

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). 

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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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 diens 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.  

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 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 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 2020 was een deel van de site niet 

toegankelijk voor publiek omwille van deze werken.  

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 binnen-onderhoud omvatte in 2020 het onderhoud van bakhuis, cafetaria, 

woonhuis, open wagenhuis, kantoorruimte, toiletten en paardenstal. De koestal en grote schuur 

worden sinds december 2019 gerenoveerd zodat behalve het mee opvolgen van de 

verbouwingswerken geen dagelijks beheer noodzakelijk is. Het atelier voor kleine herstellingen op 

de site, dat was ondergebracht in de koestal, werd tijdelijk opgesteld in 2 gehuurde containers.  

Het beheer gebeurt binnen de afspraken en regelgeving zoals opgesteld door die bevoegde 

provinciediensten, en de beheersovereenkomst van de provincieraad van 2011.  

De publiekstoegankelijke ruimtes zijn de cafetaria, het woonhuis en het open wagenhuis. Op 

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

hetzij voor broodverkoop op bestelling. Omwille van de COVID-19-pandemie bleef het bakhuis het 

ganse jaar gesloten voor bezoekers. Het open wagenhuis werd vooral opengesteld tijdens grote 

evenementen, maar ook voor de ontvangst van grote groepen, al dan niet voor een verhuring. Ook 

hier was in 2020 een beperkt gebruik omwille van de Coronamaatregelen. 

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.  

In 2020 is gewerkt aan een handleiding omgevingsbeheer, waarin alle afspraken m.b.t. 

groenbeheer zijn vastgelegd. Dit is een handleiding voor iedereen die meehelpt met de verzorging 

van het omgevingsbeheer van de hoeve. Daarnaast worden er ook beleidsmatige adviezen en 

richtingen geformuleerd en voldoende achtergrond gegeven, opdat iedereen die meewerkt, op 

termijn ambassadeur kan worden van het groenbeleid dat gevoerd wordt. De handleiding 

omgevingsbeheer zal pas in het voorjaar 2021 gefinaliseerd worden.    
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2.1.3 Opvolgen wettelijke verplichtingen 

In 2020 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 2020 werden de veiligheidsregels/risicoanalyses naar accorderend op de Coronamaatregelen 

opgesteld, regelmatig geüpdatet en gebriefd naar de medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. 

Bovendien werden naar de bezoekers toe ook regels opgesteld waaraan ze zich dienden te houden 

tijdens een bezoekje aan de hoeve. Het nodige preventiemateriaal (ontsmettingsgel, screens, 

ontsmettingsmiddel, … werden ook aangekocht en op de juiste plaatsen in de hoeve gebruikt en 

aangeboden.  

Verder werd het calamiteitenplan verder ontwikkeld en een brandpreventiedossier opgesteld. 

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 2020 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.  

Door de vrijgekomen tijd binnen de Coronabeperkingen, is nu wel de Erfgoedkruimel en de 

handleiding groenbeheer geschreven (publicatie voorjaar 2021) en is de inhoudelijke richting 

vastgelegd in een missie en visie (beleidsplan voorzien voor 2021).   

Naast de inhoudelijke projecten en activiteiten, heeft het team van de Huysmanhoeve ook actief 

gewerkt rond missie-visie vorming van de werking. Vanuit het voortschrijdend inzicht uit ervaring en 

theorie die toepasbaar is op de Huysmanhoeve, werkt Het Plattelandscentrum een gedragen missie-

visie uit. Hieruit voortvloeiend worden strategische- tactische en operationele doelstellingen 

geformuleerd die als basis kunnen dienen voor toekomstige beleidsplanningen. 

Dit proces, gestart in 2020, wordt nog verdergezet in het volgende jaar. Die methodische- en 

planmatige werkwijze moet leiden tot meer ‘leesbaarheid’ en duidelijkheid rond de werking van de 

Huysmanhoeve, zowel voor bezoekers, vrijwilligers en medewerkers. 

De COVID-19-pandemie werd aangegrepen om hiervan een diepgaand proces te maken, dat ons 

ook beter voorbereid om de toekomstige ontsluiting van de verbouwde hoeve op een optimale wijze 

te realiseren. 

2.3 Onthaal en bezoeken 

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. Sinds 2020 werd de keukenruimte, die voordien 

bureauruimte was, omgevormd tot een tentoonstellingsruimte. De voutekamer werd dan weer een 

nieuwe kantoorruimte met 4 extra werkplaatsen waar zowel de medewerkers van Toerisme 

Meetjesland als de medewerkers van het Plattelandscentrum kunnen werken.  

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 altijd op de hoogte blijven van lopende zaken of 

eventuele geplande activiteiten die een impact kunnen hebben op de site. Omwille van een optimale 
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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. De opleidingen zijn bijgevolg gepland in 2021. 

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 1 juli en bleef geopend tot 30 september, 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 grote extra inspanning vroeg van vrijwilligers, jobstudenten en interims, 

aangestuurd door de permanentiemedewerkers.  

Het toeristisch infokantoor was buiten het toeristisch seizoen ook beperkt open. Het onthaal in het 

infokantoor werd in die periode volledig verzorgd door medewerkers van Toerisme Meetjesland.  

2.4 Ontwikkeling ‘Huysmangemeenschap’ 

2.4.1 Vrijwilligerswerking  

Ook in 2020 steunde de werking van de Huysmanhoeve sterk op de inzet van de vrijwilligers. De 

COVID-19-pandemie had ook hier 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. Dit had ook tot gevolg dat er in 2020 geen nieuwe vrijwilligers 

‘aangeworven’ zijn. 

Met een beperkte groep buitenwerkers werd de site verder onderhouden om een plek voor sociaal 

contact, zinvolle dagbesteding en zingeving te zijn voor elke bezoeker die in die periode op de 

Huysmanhoeve kwam.  

Het Plattelandscentrum zette in 2020 nog bewuster in op deze aspecten om ook tijdens de pandemie 

de ‘community’ te blijven onderhouden. Er waren nauwelijks momenten waarop de groep vrijwilligers 

samen kon komen. Daardoor is er sterk ingezet op digitale aanwezigheid, o.a. via sociale media en 

de Huysmangazet. Op deze manier bleven alle vrijwilligers betrokken bij de werking. Gerichte 

individuele contacten met vrijwilligers waren nodig om te bemoedigen, om die moeilijke periode 

door te komen. 

Een aantal van de groep buitenwerkers hebben zich in 2020 ook geëngageerd als cafetaria-

personeel. Vanwege de Coronamaatregelen, 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. Door de pandemie kon niet 

iedereen van de vrijwilligers actief zijn in 2020. Ook jaarlijkse groepsactiviteiten zoals de 

vrijwilligersuitstap en het bedankingsetentje zijn niet kunnen doorgaan. Om iedereen te bereiken en 

te bedanken voor hun inzet tijdens het seizoen zijn er bedankingspakketjes rondgebracht. 

2.4.2 Van bezoeker naar deelnemer 

Het Plattelandscentrum tracht om met de inhoudelijke werking op de hoeve een connectie te maken 

tussen bezoeker naar deelnemer. De Huysmanhoeve, eigendom van het provinciebestuur, is per 
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definitie ‘gemeenschapsgrond’. 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.  

De renovatie- en restauratiewerken en de Coronamaatregelen gaven in 2020 een serieuze 

beperking om hiervoor impulsen te geven aan de vrijwilligers en bezoekers. Maar het 

Plattelandscentrum zal ook in de toekomst zoveel als mogelijk bezoekers betrekken bij de werking 

van de Huysmanhoeve en er zich ook een plek laten vinden. 

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 voorjaar van 2020 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 mee- denken en –werken aan de toekomst van de 

Huysmanhoeve, werden er doorheen het jaar verschillende projecten gerealiseerd aan DE WAND. 

Als resultaat werden in 2020 o.a. ‘DE spelWAND’, ‘DE WAND-eling’ en het ‘kijkgat’, waardoor de 

werken zichtbaar kunnen gevolgd worden, uitgewerkt.  

Deze projecten werden vanuit de vrijwilligersgroep op een creatieve manier uitgewerkt. De projecten 

zijn steeds vormgegeven vanuit een toekomstbeeld voor de hoeve en dienen zoals concept om mee 

te nemen in de toekomstige ontsluiting van de Huysmanhoeve. De bezoekers worden actief 

uitgenodigd om hieraan mee te werken. Zo is ‘DE spelWAND’ een interactief concept om actief 

verschillende speel- en leermogelijkheden voor kinderen te verkennen en te zien wat er aanslaat en 

wat er een duidelijke meerwaarde geeft aan de werking. 

Vanwege Coronamaatregelen moest er ook hier creatief gewerkt worden. Zo werden er bijvoorbeeld 

delen van projecten thuis gemaakt door vrijwilligers en veilig afgezet op de hoeve of werkten er 

verschillende vrijwilligers op verschillende momenten aan eenzelfde project. Deze manier van werken 

leidde tot een gevoel van verbondenheid en cohesie in een uitdagende periode. Naar aanleiding 

van de lock-down werd ook actief opgeroepen om zelf thuis iets te knutselen dat kon toegevoegd 

worden aan de wand. Een 20 tal mensen reageerden hierop. 

De ‘plechtige opening’ van DE WAND is echter een aantal maal moeten verplaatst worden, doch 

op 1 juli kon gedeputeerde Grillaert een stuk uit de wand zagen, waardoor de bezoeker letterlijk 

een blik op de werf werd gegund.  

De creaties aan DE WAND zorgen voor de bezoekers ondertussen ook voor een Corona-veilig, vast 

aanbod op de hoeve. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om zonder menselijk contact een 

folder/wandelkaart op te halen en een wandeling te maken rondom de hoeve waarin de bezoeker 

interessante weetjes leert over de hoeve en haar omgeving. 

Door de beperkingen van de Coronamaatregelen werd actief ingezet sociale media. Op die manier 

werd het publiek geprikkeld over de vooruitgang en de actualiteit op de hoeve. Digitaal 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 



13 

technieken hedendaags in te zetten. In de ateliers zitten niveauverschillen, die elk eigen uitdagingen 

kennen.  

Op 24 augustus 2020 hebben de ateliers een vergadering gehouden vanuit de idee van 

‘kruisbestuiving’, met als doel over het muurtje van het eigen atelier te kijken en na te gaan welke 

samenwerkingen mogelijk zijn tussen de diverse ateliers. 

2.5.1 Wolatelier 

In het wolatelier staat de verwerking en bewerking van wol en handwerktechnieken centraal. Het 

wolatelier kwam in 2020 om de twee weken op maandag samen tussen 14u en 21u, tot wanneer 

de eerste lockdown viel. Tijdens de zomermaanden is het wolatelier opnieuw samen gekomen. 

Normaal gezien neemt het wolatelier deel aan enkele activiteiten georganiseerd door het 

Plattelandscentrum op de Huysmanhoeve, maar dit is door de COVID-19-pandemie niet kunnen 

doorgaan. Tijdens deze activiteiten gaven de leden van het wolatelier normaal demonstraties zoals 

weven, spinnen, wol verven met planten, … Op 19 oktober 2020 is PlattelandsTV echter wel komen 

filmen. Het resultaat zal pas uitgezonden worden in 2021. 
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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 2020 hebben 

de bakkers als gevolg van de Coronamaatregelen geen broodbakdemonstraties kunnen geven.  

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

ook bakeducatie aan schoolgroepen. Dit is ook niet gebeurd als gevolg van de COVID-19-

pandemie. 

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 oude technieken en 

recepten ook opgezocht en gebruikt. Het atelier is in 2020 samen gekomen tijdens de 

zomermaanden en heeft hoofdzakelijk de voorbereidingswerken in openlucht gedaan. Het verwerken 

zelf, in de keuken, werd bijgevolg steeds door één of twee mensen gedaan, om het 

besmettingsgevaar in te dijken. 

Het lag in de bedoeling om in 2020 een oproep te lanceren om nieuwe leden aan te trekken voor 

het oogstatelier. Gezien er geen groepen gevormd mochten worden in 2020, is ook dit niet kunnen 

doorgaan. 

2.5.4 Bijenatelier 

In 2020 is de samenwerkingsovereenkomst getekend met de Sint-Ambrosiusgilde uit Lembeke. De 

plannen om de educatieve stand in de bijenhal in te huldigen, zijn niet gerealiseerd kunnen worden, 

aangezien alle evenementen geannuleerd werden. De krijtlijnen werden vastgelegd met de 

imkersgilde omtrent het bijenatelier, opdat er geen overlappingen ontstaan tussen de werking van 

de bijenhal en het atelier. 

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. 

Als gevolg van de COVID-19-pandemie is er geen actie ondernomen om een groep samen te 

stellen, aangezien het niet mogelijk was om met meerdere mensen samen te komen. 

2.6 Educatie 

Gezien de verbouwingswerken aan de Huysmanhoeve en bijkomend de COVID-19pandemie, werd 

beslist om in 2020 geen promotie te voeren voor educatie op de Huysmanhoeve.  

Door de Coronamaatregelen zijn er slechts enkele klassen op bezoek geweest in 2020, deze klassen 

werden toegeleid door Plattelandsklassen vzw. 

2.7 Programmatie 

De stad Eeklo bepaalde dat vanaf de eerste lock-down, omwille van de pandemie, er geen grote 

publieksevenementen mochten plaatsvinden in 2020. Alle activiteiten die gepland en 

gecommuniceerd waren, werden bijgevolg gevolg geannuleerd. Het Plattelandscentrum was 

daardoor genoodzaakt activiteiten zoals ambachtendag, fietshappening, plantendag en dierendag 

te annuleren of uit te stellen naar een latere datum. Pas eind augustus 2020 gaf de Stad Eeklo 

toestemming om kleinschalige evenementen te organiseren. Het Plattelandscentrum organiseerde 
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daarom in september 4 zondagconcerten voor beperkt publiek. Vooraf reserveren was noodzakelijk. 

Op zondag 26 september kwam de mobiele fruitpers. 

Enkel de nieuwjaarsreceptie voor de buren van de Huysmanhoeve, waarbij het nieuwe programma 

voorgesteld werd, is zoals gepland kunnen doorgaan op 24 januari 2020. 

2.7.1 Tentoonstellingen 

In de Huysmanhoeve stond op zondag 10 mei de opening van de tentoonstelling ‘Bijzaak wordt 

hoofdzaak’ gepland. Deze zou doorgaan op de zolder van het woonhuis. Ook deze tentoonstelling 

werd uitgesteld naar 2021.  

2.8 Verhuur en activiteiten van derden 

In 2020 werden de cafetaria en het open wagenhuis van de Huysmanhoeve slecht 11 keer verhuurd, 

vooral tijdens de maanden januari en februari. Ingevolge het provinciaal reglement van 12 oktober 

2011, waren er daarvan 7 betaalde verhuringen. Vanaf midden maart, bij de ingang van de eerste 

lockdown werden alle verhuringen en vergaderingen geannuleerd voor de rest van het seizoen.  

Ook grote verhuringen konden niet doorgaan: 

- Lekker DIEP, van DIEP vzw, afterwork party’s 

- Circus Barones met circusvoorstellingen tussen 20 en 24 augustus 

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 materiaal van de KVVV Eeklo werd in 2019 reeds ondergebracht in een ‘box-in-a-box’ in de 

koestal. In 2020 werd het Plattelandscentrum ook wekelijks betrokken bij het werfoverleg en de werf 

opvolging.  

In 2020 volgde het Plattelandscentrum ook de werken van beperkte omvang (kleinere werken of 

werken van korte duur) op, samen met de dienst patrimonium. Daarnaast blijft het 

Plattelandscentrum de kleine ingrepen in het patrimonium of kleine herstellingen zelf uit voeren, wat 

kostenbesparend werkt.  

2.10 Huysmanhoeve 2020 in cijfers 

In de tabel hieronder worden de bezoekersaantallen per soort activiteit weergegeven van 2018 tem 

2020.  

Daarin is te zien dat er voor 2020 een spectaculaire daling is van het aantal bezoekers t.o.v. 2019. 

De daling situeert zich in het aantal bezoekers bij alle soorten activiteiten en dit omwille van de 

pandemie waardoor alle groepsbezoeken en evenementen helaas volledig geschrapt dienden te 

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

Soort  Jaren   

Soort activiteit 2018 2019 2020 

Atelierwerking     65 

Bezoek educatief 324 359 141 

Bezoek groep 3899 1880   

Bezoek individueel 2977 2393 1789 

Bezoek promotioneel   57   

Cursus 544 328 28 

Publieksevenement 8168 6916 759 

Receptie/Maaltijd 451 130   

Vergadering 546 152 29 

Verhuur - besloten 
activiteit 1520 2230 1146 

Verhuur - open activiteit 3765 2597 470 

Eindtotaal 22194 17042 4427 

 

In de grafiek hieronder wordt per jaar een overzicht gegeven van het totale aantal bezoekers in het 

Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve. 

 

Grafiek: aantal bezoekers per jaar van 2018 tem 2020 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 2020 37 aangesloten leden, inclusief het Plattelandscentrum. 

In 2020 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, de organisaties van 

events of hoevemarkten, … De COVID-19-pandemie zorgde echter wel voor een minder evidente 

groei. 

Het Plattelandscentrum blijft hiermee het regionale 

aanspreekpunt voor de Meetjeslandse hoeve- en 

streekproducenten.  

In 2020 werd er vooral aandacht besteed aan de 

webshop en de online verkoop van hoeve- en 

streekproducten. Meer dan 200 unieke producten zijn 

te koop via www.mmm-eetjesland.be. Na bestelling 

kunnen deze naar huis gebracht worden of naar één van 

de verkooppunten. Zowel professionele als particuliere 

klanten kunnen bestellen. In vergelijking met 2019 was 

er in 2020 ongeveer 40% meer verkoop op de shop. 

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 2020 

waren er 15 producenten lid van dit samenwerkingsverband. 

Normaal organiseert Vlapas hoeve- en streekproductenmarkten, promotieacties met bijbehorende 

geschenkideeën en initiatieven bij de producenten thuis. Echter was dit in 2020 niet mogelijk. Door 

de samenwerking binnen deze coöperatie worden producten verkocht op meerdere verkooppunten. 

Bovendien gaan producenten aan de slag om samen nieuwe producten te ontwikkelen waardoor 

‘de smaak van de Vlaamse Ardennen’ nog beter vorm krijgt. Omwille van COVID-19-pandemie 

vielen echter heel wat van deze zaken stil. Dankzij het aanbieden van geschenkpakketten waren er 

nog een aantal geslaagde acties mogelijk. 

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, … 

3.3 Ondersteuning cv Smaak van Waas  

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

Eind 2020 waren er 15 producenten lid van Smaak van Waas. 

 

Geschenkverpakking mmm...eetjesland 

http://www.mmm-eetjesland.be/
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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 tal van deze acties niet konden plaats vinden. 

Toch werden er in 2020 grote inspanningen geleverd door de producenten om de interne werking 

naar een hoger niveau te brengen. Via het Leaderproject ‘Korte Keten Waasland, een duurzame 

samenwerking’ konden de producenten in samenwerking met het Plattelandscentrum een traject 

opzetten met een strategisch bureau. Dit resulteerde in een grondige doorlichting en een concreet 

actieplan met bijhorend businessplan. In 2021 wordt er actief ingezet om dit alles te realiseren.  

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, … 

Net zoals in de coöperaties mmm…eetjesland en Vlapas is er ook binnen Smaak van Waas een 

webshop en bijhorend logistiek systeem. Mede dankzij de Coronamaatregelen was er in 2020 een 

grote stijging in het online verkoop van hoeve- en streekproducten. Het aantal aangeboden 

producten steeg in 2020 naar meer dan 150 producten, deze zijn te vinden via 

www.smaakvanwaas.be. 

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 en is direct ook toegetreden tot het bestuur.  

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 2020 vonden binnen de coöperatie geen activiteiten plaats waarbij het Plattelandscentrum actief 

betrokken was.  

3.5 Plattelandscentrum en korte keten 2020 in cijfers 

 mmm…eetjes-land Vlapas Smaak van Waas 

Aantal leden per coöperatie 37 15 15 

Aantal publieksactiviteiten 0 0 0 

Aantal deelnemers publieksactiviteiten 0 0 0 

Aantal verkochte geschenkpakketten 135 99 315 

Aantal vormingsmomenten 0 0 6 

Aantal vergaderingen/bijeenkomsten 2 2 11 

Aantal aanwezigen tijdens vergaderingen 30 15 135 

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 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 ghemeensaemheit 

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

Plattelandscentrum en Muntuit, van start gegaan. De opdracht 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 
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goede rendabiliteitsberekening en de ontwikkeling en implementatie van een aansluitend alternatief 

waardesysteem.  

In de tweede helft van 2019 zijn door het provinciebestuur bijkomende landbouwpercelen 

aangekocht waarop de werkvorm toegepast zou moeten worden. Echter zou op deze recent 

aangekochte grond ook de tweede omwalling rondom de Huysmanhoeve geëvoceerd worden. In 

2020 was er nog geen duidelijkheid m.b.t. de tweede omwalling. Wel zijn er scenario’s opgesteld 

van mogelijke werkvormen. In de loop van 2021 wordt dan de knoop doorgehakt rond de werkvorm, 

die nadien verder uitgewerkt kan worden. 

Wat betreft de gemeenschapsmunt, is een minimum- en maximumscenario opgesteld waarin de 

gemeenschapsmunt uitgerold zou kunnen worden op de Huysmanhoeve. In functie van deze munt 

is een infosessie gehouden voor het personeel van het Plattelandscentrum en Toerisme Meetjesland. 

Een tweede infosessie, gericht naar de vrijwilligers en ateliers, is omwille van de tweede golf van de 

COVID-19-pandemie niet kunnen doorgaan.  

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 najaar 2020 waarbij 

alle moeilijkheden en opportuniteiten van Smaak van Waas besproken werden. Uiteindelijk leverde 

dit zowel voor een B2B als B2C-benadering een concreet plan op. Smaak van Waas gaat hiermee 

in 2021 zelfstandig aan de slag om de theorie om te zetten in praktijk.  

4.2 Ondernemerschap 

4.2.1 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 

land- en tuinbouwbedrijven. Concreet worden er 8 pilots intensief begeleid. 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 land- en tuinbouwbedrijven uit. Het project werd opgestart in november 2017 

en liep tot en met 31 maart 2020. Omwille van de Coronamaatregelen werd het project verlengd 

tot 31 december 2020.  

In 2020 werden de laatste acties van het project afgewerkt en werd er ingezet op kennisdeling van 

de resultaten.  

- De bevindingen en resultaten van het project werden gebundeld in het draaiboek 

‘Toerismeboeren. Draaiboek voor kwalitatief en innovatief hoevetoerisme’. 10-tallen 

partners uit verschillende beleidsdomeinen werkten mee aan het draaiboek. Daarmee werd  
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een vrij volledig en gedragen stappenplan opgemaakt waarmee de rurale ondernemers 

concreet aan de slag kunnen.  Het draaiboek is digitaal beschikbaar op 

www.toerismeboeren.be en kan eveneens op vraag opgestuurd worden.  

- Ter vervanging van het geplande slotmoment dat wegens de Coronamaatregelen afgelast 

diende te worden, werden er pakketten gestuurd naar alle gemeentebesturen van Oost-

Vlaanderen en de verschillende regionale organisaties. Het pakket bevatte naast het 

draaiboek ook een artikel over tijdelijke logies (kamperen, glamping…) en een kleine 

attentie onder de vorm van een azalea.  

- Het artikel ‘Zalig zomeren bij de boeren’ werd samengesteld om in te spelen op de 

opportuniteiten die zich in de zomer van 2020 stelden namelijk een toegenomen vraag naar 

dichtbij vakanties en bevat alle nodige informatie zodat rurale ondernemers hier snel mee 

aan de slag kunnen gaan: Microsoft Word - Nota-Zaligezomerbijdeboer-tijdelijkelogies-DEF 

(tov.be). Alvast één van de pilots realiseerde een camping in 2020 op basis van deze 

informatie en de begeleiding uit het project.  

- Het draaiboek werd eveneens voorgesteld aan de lokale omgevingsambtenaren van Oost-

Vlaanderen tijdens de atria-sessies die tijdens de herfst van 2020 georganiseerd werden 

door het Departement Omgeving.  

- Gedurende de zomer van 2020 werd er werk gemaakt van het promotieformat.  

De promotoren kozen ervoor om vooral materiaal te ontwikkelen om het huidige maar 

vooral ook het toekomstige aanbod aan innovatief hoevetoerisme via de bestaande 

promotiekanalen te promoten. Zo werd er de beeldbank van Toerisme Oost-Vlaanderen 

verrijkt met meer dan 1450 foto’s om hoevetoerisme te promoten. Deze zijn vrij beschikbaar 

via  www.sector.tov.be/fotomateriaal-gebruiken-beeldbank-tov. De foto’s ontwikkeld binnen 

dit project kregen de hashtag ‘Toerismeboeren’ mee. Verder werden binnen het project ook 

een aantal influencers op pad gestuurd. Hun ervaringen worden gedeeld op de website 

www.toerismeboeren.be.  

Met deze acties zijn de doelstellingen van het project meer dan gehaald. Tijdens de laatste 

declaratieperiode werd het project ook administratief afgerond.   

Alle resultaten van het project blijven beschikbaar op www.toerismeboeren.be die vanuit de reguliere 

werking van Toerisme Oost-Vlaanderen verder onderhouden wordt.  

4.3 Leefbare dorpen 

4.3.1 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.  

In 2020 stonden de begeleidingstrajecten in 2 gemeentes gepland. Op basis van het onderzoekluik 

werd er een scenario uitgewerkt om samen met de adviesraden na te denken over hun rollen binnen 

een breder participatiebeleid.  

http://www.toerismeboeren.be/
https://sector.tov.be/wp-content/uploads/2020/06/Artikel-Zalig-zomeren-bij-de-boer-Toerismeboeren-160620.pdf
https://sector.tov.be/wp-content/uploads/2020/06/Artikel-Zalig-zomeren-bij-de-boer-Toerismeboeren-160620.pdf
http://www.sector.tov.be/fotomateriaal-gebruiken-beeldbank-tov
http://www.toerismeboeren.be/
http://www.toerismeboeren.be/
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De gemeentes Evergem en Sint-Laureins gingen in op de oproep om het scenario uit te testen in hun 

gemeente. Wegens de Coronamaatregelen dienden de werksessies verschillende malen hervormd, 

opnieuw ingepland en hoofdzakelijk digitaal vertaald te worden. Er werd een online bevraging 

georganiseerd waarbij heel wat input werd genereerd over de samenstelling en huidige werking van 

de adviesraden. Met deze resultaten werd dan in 2 werksessies aan de slag gegaan met de leden 

van de adviesraden.  

Het project werd verlengd tot eind maart 2021 om zo voldoende tijd te hebben om de ervaringen 

uit alle verschillende trajecten van het project Dorp Dynamiek te gieten in praktische starterspakketten 

waar de overige gemeentebesturen, bewonersgroepen, verenigingen… in Oost-Vlaanderen verder 

mee aan de slag kunnen. De starterspakketten zullen gepromoot worden aan de hand van enkele 

korte filmpjes die de trajecten en de resultaten voorstellen.  

4.3.2 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 loopt tot juni 2021.  

In 2020 werden de trajecten in 2 projectgemeentes verdergezet: 

Eeklo (Balgerhoeke) & Sint-Laureins (Sint-Margriete).  

Voor het traject in Balgerhoeke kwam de COVID-19-pandemie 

zeer ongelegen. Vlak voor de lockdown was er in grote mate 

ingezet om de bewoners warm te maken voor de ideeënavond o.a. via de zelfgemaakte wijkkrant 

die in elke bus werd bedeeld. Met een grotere groep bewoners zou gebrainstormd worden rond 3 

thema’s die relevant zijn voor Balgerhoeke. Namelijk ontmoeten, communicatie en het kleine helpen. 

De bedoeling was om hieruit concrete acties te filteren en werkgroepen op te starten. De geplande 

ideeënavond werd afgelast wegens de Coronamaatregelen. Tijdens de lockdownperiode werd het 

contact met de trekkersgroep in Balgerhoeke regelmatig onderhouden en terug aangehaald. Ook 

op de bestaande Hoplr-account werd er vanuit het project suggesties gegeven om ook in de periode 

van lockdown verbonden te blijven. Er werd de vraag gesteld aan de trekkersgroep om online samen 

te komen en te bekijken wat er mogelijks georganiseerd zou kunnen worden om op verbinding in te 

zetten tijdens de lockdown. Er kwamen te weinig positieve reacties. Ook een bredere oproep op 

Hoplr gaf weinig tot geen respons. Het is onduidelijk hoe er met de beperking van de 

Coronamaatregelen nog verder aan de slag kan gegaan worden in Balgerhoeke. Er is weinig animo 

binnen de bestaande kerngroep en de huidige maatregelen laten het moeilijk toe om een grotere 

groep te bereiken maar vooral te verbinden rond enkele concrete ideeën.  

Ook in Sint-Margriete konden de geplande activiteiten wegens de Coronamaatregelen niet 

doorgaan. Ondanks dit alles bleven er toch een aantal zaken lopen. Het sociale netwerkplatform 

‘Hoplr’ bleek een dankbaar instrument om de sociale cohesie in het dorp te behouden. Vele 

nieuwsberichten stonden in teken om elkaar te helpen, zowel voor jong als oud. In 2020 ging er 

een vragenlijst rond in het dorp om te peilen naar bepaalde noden. In totaal waren er meer dan 50 

reacties. Met een beperkt aantal Verbinders werden de resultaten besproken en kwam er een 

actieplan met twee duidelijk gerichte doelstellingen. Enerzijds komt er een soort ‘dorpsraad’ met als 

doel overleg te plegen met het lokale bestuur rond thema’s veiligheid en kinderaanbod in de 

gemeente. Anderzijds engageren zich een aantal Verbinders om een event te organiseren waarop 

lokale handelaars, ambachten, lokale verenigingen, … zich kunnen voorstellen. Dit laatste gebeurt 
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omdat uit onderzoek blijkt dat er heel wat nieuwe gezinnen zich komen vestigen in Sint-Margriete. 

De effectieve uitwerking van deze zaken is voorzien in voorjaar 2021. 

Aangezien zowel in Balgerhoeke als in Sint-Margriete de onlineburenpagina Hoplr zeer goed 

aanslaat en een belangrijk bindmiddel bleek in de lockdownperiode werd er besloten om vanuit het 

project hier verder op in te zetten. Er werd een oproep gelanceerd bij de gemeentebesturen van het 

Meetjesland om mee te helpen Hoplr te installeren in hun gemeente. De gemeente Evergem ging 

hier op in en na een navraag bij enkele sleutelfiguren werden de wijken Rieme en Belsele verder 

begeleid. In Belsele was er reeds een Hoplr-account actief maar werd er begeleiding geboden om 

deze dynamischer te maken en ten volle in te zetten om de leefbaarheid op het platteland te 

verhogen. In Rieme werd er met hulp van het kermiscomité de Hoplr-account geïnstalleerd, 

gepromoot en gedynamiseerd. Als vervolg van de dynamiek in Rieme zal er in 2021 een online 

sessie georganiseerd met enkele sleutelfiguren om verder te bekijken wat het project ‘Verbinders’ in 

Rieme kan betekenen met de bedoeling dat hier concrete acties en realisaties uit zullen voortvloeien.  

4.3.3 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 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.  

Gedurende 2020 werd er heel wat informatie rond deze snel evoluerende materie verzameld, werd 

het project afgetoetst bij verschillende experten en de nuances van het project werden scherp gesteld 

(in aanvulling op de werking van de vervoerregioraad). Verder werd er een onderzoeksluik in de 

projectgemeentes uitgewerkt en uitgevoerd om de projectzones en –doelgroepen concreet te gaan 

detecteren. Promotor Veneco werkt hiervoor met een kwadrant waarbij een aantal parameters 

worden gebundeld rond vervoersarmoede. Deze kwadranten worden geprojecteerd op de 

plattegronden van de projectgemeentes om zo clusteringen van overeenstemmende 

mobiliteitsprofielen en mogelijke vervoersarmoede te detecteren. Hierop wordt dan het bestaande 

en toekomstige vervoersaanbod geprojecteerd om zo mogelijke hiaten en problemen bloot te 

leggen. In een volgende fase zal dit cijfermateriaal verder gekwalificeerd worden door gesprekken 

aan te gaan met regionale partners die de gedetecteerde groepen en zones goed kennen en door 

een aantal diepte-interviews af te nemen van een aantal personen die passen bij geselecteerde 

mobiliteitsprofielen.  

 

4.4 Toerisme 

4.4.1 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 
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en het Plattelandscentrum, loopt van 1 oktober 2018 tot oorspronkelijk 31 december 2020, maar 

deze periode werd omwille van de COVID-19-pandemie verlengd tot 31 december 2021. 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 2019 werd het Plattelandscentrum betrokken bij de partneruitwisseling in Roemenië en Schotland. 

De geplande internationale meeting in april 2020 waarbij het Meetjesland de delegaties uit de 2 

andere regio’s zou ontvangen werd uitgesteld naar een latere datum in 2021. Er werden online wel 

3 internationale workshops georganiseerd waar elke regio vertegenwoordigd was.  

In het project is een eerder beperkte inbreng van het Plattelandscentrum, die gericht is op het 

versterken van de onthaalfunctie op de Huysmanhoeve, wat onthaal ‘plus’ wordt genoemd. Concreet 

zijn reeds in 2019 processen opgezet waar zowel beroepskrachten als vrijwilligers werden opgeleid 

in een “goed gastheerschap”. Tijdens een brainstorm kwamen nieuwe ideeën naar boven die 

normaal bij de start van het toeristisch seizoen in 2020 zouden toegepast worden, echter door de 

Coronamaatregelen werd dit uitgesteld naar 2021. Ondertussen werd wel een onthaalgids 

uitgeschreven en een onthaalplan opgemaakt.  

4.4.2 Kerk van Beke 

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

2022. De kerkfabriek Sint-Maurus Beke en Plattelandscentrum Meetjesland willen samen een traject 

opzetten 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.  

Het project slaagde er in 2020, ondanks de Coronamaatregelen, in om tal van zaken uit te werken. 

Voornamelijk acties ‘achter de schermen’ en dus niet altijd fysiek zichtbaar. Echter, deze zaken zijn 

belangrijk om het vervolg van het project op een goede manier te laten verlopen. 

De kerkfabriek van Beke is opgegaan in de kerkfabriek van Zomergem. Dit zorgt voor een grotere 

draagkracht. Tegelijk werd er een nieuwe vzw opgericht onder de noemer ‘vzw BekeKerk’, deze vzw 

staat vanaf heden in voor de dagelijkse werking in de kerk. De kerkfabriek Zomergem blijft echter 

wel beheerder van de gebouwen. 

Ondanks dat er geen activiteiten konden plaatsvinden, wil de vzw het verhaal van de kerk levendig 

houden. Om dit te ondersteunen werd er een website ontwikkeld www.bekekerk.be. In 2021 is het 

de bedoeling om terug tal van activiteiten te laten doorgaan in de kerk, al dan niet in eigen regie of 

via externe organisatie. Deze acties zorgen voor input/ervaringen de nodig zijn om keuzes te maken 

bij het uitvoeren van zogenaamde kleine infrastructurele werkzaamheden. 

  

http://www.bekekerk.be/
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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 2020 trad er een nieuw café toe tot de cluster, weliswaar traden er ook 2 cafés uit. De reden 

hiervoor was de stopzetting van de horecazaak. In voorjaar 2020 was er een algemene oproep 

vanuit de Meetjesland Cafés om tijdens COVID-19-pandemie de lokale horeca te blijven steunen, 

hiermee kwamen de cafés ruimschoots onder de aandacht. Helaas konden er nadien nog weinig 

gezamenlijke activiteiten plaatsvinden. Van zodra de mogelijkheden er opnieuw zijn, zullen de cafés 

in 2021 samen terug acties ondernemen.  

5.2 Belevingsarrangementen 

Om bezoekers van 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 worden gepromoot tijdens beurzen en via 

de eigen communicatiekanalen. Omwille van de COVID-19-pandemie 

werden alle groepsbezoeken, reservaties en evenementen helaas 

volledig geschrapt, wat leidde tot  een sterke daling van het aantal 

deelnemers aan de arrangementen. In 2020 namen 95 personen deel 

aan de arrangementen. 

 

Uit met Félicienne kon niet doorgaan in 2020 omwille van de maatregelen rond de varkenspest 

waarbij varkens niet meer van hun hoeve mogen gaan. Dit zou in 2021 worden opgeheven.  

De volgende groepsarrangementen werden, tot half maart actief gepromoot: 

- Paster Sies in Watervliet 

- Van Export tot Cuberdon in Eeklo 

- Botersmokkeldropping in krekengebied 

 

Paster Sies 
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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. Onder leiding van 

Jan Wauters en Erik Wille komt het genootschap nog steeds regelmatig samen en treden ook 

gezamenlijk op. Het zanggenootschap telt ongeveer 25 mensen, en trad in 2020, 3 keer op, het 

merendeel in woonzorgcentra. Ook deze optredens moesten vanaf half maart geannuleerd worden, 

er stonden nog 4 optredens op de agenda.  

5.4 Workshops en lezingen 

5.4.1 Jürgen Kookt 

In 2020 organiseerde het Plattelandscentrum drie kookworkshops met verschillende thema’s in 

samenwerking met Jürgen Kookt. Omwille van de Coronamaatregelen kon enkel de workshop in 

februari doorgaan, hiervoor waren 20 deelnemers aanwezig. De workshop vond plaats in 

Plattelandscentrum Meetjesland in Sint-Laureins. 

5.4.2 Vollemaanlezingen 

In 2020 stonden 10 Vollemaanlezingen geprogrammeerd i.s.m. Landelijke Gilden, waarvan er 

slechts 2 zijn 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 20 personen deelgenomen aan de Vollemaanlezingen van 2020. 
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6 DIENSTVERLENING AAN DERDEN 

6.1 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 ook mee in het 

permanentiesysteem op de Huysmanhoeve.  

Het Plattelandscentrum en Toerisme Meetjesland werken 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. De samenwerking met Toerisme Meetjesland werd in 2020 op eenzelfde 

manier voortgezet.  

6.2 Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland 

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 en liep door tot half 2020. Dan werd de werking van RWOM ingekanteld 

in een andere organisatie en werd de vzw RWOM vereffend. Daarmee stopt de opdracht voor 

Plattelandscentrum. De prestaties die Plattelandscentrum doet voor RWOM worden door hen 

vergoed. 
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7 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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8 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 beurzen en activiteiten, was 

er een vertegenwoordiging in het regionale netwerk en werden de contacten met de regionale pers 

onderhouden.  

8.1 Online 

De website van het Plattelandscentrum vormt de kern van de communicatie. Het was ook in 2020 

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. Voor individuele bezoekers werd onder andere de mogelijkheid om tafels 

te reserveren voor het terras toegevoegd aan de website.  

Het aantal volgers van de facebookpagina steeg in 2019 van 1846 naar 1920. 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 weer er snel bijkomende-

, verplaatste-, of geannuleerde evenementen gecommuniceerd werden.  

Ook het Instagram-account voor de Huysmanhoeve werd in 2020 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 er in 2020 ingezet op de 

samenwerking met een zogenaamde Huysfotograaf. Deze vrijwilliger levert beeldmateriaal voor 

online-communicatie.  

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

doelgroepen bereikt worden.  

8.2 Drukwerk 

Zoals ieder jaar werd ook in 2020 een programmatiebrochure voor de Huysmanhoeve ontwikkeld. 

Dit jaar werd beslist om de folder op te splitsen in twee delen. In het eerste deel werd de 

programmatie voor de eerste helft van het seizoen opgenomen. Uiteindelijk is een groot deel van dit 

programma niet kunnen doorgaan omwille van de Coronamaatregelen. De folder werd beperkt 

verspreid op de Huysmanhoeve, andere toeristische trekpleisters en infopunten in het Meetjesland. 

Vanwege de onzekerheid met betrekking tot het al dan niet doorgaan van evenementen en 

activiteiten omwille van de Coronamaatregelen, werd beslist om het tweede deel van de folder niet 

te laten drukken en vooral in te zetten op digitale communicatie voor de bekendmaking van 

activiteiten. 

Daarnaast werden er flyers ontwikkeld voor de bekendmaking van de Vollemaanlezingen. Deze 

werden regionaal verspreid via infopunten, cafés, bibliotheken enz. 

8.3 Campagnes 

In 2020 werden geen grote specifieke communicatiecampagnes uitgewerkt en gelanceerd. Voor 

de bekendmaking van diverse acties op de Huysmanhoeve (zoals DE WAND en de start van de 

verbouwingswerkzaamheden) 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 communicatie werd regelmatig 

geëvalueerd en aangepast zowel vanuit preventie als vanuit communicatief oogpunt.   
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9 WIE, WAAR & HOE 

9.1 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. 

9.2 Structuur 

9.2.1 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 2020 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 2020 

negen leden.  

In het werkjaar 2020 vergaderde de raad van bestuur drie keer, de algemene vergadering kwam 

een keer samen.  

9.2.2 Het Plattelandscentrumteam in 2020 

 Personeelsbestand 

In het begin van 2020 werkten er in het Plattelandscentrum Meetjesland 12 medewerkers wat 

overeenkomst met 9 voltijdse equivalenten. Eind 2020 werkten er 13 medewerkers, of 10 vte’s. Het 

gemiddelde aantal vte’s in 2019 bedroeg 9,56.  

 Jobstudenten 

In 2020 stelde het Plattelandscentrum drie 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 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. 

 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 een werknemer voor het onderhoud en 

logistieke ondersteuning. 
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9.3 Financiering 

Het Plattelandscentrum verwezenlijkte in 2020 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 april 

2022) 

o Binnen maatregel Platteland Plus: 

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

tuinbouwers (van 1 oktober 2017 tem 31 december 2020) 

o Binnen Leader Meetjesland 

 Sociaal makelaar (van 1 januari 2018 tem 31 december 2020) 

 Samen dorpen toekomst geven (van 1 januari 2018 tem 31 december 2020) 

 Vervoerregio met aandacht voor het platteland: van aanbod- naar 

vraaggestuurde mobiliteit op maat’ (van 1 januari 2020 tem 30 juni 2022)  

 Uitbouw kerk Beke (van 1 januari 2020 tem 30 juni 2022) 

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 31 december 2020) 

o Transnationale samenwerking (Waasland, Zeeuws-Vlaanderen): 

 Boergondische buren (van 1 oktober 2019 tem 31 maart 2022) 

 

In 2020 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. Daartegenover stond wel een 

tegemoetkoming vanuit de overheid om dit inkomstenverlies te compenseren. 
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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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Kerk van Beke x     x 

Toerismeboeren x x    x 

Dorp Dynamiek x     x 

Sociaal Makelaar – De Verbinders x     x 

Boergondische Buren x x x   x 

Wase korte keten vormgeven x x    x 

Vervoer op maat x     x 

Tot profijt van de ghemeensaemheit x x   x x 

Flourishing Destinations   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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