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INLEIDING  

Waar staan de Vlaamse Ardennen als plattelandsregio? Wat zijn 

troeven waar de regio zou moeten op inzetten? Worden er knelpunten 

ervaren? Hoe wordt de streekontwikkeling institutioneel 

georganiseerd? Verloopt de samenwerking vlot? In welke richting 

willen we de streek verder ontwikkelen als plattelandsregio? 

De mensen van de LEADER-werking in de Vlaamse Ardennen worden 

op dagelijkse basis met deze vragen geconfronteerd. Om op een 

wetenschappelijk gebaseerde manier een beter inzicht te krijgen in de 

ontwikkeling van hun regio, vroegen ze aan de eenheid Landbouw en 

Maatschappij van het ILVO om een analyse van de streekwerking in 

de Vlaamse Ardennen te maken. Daarnaast werd ook input gevraagd 

om de krijtlijnen voor een toekomstvisie voor de streek uit te tekenen. 

De onderzoeksresultaten zullen ook gebruikt worden als inspiratie voor 

de nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door een team van 3 wetenschappers. 

Het hele onderzoeksproces verliep in nauwe samenwerking met de 

LEADER-coördinatoren en bestond uit twee grote stappen. In een 

eerste fase werden 14 regionale actoren geïnterviewd. De groep 

geïnterviewde mensen bestond uit een mix van mensen vanuit beleid 

en het middenveld, allen betrokken bij streekontwikkeling in de 

Vlaamse Ardennen. Ook werd er gezorgd voor een goeie mix van 

sectoren: (sociale) economie, natuur, landbouw, toerisme, erfgoed & 

cultuur, etc. kwamen aan bod. Deze informatie werd aangevuld met 

informatie uit beleidsdocumenten, regionale visies en 

ontwikkelingsstrategieën. Deze data werden verwerkt volgens de 

methode van open coding1 en vervolgens geanalyseerd volgens de 

                                                                 
1 STRAUSS A. & CORBIN J. (1998) Basics of qualitative research. 

Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage, London. 
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internationaal erkende methode van het rural web2. Dit is een 

wetenschappelijk tool om veranderingsprocessen op het platteland in 

kaart te brengen, te begrijpen en te analyseren. Het web vertrekt 

vanuit de lokale kwaliteiten en onderzoekt de onderlinge verbanden, 

interacties en relaties tussen verschillende lokale actoren, sectoren en 

activiteiten in plattelandsregio’s . 

 

De kwalitatieve analyse van deze data leidde tot een eerste 

resultatennota, die in de tweede onderzoeksfase ter discussie werd 

voorgelegd in een workshop met regionale actoren. De 18 deelnemers 

aan deze workshop kregen de kans om de resultaten van de analyse 

aan te vullen, te verfijnen en te verbeteren. Daarnaast werd op een 

participatieve manier nagedacht over de verschillende richtingen 

waarin de streek in de toekomst kan evolueren en hoe hier in de 

toekomst kan mee omgegaan worden. De resultaten van de 

focusgroep werden verwerkt in een tweede resultatennota. 

                                                                 
2 VAN DER PLOEG,J.D. & MARSDEN,T. (2008) Unfolding Webs: the 

Dynamics of Regional Rural Development. Van Gorcum, Assen. 
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Via dit onderzoeksproces trachtten we een antwoord te vinden op 

volgende vragen: 

 Hoe percipiëren regionale actoren de huidige 

streekontwikkelingsprocessen? Welke 

toekomstperspectieven zien zij voor de ontwikkeling van de 

Vlaamse Ardennen? 

 Wat is de rol van LEADER in de streekontwikkeling en hoe 

kan dit in de toekomst efficiënter ingezet worden? 

Dit rapport bevat een beknopte samenvatting van beide 

resultatennota’s3. De resultaten worden hier dus niet in statistieken, 

cijfers of ingewikkelde analyses weergegeven. Het rapport geeft een 

overzicht van wat leeft bij de regionale actoren die betrokken waren in 

dit onderzoek. Omdat we hopen dat de uitkomsten van dit onderzoek 

echt gaan leven binnen de streek, kiezen we ervoor om de resultaten 

weer te geven in een aantal grote verhaallijnen. Elke verhaallijn staat 

voor een belangrijke uitdaging voor de toekomst van de streek. Voor 

elke uitdaging bespreken we de discussiepunten die in de interviews 

en focusgroep aan bod kwamen. Het eerste deel van dit rapport bevat 

de vijf grote verhaallijnen die uit het onderzoek naar voor kwamen. In 

een tweede deel worden op basis van literatuur over 

streekontwikkeling en een vergelijking met andere nationale en 

internationale plattelandsgebieden een aantal aanbevelingen gedaan. 

Deze aanbevelingen kunnen een eerste stap vormen naar een nieuwe 

ontwikkelingsstrategie voor streekontwikkeling in de regio en kunnen 

gebruikt worden als input voor discussies over de richting van 

toekomstige streekontwikkeling in de Vlaamse Ardennen.  

 

                                                                 
3 Indien u geïnteresseerd bent in de resultatennota’s, kan u die bekomen bij 

de auteurs. 
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UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST  

BEHOUD VAN NATUUR EN LANDSCHAP 

Het voorbije decennium is de publieke opinie ten opzichte van natuur- 

en landschapsbehoud in de Vlaamse Ardennen sterk veranderd. 

Steeds meer beseffen de inwoners van de Vlaamse Ardennen dat het 

unieke landschap met de specifieke rol van water hierin en de rijke 

natuur de belangrijkste troeven voor hun streek vormen. Er is een 

algemene teneur dat de nodige inspanningen moeten gedaan worden 

om deze kwaliteiten in stand te houden.  

 

Ondanks het feit dat er wel een consensus bestaat over het belang 

van natuur en landschap loopt men in de praktijk toch tegen een 

aantal problemen aan. 

Net zoals in andere plattelandsgebieden in Vlaanderen wordt de druk 

op de open ruimte steeds groter. Deze druk voelt men uit verschillende 

richtingen. Eerst en vooral zijn er de traditionele sectoren die een 

steeds grotere ruimtebehoefte hebben en dan ook veel ruimte 
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opeisen. We denken hierbij vooraal aan industriële ontwikkelingen en 

een toenemende verstedelijking. Daarnaast voelt men echter ook 

steeds meer de druk van kapitaalskrachtige individuen die huizen en 

gronden op het platteland opkopen en dan tot grote privé-tuinen of 

paardenweides omvormen. De Vlaamse Ardennen blijven dus niet 

gespaard van de zogenaamde ‘verpaarding’ en vertuining’ van het 

landschap.  

 

Ondanks de toenemende druk op de open ruimte blijkt het een thema 

te zijn dat moeilijk op de politieke agenda te plaatsen is. Heel wat 

lokale actoren zijn ervan overtuigd dat fenomenen zoals verpaarding 

en vertuining moeten aangepakt worden, maar toch ontbreekt de 

politieke daadkracht om effectief stappen te ondernemen. Dit wordt 

bovendien bemoeilijkt door het feit dat het hier eigenlijk om een 

bovenlokale problematiek gaat, die gezamenlijk zou moeten 

aangepakt worden. Het ontwikkelen van een overkoepelende visie 

voor de streek is een eerste belangrijke stap in dit proces.  
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Naast de politiek is het echter minstens even belangrijk om de 

bewoners van de Vlaamse Ardennen mee te krijgen in dit verhaal. 

Men is ervan overtuigd dat men initiatieven moet nemen om een soort 

van ‘eigenaarschap’ te creëren bij de lokale bevolking. De bedoeling is 

dat mensen zich verantwoordelijk gaan voelen voor de schoonheid 

van hun eigen streek en daar dan ook gaan naar handelen. De 

gemeenten zouden hierin (meer dan ze nu doen) een voorbeeldrol 

moeten spelen. Men zou een aantal gemeenten samen een ‘charter’ 

kunnen laten tekenen waarin ze zich op vrijwillige basis engageren om 

bij hun beleidsbeslissingen steeds een maximale aandacht voor 

natuur, open ruimte, water en landschap te hebben. Op die manier 

zouden verschillende gemeentes ambassadeurs voor hun streek 

kunnen worden en positieve voorbeelden kunnen uitdragen. Heel 

concreet denkt men hierbij aan de materiaalkeuze en inrichtingswijze 

bij de aanleg van parkings, gemeentepleinen- en parken, rustpunten 

langs wandel- en fietsroutes,… Zo kunnen gemeenten heel 

inspirerend werken naar hun inwoners toe. 

Een aantal regionale actoren denken ook op een heel vernieuwende 

manier over open ruimte, landschap en natuur. Het gezamenlijk 

werken rond natuur en landschap zou een aanleiding kunnen zijn om 

op andere manieren en onder andere organisatievormen te gaan 

samenwerken. Men kent een aantal voorbeelden uit Nederland (zoals 

de streekrekening, een landschapsfonds, de landschapsveiling) maar 

men is er zich van bewust dat deze niet zomaar naar een Vlaamse 

context kunnen overgeplant worden. Het werken rond beeldkwaliteit 

met een soort van beeldkwaliteitcoördinator is een ander vernieuwend 

idee dat tijdens de focusgroep aan bod kwam. 
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ECONOMISCHE HERORIËNTERING? 

De Vlaamse Ardennen worden nogal eens als een pendelstreek 

omschreven. Een groot deel van de bevolking pendelt (vroeger naar 

Wallonië, nu naar Brussel en de andere grote steden). De kern aan 

industriële activiteiten (vnl. textiel) kende de voorbije decennia een 

sterke terugval. Dit alles zorgt ervoor dat de economische activiteiten 

in de regio eerder beperkt zijn.  

Tijdens de interviews en focusgroepen werd het echter al snel duidelijk 

dat verschillende streekactoren zich hier zeer goed van bewust zijn, en 

op zoek zijn naar mogelijkheden om de economische activiteiten in de 

eigen regio te vergroten. Hierbij  wordt binnen de verschillende 

sectoren aan vernieuwende initiatieven gedacht die de economische 

activiteit in eigen streek moeten verhogen. 

In eerste instantie zijn er de vernieuwde initiatieven rond textiel. We 

denken hierbij aan de oprichting van een textiel-innovatie centrum in 

Ronse (TIO3). Men wil creativiteit, wetenschap en industrie 

samenbrengen met het oog op economische resultaten. Het 

opbouwen van een sterke know-how in de streek is ook een 

belangrijke manier om grote bedrijven streekafhankelijk te maken. Het 

oprichten van dit centrum kan een nieuwe wind door de textiel-

industrie in het gebied laten waaien. 



8 
 

 

Ook in de toeristische sector ziet men heel wat potentieel voor het 

uitbouwen van een lokaal verankerde, sterke economie. Aangezien 

toerisme een verhaal op zich is komt het in de volgende paragraaf 

afzonderlijk aan bod. 

Het uitbouwen van de Vlaamse Ardennen als een zorgregio vormt 

een onderdeel van het streekpact Zuid-Oost-Vlaanderen. Er zijn heel 

wat ziekenhuizen en andere medische instellingen in de regio en er is 

ook heel wat specifieke medische know-how aanwezig in de streek. 

Men wil zich in de toekomst als een zorg-regio willen profileren. 

Daarbij zou men dan ook de ambitie hebben om opleidingscentra en 

scholen bij deze ontwikkeling te betrekken. Daarenboven ziet men in 

het kader van een zorgeconomie ook heel wat mogelijkheden voor 

sociale economie. Tijdens de gesprekken werden echter ook een 

aantal kritische bemerkingen ten opzichte van deze piste gegeven. 

Men twijfelde eraan of men wel kan stellen dat men echt 

gespecialiseerd is in zorg in de Vlaamse Ardennen? “De zorgsector is 

de grootste omdat er nu eenmaal niets anders is.” 
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Vanuit de landbouwsector wil men sterk inzetten op kleinschalige, 

gemengde familiebedrijven. Men ziet zeker en vast ook een aantal 

vernieuwende mogelijkheden voor de landbouw, waarbij men kan 

inhaken op de vorige economische pistes. Hierbij denken we aan alle 

vormen van verbreding die inspelen op toerisme zoals het aanbieden 

van overnachtingsmogelijkheden op de boerderij, het verkopen van 

eigen producten op de hoeve, enz… Daarnaast zijn er echter ook 

mogelijkheden op gebied van zorg op landbouwbedrijven. Ook die 

mogelijkheden zouden verkend kunnen worden. Ook alle vormen van 

agrarische natuurbeheer of landschapsonderhoud hebben in deze 

streek een groot potentieel. Er zijn heel wat jonge landbouwers in de 

streek die op een verfrissende en vernieuwende manier naar al deze 

mogelijke vormen van multifunctionaliteit kijken. Men gelooft dus heel 

sterk in het potentieel van de landbouw in deze streek. Maar een 

belangrijke uitdaging is het tot stand brengen van een 

mentaliteitswijziging. Er bestaat immers een grote sociale druk onder 

landbouwers dat het niet hoort om met andere activiteiten dan 

landbouw in de enge zin bezig te zijn. Heel wat jonge mensen durven 

daarom niet echt vernieuwend uit de hoek te komen. 
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WAT MET TOERISME? 

Als regio hebben de Vlaamse Ardennen heel wat troeven om een 

sterke toeristische regio uit te bouwen. Men erkent dit potentieel zeker 

en vast maar er wordt ook herhaaldelijk op gewezen dat dit potentieel 

nog onvoldoende benut wordt. Zeker op het gebied van 

verblijfstoerisme is er nog werk aan de winkel. Voorlopig blijft de 

accommodatie kleinschalig en daardoor ook vaak amateuristisch. 

Doordat er maar beperkt verblijfsmogelijkheden zijn, wijken groepen 

vaak uit naar Gent of andere steden en verliest de streek zou zijn 

economische return. Ondanks de grote bezoekersaantallen vloeit er 

dus nog te weinig van de economische meerwaarde terug naar de 

streek zelf.  

Men wil naar de toekomst inzetten op het verder professionaliseren 

van het huidige verblijfsaanbod. Daarnaast is er echter ook een nood 

aan grotere verblijfsaccommodatie, zodat ook grotere groepen in de 

streek kunnen blijven overnachten. 

 

De algemene 

teneur is dat 

men wil 

focussen op 

wieler- en 

wandeltoeris

me. Hierbij 

wordt 

regelmatig 

verwezen 

naar de Ronde Van Vlaanderen als een mogelijke katalysator voor 

toeristische activiteiten in de regio. Tijdens de interviews en de 

focusgroep bleek dit echter een punt van discussie te zijn. Het is 
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alleszins van belang dat de inspanningen rond toerisme zich niet rond 

deze ene dag beperken, maar ook breder worden opgevat. Men denkt 

eraan om samenwerkingsverbanden te sluiten met touroperators in 

buitenland. Deze zouden dan fietsvakanties in de Vlaamse Ardennen 

kunnen organiseren (waarbij De Ronde al dan niet centraal staat als 

thema).  

 

Maar is het echter ook van belang om breder te werken dan 

wielertoerisme.  Door ook in te zetten op wandel- en fietstoerisme 

kunnen beter linken gelegd worden met de andere activiteiten in de 
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streek. Hierbij denkt men bijvoorbeeld aan een “trage ronde” voor 

gezonnen met kinderen. Een dergelijke aanpak biedt bovendien 

mogelijkheden om andere economische sectoren in de streek bij 

toerisme en recreatie te betrekken (zoals bv. horeca, musea, 

landbouw,…). 

Om deze doelstellingen echter volop te kunnen realiseren stoot men 

echter nog op een aantal problemen. In eerste instantie is er een 

gebrek aan een overkoepelende visie voor de streek. In een gebied 

met een belangrijke natuurlijke en landschappelijke waarde is het 

immers ook belangrijk een goede afstemming tussen de verschillende 

functies te hebben. Men moet er  immers voor zorgen dat de streek 

niet oververzadigd geraakt en dat de toestroom aan bezoekers in 

goede banen geleid wordt. Een overkoepelende streekvisie zou hier 

dus een uitkomst kunnen bieden. 

Een tweede belangrijk probleem is dat de verschillende beleidsniveaus 

verantwoordelijk zijn voor toerisme. De gemeenten bieden eigen 

arrangementen aan, maar daarnaast is ook toerisme Vlaamse 

Ardennen en toerisme Oost-Vlaanderen bezig met het organiseren 

van activiteiten in de regio. Het naast elkaar werken van deze 

verschillende niveaus met te weinig onderlinge afstemming geeft niet 

alleen het risico op overlap, maar betekent vooral ook een gemiste 

kans. Het bundelen van krachten en middelen zou immers een 

meerwaarde kunnen betekenen voor de regio. 
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SAMENWERKING 

Op verschillende gelegenheden kwam het onderwerp ‘samenwerking’ 

aan bod, en dit op twee niveaus. Ten eerste is er de samenwerking op 

een institutioneel niveau m.a.w. tussen verschillende beleidsniveaus 

(gemeente, provincie, Vlaamse overheid,…), tussen 

streekorganisaties, intercommunales, enz…  

Daarnaast had men het ook over samenwerking op het individuele 

niveau, tussen de inwoners van de Vlaamse Ardennen. 

Wanneer we het over het institutioneel niveau hebben wordt het al 

snel duidelijk dat er heel wat instellingen, structuren en 

overlegorganen op streekniveau werkzaam zijn (VOKA, SOLVA, 

regionaal landschap, toerisme Vlaamse Ardennen, RESOC, LEADER, 

burgemeesteroverleg,…). Een algemene opmerking is echter dat deze 

verschillende organisaties nog te weinig samenwerken. Er wordt 

aangegeven dat er geen cultuur of traditie van samenwerken bestaat. 

Ondanks het feit dat er de voorbije jaren wel heel wat pogingen 

ondernomen worden, blijkt samenwerking nog steeds geen evidentie 

te zijn. Eén van de gevolgen van dit gebrek aan samenwerking is dat 

er geen overkoepelende visie op streekontwikkeling bestaat. De 

afzonderlijke organisaties hebben vaak wel een visie uitgeschreven 

maar op het niveau van de volledige streek bestaat geen visie. 

Wanneer er dan toch wordt samengewerkt is dit vaak ad hoc en men 

is ervan overtuigd dat men meer zou kunnen bereiken mochten 

projecten kaderen binnen een groter geheel.  

Het gebrek aan samenwerking is echter niet enkel terug te brengen tot 

een gebrek aan cultuur. De verschillen in werkingsgebied van de 

verschillende streekorganisaties bemoeilijkt de samenwerking en 

maakt het samen opzetten van projecten niet altijd gemakkelijk. De 

discussie over de precieze afbakening van de Vlaamse Ardennen 

kwam dan ook steeds weer naar voren. Zeker in het kader van de 
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LEADER-werking kwam het aspect van afbakening regelmatig aan 

bod. 

 

Zoals de bovenstaande kaart aangeeft vormt het LEADER-gebied 

Vlaamse Ardennen geen aaneengesloten geheel, maar zoals het door 

verschillende respondenten zo mooi gezegd werd is het eerder een 

‘kaas met gaten’. Dit is een gevolg van de criteria die Europa oplegt 

om deel te mogen uitmaken van een LEADER-gebied. Deze ‘kaas met 

gaten’ zorgt echter soms voor problemen bij de samenwerking met 

andere instanties die een andere afbakening gebruiken. Verschillende 

actoren stelden zich dan ook de vraag of het wel zinvol was om zo’n 

groot gebied als LEADER-gebied af te bakenen? Misschien moet men 

in de volgende periode gaan voor een kleiner maar meer 

aaneengesloten gebied? 

Ook op het individuele niveau haalt men aan dat samenwerking 

moeilijk loopt. Mensen zijn niet bereid of niet in staat om goed samen 

te werken, waardoor heel wat kansen voor de regio onderbenut 

blijven. Ondanks het feit dat samenwerking soms moeilijk verloopt 

geeft men wel aan dat er in de Vlaamse Ardennen nog een vrij sterk 

sociaal weefsel bestaat. Er is een bloeiend verenigingsleven en men 
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heeft de indruk dat er nog een echt dorpsleven bestaat. Al geven 

sommige respondenten ook wel aan dat het sociaal weefsel steeds 

meer onder druk komt te staan… 

De voorbije jaren merkt men een instroom van ‘nieuwe mensen’ in de 

Vlaamse Ardennen. Ondanks het feit dat er geen uitgesproken 

spanningen met deze inwijkelingen naar boven komen, gebruikt men 

deze instroom van ‘nieuw bloed’ nog niet ten volle. We zijn ervan 

overtuigd dat men de streek nieuw leven zou kunnen inblazen en een 

nieuwe dynamiek zou kunnen teweegbrengen wanneer men er zou in 

slagen deze nieuwe inwoners bij de streekwerking te betrekken.  

 

 

STREEKIDENTITEIT VERSUS NAAMBEKENDHEID 

De Vlaamse Ardennen hebben een heel grote naambekendheid. Ook 

buiten de streek, kent iedereen de naam en kan men de streek vrij 

goed situeren. En toch halen de verschillende geïnterviewden aan dat 

het streekgevoel of de verbondenheid met de streek van de inwoners 

vrij laag is. Er is maar 1 dag op het jaar waarop men zich echt 

verbonden voelt en dat is de dag van de Ronde. 

Het hebben (of stimuleren) van een streekidentiteit is geen vereiste om 

aan streekontwikkeling te doen. Toch kan samenwerking 

vergemakkelijkt worden, wanneer het onder één gemeenschappelijke 

noemer kan. Één van de mogelijke opties om zo’n gemeenschappelijk 

gevoel of strekidentiteit te creëren is het opzetten van een streekmerk 

ter promotie van streekproducten. Het creëren van een dergelijk 

streekmerk of een regional brand is zeker geen must, maar het zou de 

wel een trigger voor samenwerking kunnen betekenen. 
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AANBEVELINGEN 

 

Op basis van bovenstaande discussies en literatuur over 

streekontwikkeling, stellen wij volgende aanbevelingen voor om de 

toekomstige ontwikkeling van de regio Vlaamse Ardennen dynamisch 

en duurzaam te laten verlopen.  

 

Natuur en landschap als basis voor streekontwikkeling. Natuur en 

landschap vormen ontegensprekelijk de basis van de streekidentiteit 

van de Vlaamse Ardennen. Gebruik deze troeven voor de verdere 

ontwikkeling van de regio. Bouw initiatieven uit die steunen op deze 

natuurlijke en landschappelijk kwaliteiten. Hierbij denken we niet alleen 

aan recreatie, maar ook aan samenwerking met landbouwers, een 

combinatie met zorginitiatieven, enz… Door een sterkere 

samenwerking te zoeken tussen het lokaal ondernemerschap en de 

natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten zou men ook kunnen 

zorgen voor een sterkere lokale verankering van de economische 

activiteiten in de streek. De unieke setting van de Vlaamse Ardennen 

kan immers voor een kracht zorgen die men elders niet kan bieden. 

 

Samenwerken rond natuur en landschap. Het op een andere en 

nieuwe manier gaan samenwerken rond natuur en landschap is een 

must als de regio deze kwaliteiten op lange termijn wil behouden. Ga 

op zoek naar vernieuwende, regionale initiatieven rond open ruimte en 

landschap. Zonder ontwikkeling tegen te gaan, maar synergie en 

afstemming zoekend met de andere spelers in de open ruimte. 
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Blijven zoeken naar manieren om landbouw te versterken en 

nieuwe functies te geven. De landbouw in de Vlaamse Ardennen 

krijgt nu reeds verschillende nieuwe rollen toebedeeld, maar indien 

nog meer gekozen wordt voor open ruimte, moet de landbouw hier als 

belangrijke partner bij betrokken worden. Blijf landbouw verder 

betrekken bij het zoeken naar nieuwe rollen in streekontwikkeling. De 

landbouwsector is een onmisbare partner bij het behoud en onderhoud 

van de open ruimte. Ook hier lijkt de samenwerking tussen de 

verschillende open ruimte-sectoren cruciaal. 

 

Als je kiest voor zorg, zorg er dan voor dat je uniek bent! Zet in op 

een zeer breed gamma van  verschillende zorgactiviteiten: welness, 

teambuilding, revalidatie, ziekenhuizen,…. Gebruik de lokale troeven 

om tot een lokale verankering te komen. Zoek ook hier de linken met 

de troeven die de streek zo uniek maken zoals landschap, natuur, 

open ruimte en water. Zoek contacten met andere ondernemers in de 

streek. Exploreer of er een rol weggelegd is voor landbouw,... 

 

Zet naast wielertoerisme ook in op andere vormen van zachte 

recreatie zoals fietsen en wandelen. Deze vormen van recreatie 

lenen zich immers ideaal tot een samenwerking met andere 

activiteiten in de streek zoals horeca, cultuur, natuur enz… Stel de 

‘beleving’ centraal. 

 

Combineer de bestaande visies die door de verschillende 

organisaties gemaakt zijn, tot één overkoepelende streekvisie. 

Aangezien reeds zoveel materiaal bestaat voor de streek is het niet 

nodig veel tijd en energie te steken in het uitbouwen van ‘nog eens 

een visie’. Maar er is wel nood aan het op elkaar afstemmen van de 

verschillende sectorale visies. Ga op zoek naar raakpunten tussen 
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deze visies en ga vooral op zoek naar draagvlak bij de verschillende 

regionale organisaties, lokale besturen en andere betrokken 

organisaties. Enkel zo kan men de regio op één lijn krijgen. Dit rapport 

met zijn aanbevelingen kan een start vormen voor een discussie rond 

visievorming in de streek. 

 

Zoek naar een optimale regionale organisatiestructuur! Het 

opzetten van een regionale organisatiestructuur zou een belangrijke 

meerwaarde kunnen betekenen voor de regionale ontwikkeling. Een 

dergelijke structuur zou de reeds bestaande lossere 

samenwerkingsverbanden een vastere en meer officiële vorm kunnen 

geven. Het idee van een ‘streekmanager’ kwam op verschillende 

ogenblikken naar voren. Een dergelijke streekmanager zou de 

verschillende visies op elkaar kunnen afstemmen en draagvlak kunnen 

zoeken. Het aanstellen van een streekmanager lijkt een goede 

tussenstap om over te gaan naar een echte, hechte streekwerking. 

 

Breng verschillende regionale organisaties onder in één gebouw. 

De fysieke nabijheid zal de stap om samen te werken kleiner maken. 

Hiervoor kan bestaande infrastructuur gebruikt of gerenoveerd 

worden. Op die manier kan een echt streekhuis gecreëerd worden. 

 

Doe inspiratie op bij andere streken die inzetten op streekwerking 

en regionale ontwikkeling. Hierbij kan men naast inspirerende en 

succesvolle voorbeelden van projecten ook inspiratie opdoen over 

organisatiestructuren. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het 

streeknetwerk in het meetjesland of de gebiedgerichte werking in de 

Westhoek. 

 



19 
 

Start een klein samenwerkingsproject met een grote slaagkans. 

Op die manier bouw je een succesverhaal uit dat als voorbeeld en 

inspiratie kan dienen voor de andere actoren in de regio. Het kan het 

geloof in samenwerking sterken en de eerste stap zijn in het 

opbouwen van een traditie van samenwerking. 

 

Maak een evaluatie van voorbije LEADER-periode: wat hebben de 

verschillende projecten op vandaag opgeleverd? Welke 

projecten/initiatieven kunnen verder zonder financiering? Wat is de 

bijdrage van deze projecten aan de streekontwikkeling van de 

Vlaamse Ardennen. Welke is hun bijdrage tot op vandaag? Op basis 

van deze evaluatie moeten keuzes gemaakt worden. Een 

spanningsveld dat steeds opnieuw aan bod was de keuze tussen vele 

kleine projecten of een aantal grotere hefboomprojecten. De streek 

moet duidelijk de discussie over dit onderwerp aangaan in het licht van 

een (eventuele) nieuwe LEADER-periode. 
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TOT SLOT … 

Als je als gemeente of regionale organisatie met ideeën of inspiratie zit 

voor toekomstige streekontwikkeling, dan kunnen volgende vragen je 

verder helpen nadenken over de verdere uitwerking ervan.  

  
 

 

Maak maximaal gebruik van de 
streekkenmerken 
In welke mate is dit initiatief gebonden aan de 
streek? Maakt dit project voldoende gebruik 
van de regionale troeven? In welke mate heeft 
de streek zelf de controle over die troeven?  
 

 
 
 

 
 

 
Zorg voor een goeie organisatie  
Is er een goeie regionale organisatiestructuur 
om dit initiatief uit te voeren? Wie zijn de 
regionale partners die mij hierbij kunnen 
ondersteunen? Wie kan aansluiten bij dit 
project? Hoe verloopt de coördinatie tussen de 
verschillende organisaties en beleidsniveaus?  
 

 
 
 

 

 
Samenwerking is cruciaal 
Hoe verloopt de samenwerking tussen 
organisaties, gemeenten en andere 
(individuele) actoren? Zijn de verschillende 
beleidsniveaus betrokken en op elkaar 
afgestemd? Wat is belangrijk opdat de 
samenwerking vlot verloopt?  
 
 

 

Zoek naar originele, nieuwe ideeën 
Is dit initiatief vernieuwend? Is het uniek voor 
de streek? Draagt het bij tot het unieke 
streekkarakter?  
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Vergeet ook de financiële kant niet 
Wat levert dit initiatief op voor de streek? Komt 
er geld naar de streek of vloeit de meerwaarde 
naar andere streken of actoren? Hoe kan dit 
initiatief bijdragen tot nieuwe markten? Hoe 
kunnen die markten worden beheerd en 
gecontroleerd?  
 
 

 

Streef naar duurzaamheid  
Is er voldoende aandacht voor de 3 aspecten 
van duurzaamheid? Dit houdt in dat zowel 
economische, ecologische als sociale 
duurzaamheid in rekening worden gebracht. 
 
 
 

 

 

Ga op zoek naar een nieuwe of extra rol 
voor landbouw 
Kan de landbouwsector, als belangrijke 
ruimtegebruiker op het platteland, betrokken 
worden? Kunnen we een nieuwe rol of functie 
toekennen aan de landbouwsector?  

 

Krijg je door het lezen van dit rapport inspiratie of nieuwe ideeën voor 

toekomstige streekontwikkeling? Wil je je engageren voor je streek? 

Alle voorstellen en ideeën kunnen steeds doorgegeven worden aan de 

LEADER-coördinatoren Roeland Cappon (roeland.cappon@oost-

vlaanderen.be) en Katrien De Merlier (katrien.de.merlier@oost-

vlaanderen.be).  

Voor opmerkingen en vragen over het onderzoek of indien u 

geïnteresseerd bent in de uitgebreide onderzoeksresultaten, kan u 

steeds terecht bij Elke Rogge (elke.rogge@ilvo.vlaanderen.be) en Lies 

Messely (lies.messely@ilvo.vlaanderen.be).  

 . 

mailto:roeland.cappon@oost-vlaanderen.be
mailto:roeland.cappon@oost-vlaanderen.be
mailto:katrien.de.merlier@oost-vlaanderen.be
mailto:katrien.de.merlier@oost-vlaanderen.be
mailto:elke.rogge@ilvo.vlaanderen.be
mailto:lies.messely@ilvo.vlaanderen.be
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