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De noodzakelijke aanvullingen voor de volgende jaren 
 

- De recreatieve ontwikkeling van het Pajottenland op een duurzame manier bundelen en promoten. 

- De ontwikkeling van en in de dorpskernen, met zorg voor wonen, een betere dienstverlening, 
aandacht voor kwetsbare groepen en senioren. De zwakste groepen actief betrekken bij de 
plaatselijke samenleving.  

- Evoluerende bevolkingsgroepen vragen aangepaste woonfaciliteiten en aangepaste planologische 
mogelijkheden, rekening houdende met de nood aan open ruimte 

- In overleg werken aan de uitbouw van landbouw en natuur.  

- Kansen creëren voor de tewerkstelling, de landelijke economie, de familiale bedrijven 

- Vermarkting van de streek en de producten met de nodige aandacht voor de streekidentiteit en met 
aandacht voor samenwerking tussen de plattelandssectoren. 

- Voor bepaalde thema’s naar meer intergemeentelijke samenwerking streven, zoals mobiliteit, 
senioren of ruimtelijke ordening. 

- Streven naar een gezamenlijk communicatiepatroon.  

- Duurzaamheid naar wooncomfort en energievoorziening 
 
“NU OF NOOIT VOOR HET PAJOTTENLAND”  

- Stijgend medegebruik van het platteland… Hoe ver staat het Pajottenland? 

- Toch blij met Brussel: uitdagingen aangaan… 

- De landbouw als open drager 

- Toscane van het Noorden: natuur en landschap als troef 

- Door het bos van ‘woon-werk-bewegingen’ vervagen de bomen van ‘sociaal isolement’ 

- We beseffen dat we via kleine stappen leren lopen… 

 
2014-2020: doelstellingen: 
 
Streekidentiteit als basis voor leefbaarheid – ‘Dynamisch verdorpen’ als uitvoering 
 

DS 1: Het bevorderen van de leefbaarheid en de duurzaamheid van dorpen  
DS 2: Duurzame mobiliteit bevorderen in en buiten de dorpen 
DS 3: Kansen voor kwetsbare groepen 
DS 4: Beleving op het platteland valoriseren met respect voor de streekidentiteit 
DS 5: Kansen creëren voor (toekomstgerichte) land- en tuinbouwbedrijven 

 

Voorgestelde maatregelen en acties 
 
De keuze voor de drie Leaderthema’s is weloverwogen genomen. Met een toekomst voor ‘dynamisch 
verdorpen’ als titel voor de LOS 2014-2020, zijn het thema’s die nauw op mekaar aansluiten om de leefbaarheid 
te verhogen. 
- Dynamisch, zonder uit te monden in een ‘Bobbejaanland, en niet passief, waar de streek zou verzanden in 

een nieuw ‘Bokrijk’. 
- Verdorpen als werkwoord moet door actieve inbreng zorgen voor samenhang en zorgzaamheid en het om 

de hoek loerende fenomeen van slaapdorpen buitenspel zetten. Integratie speelt in deze een belangrijke rol. 
- Meer dan twintig dorpsidentiteiten vormen een boeiend en bloeiend streekgeheel. De naam ‘goed 

gevoelstreek’ nabij de Europese hoofdstad Brussel is geen loze term, en via nieuwe impulsen wordt onze 
(be)leefbare streek een sterker plattelandsgebied.  

 
Om tot deze LOS-titel, de doelstellingen en de drie thema’s te komen, heeft Pajottenland+ een uitgestippeld 
traject gevolgd. Eerst werd aan de PG-leden, hun organisaties en aan de gemeentebesturen/OCMW-besturen 
gevraagd om binnen de vijftien thema’s aan te duiden welke maatregelen met mogelijke projectideeën er 
reeds leefden in de streek. De middenveldorganisaties konden dit ook binnen hun sector terugkoppelen. 
Aansluitend werd dit alles gebundeld binnen de vijftien thema’s en heeft de PG in twee uitgebreide 
overlegvergaderingen overlegd, om te komen tot de drie thema’s. De volgende stap was een PG-vergadering 
per thema om de juiste maatregelen en acties vast te leggen. Gelijktijdig werd ook gekeken welke ideeën uit de 
drie thema’s bij oproepen van ‘omgevingskwaliteit’ kunnen worden ingediend.     
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Voor noden die niet via Leader worden ingevuld, zal Pajottenland+ projecten indienen via de oproepen het 
plattelandsloket van de provincie Vlaams-Brabant, onder de noemer ‘plattelandsontwikkeling – 
omgevingskwaliteit’… = ‘OKW’ in onderstaande tekst. 
 
 

Leaderthema 1: Duurzame energie en klimaatadaptatie 

Energieke dorpen: 

Maatregel 1: Energieafhankelijkheid verminderen door in te zetten op energiebesparing 

Voorstellen tot mogelijke acties: 
 dorpen begeleiden rond duurzame energie, 50 % energiebesparing in elke woning realiseren + 

100 % hernieuwbare energievoorziening in het dorp zelf door middel van lokale energiebronnen 
(vb. pellets, zonneboilers, PV, windenergie) met speciale aandacht voor moeilijk bereikbare 
doelgroepen 

 energierenovaties van openbare gebouwen stimuleren door de buurt mee te laten investeren in 
de energiebesparing en de hernieuwbare energieproductie van scholen, gemeentelijke 
gebouwen, ontmoetingscentra 

Maatregel 2: Eigen duurzame  energieproductie als antwoord op stroomtekorten 

Voorstellen tot mogelijke acties: 
 zelf voorzien in eigen duurzame energieproductie door gezamenlijk te investeren in hernieuwbare 

energie bij landbouwers, scholen, gemeenten en particulieren. Het innovatieve karakter hier is de 
participatieve wijze van realisatie van deze projecten waarbij zoveel mogelijk Pajotten betrokken 
worden bij het democratisch beheer van deze projecten, de prijs van de geproduceerde energie 
en de verdeling van de opbrengsten hiervan. Lokale tewerkstelling, investeren in de lokale 
economie en meerwaarde voor plattelandsprojecten zijn hiervan het resultaat. 

 
 

Leaderthema 2: Profilering en promotie via streekidentiteit 

 
Maatregel 1: Versterking tussen dorp en buitengebied      

Voorstellen tot mogelijke acties: 
 inwoners, streekorganisaties en overheden gaan aan de slag gaan met eigen fauna en flora om 

bewoners nauwer te betrekken bij de streekwaarden van het buitengebied:  

 koestersoorten als kapstok - landschap verder versterken 

 opzetten en introduceren van agro-ecologische initiatieven, o.m. via kleine 
landschapselementen die bijdragen aan ‘duurzaam Pajottenland’      

 onderhoud via samenwerking in open ruimte/buitengebied met landbouwers, gemeenten, 
sociale economie, ... 

 overheden, particulieren en landbouwers samen als behoeders van het landschap  
 3 L-actieplan uitwerken (landbouw, landschap, leefbaarheid voor inwoners in de landelijke dorpen 

en leefkernen) als toekomstige hefboom voor de regio als kans voor vitale dorpen in combinatie 
met behoud van de open ruimte 
 

Maatregel 2: verder ontwikkelen, bundelen en inzetten van de Pajotse plattelandstroeven 

Voorstellen tot mogelijke acties: 
 teambuilding en andere pakketten, o.m. typische plattelands- en Pajotse beleving en ‘goed 

gevoel-antistress’pakketten in combinatie met Pajotse producten, naar meerdere doelgroepen en 
leeftijdscategorieën  

 landbouwers en zelfstandigen aanzetten en ondersteunen tot meer medewerking aan 
arrangementen via uitbreiding van hun aanbod (producten en/of diensten) en dit zoveel mogelijk 
onder het Pajottenlandmerk te vermarkten 

 authenticiteit in combinatie met de open ruimte van natuur- en cultuurlandschappen aanbieden 
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 ondersteunen en stimuleren van de landbouwnetwerken – het eigen netwerk overschrijden en via 
Pajottenlandmerk aanbieden 

 samenwerking horeca stimuleren ivm openingstijden en sluitingsdagen 
 per gemeente een traditie in de verf zetten om lokale economie mee te laten herleven + de 

samenwerking bevorderen 
 Uitbouw actiepakketten vanuit Paddenbroek als duurzaam Pajottenlands centrum (Kyoto en 

andere thema’s), gelinkt aan de ‘streek-belevings-punten’ uit de zeven gemeenten 
 
 

Leaderthema 3: Leefbare dorpen 

Maatregel 1: Inwoners samenbrengen om het dorp levend te houden: sociaal weefsel versterken, lokale 
dienstverlening uitbouwen, en nieuwe creatieve initiatieven opzetten 
 
Voorstellen tot mogelijke acties:  

 opzetten van dorpsontmoeting via o.m. dorpsraden  

 opsporen van noden en uitbouw van een prioriteitenlijst  start van idee naar realisatie 
(procesmatig) 

 onderwerpen: verkeersveiligheid, functionele fietsweg, vervoer voor ieder, dorpsrestaurant, 
verbetering leefomgeving, ontmoetingsruimte voor generaties, van boer naar bord, het dorp 
vraagt vrijwilligers,... 

 De zorgnetwerken verder laten doorgroeien naar buurtnetwerken. Via de buurtnetwerken wordt 
ontmoeting (vb: lokaal dienstencentrum, dorpsrestaurant, …)  gecreëerd en wordt de lokale 
sociale binding versterkt.  

 Vanuit een sterke lokale sociale binding wordt vrijwilligerswerk (vb: mantelzorgers, 
mindermobielencentrale, huiswerkbegeleiding, …)  gestimuleerd. Mensen voelen zich verbonden 
en betrokken met elkaar, hun buurt, hun omgeving, hun gemeente en hun regio. De draagkracht 
van projecten en thema’s wordt op die manier aangezwengeld 

 Nieuwkomers onthalen in de gemeenschap en hen helpen ‘inleven’, een noodzaak om geen 
slaapdorpen te creëren – bvb. o.m. infopakket met typische plattelands- en buurttips bezorgen 

 Anderstalige nieuwkomers en nieuwe inwoners van Vreemde origine onthalen en stimuleren tot 
lokale participatie en taalverwerving, intergemeentelijke afstemming en samenwerking inzake 
onthaal en taalbeleid en taalpromotie vanuit de specifieke invalshoek ‘platteland’. Afstemming 
met de aanbodvertrekkers hierrond (Agentschap Inburgering en Integratie, regiowerking Vlaams-
Brabant 

 Sociale tewerkstellingskansen creëren via lokale projecten (vb. dorpsrestaurants, ouderenzorg,... 
en andere gelijkwaardige tewerkstelling) 

 Lokale handel innovatief versterken  

 vb: nieuw type buurtwinkels: vast of mobiel? 

 middenstand begeleiden    
 

Maatregel 2: Vandaag werken aan morgen en overmorgen via een modern en toekomstgericht dorpenbeleid 
 
Voorstellen tot mogelijke acties:  

 Een ontwikkelingsplan met acties  voor elk(e) dorp(skern)   
 alternatieve, betaalbare woonvormen op maat voor doelgroepen, vooral in dorpskernen, bvb. 

zorgbehoevenden, kansengroepen en mindervaliden zo lang mogelijk in hun vertrouwde 
omgeving te laten wonen, Project rond generatiewonen uitwerken 

 Initiatieven om dorpen aantrekkelijk te maken voor jonge gezinnen       
 Speelruimte en -kansen voor jongeren in (buurt van) elke dorpskern  
 als gemeenschap de toekomst van openbare gebouwen (kerkgebouwen, parochiezalen, 

bibliotheek,...) evalueren en waar nodig nieuwe initiatieven nemen 
 
Maatregel 3: Een belangrijke basisvoorwaarde is en blijft een plattelandsgebied met ‘leefbare mobiliteit’, zijnde 
duurzaam en veilig verplaatsen 
 
Voorstellen tot mogelijke acties:  

 Via ‘STOP’-principe dorpskernen meer bereikbaar maken  
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OKW-mogelijkheden in het Pajottenland   
Door de ligging van Brussel in de nabijheid van het Pajottenland, omvat het plaatselijke Leadergebied slechts 
de zeven gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. De regio Pajottenland & 
Zenevallei omvat ook nog tien andere gemeenten. Deze hebben echter te weinig plattelandskenmerken om 
opgenomen te worden in het Leadergebied. Promotie voor de regio Pajottenland & Zennevallei, voor de 
Pajotse  producten en de toeristisch-recreatieve troeven, gebeurde de voorbije jaren via ‘regional branding’. 
Met de afgelopen projecten kon de streek hier vooral een nuttige fundamenten leggen. In de toekomst kan op 
deze fundamenten worden verder gebouwd via in te dienen voorstellen binnen OKW-PDPO III, of via andere 
Europese programma’s.   
 
Duurzame energie en klimaatadaptatie in OKW 
In de Pajottenland+gemeenten, maar ook in de omliggende gemeenten van het Pajottenland en de Zennevallei 
dienen zich andere denkpistes aan rond duurzame energie en klimaatadaptatie.  

Mogelijke acties zijn onder meer: 
 keuzes rond biomassa en installaties voor het vergisten van snoeiafval 
 specifieke inrichting van wachtkommen en overstromingsgebieden 

 
Profilering en promotie via streekidentiteit via OKW 
 
Mogelijke acties binnen het deelthema in OKW zijn: 

- A1: Bevorderen toeristische activiteiten: 
 Streekmerk, fiets- en wandelnetwerk aangrijpen om regio te profileren als 'nationaal' of 

'Europees' landschap  
 Recreatie en toerisme in de regio extra kansen bieden door het Pajottenlandmerk meer onder de 

aandacht te brengen en te laten gebruiken  
 Uitbouw 17 belevingspunten/poorten (ligging hartje Vlaanderen): attractiviteit regio verhogen  
 onthaal voor de toerist/recreant versterken via 

 digitale informatiezuilen  

 gemeenschappelijke uitbouw van een on-line platform met historische/toeristische info over 
Pajotse bezienswaardigheden (monumenten, landschappen, natuurelementen, dorpsfiguren, 
karakteristieke land- en tuinbouw, Pajotse producten…), toeristenaccommodaties, horeca … 
die toegankelijk is via kleine panelen met QR-codes (3G/4G of wifi-toegang). 

 stimuleren van verblijfsaccommodatie 
 overleg met investeerders voor logies + stimuleren en begeleiden  
 RB-arrangementen en RB-PMC’s ontwikkelen  
 RB-acties (nieuwe en bestaande) naar Brussel, Vlaanderen, Wallonië en de omringende landen 

communiceren           
 toerisme en zachte recreatie duurzaam inbedden in de lokale economie via inpassing van de 

landbouwsector en lokale middenstand.   
 inrichten kampeerautoterreinen, paalkamperen, trekkershutten,... 
 inzetten op de unieke troeven: Bruegel, lambiekbieren, trekpaarden (3 B’s), aardbeien, 

volksmuziek, erfgoed, parken, kastelen,…  
 ‘bruegelen’ inzetten als trekker naar het Bruegeljaar 2020 

 
- A2: Instandhouding en opwaardering landelijk en agrarisch erfgoed: 

Aanpak gebouwen en constructies: vernieuwen, uitbouwen,… : 
 Het ondersteunen van de mogelijke realisatie van een belevingscentrum ism de provincie en het 

museum in Vollezele 
 Uitbouw Paddenbroek als regionaal plattelandscentrum  
 Landschapsonderhoud en -beheer via landbouwers en sociale economie: o.a. kleine 

landschapselementen 
 Project rond bakovens en ander agrarisch erfgoed: link met landbouw, erfgoed, landschap, korte 

keten en het sociale weefsel van een straat, gehucht of dorpsgemeenschap 
 

- A3: Bevordering plattelandskwaliteiten: 
 b&b en andere logiesaanbieders ondersteunen 
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 bestaande ‘educatie Pajottenland’ bundelen, aanbieden, communiceren in brede regio en Brussel 
met Paddenbroek, Proeftuin Pamel, kijkboerderijen – Boeren met Klasse, Kasteel van Gaasbeek 
e.a. als gedecentraliseerde schakels in het geheel 

 nieuwe educatieve initiatieven ontwikkelen , bvb: visualiseren van educatie aan beken en rivieren 
 Verblijfstoerisme versterken – aanbod vermarkten en inbedden in grotere ketens 
 

- A4: Lokale voedingproductie en landbouwverbreding: 
 Landbouwinnovatie en -verbreding: nieuwe lokale voedselstrategieën via samenwerking met cvba 

‘Lekkers uit Pajottenland’ en andere merkproducenten 
 Pajotse producten meer vermarkten in de omliggende steden o.m. via coöperatie 
 RB: verder uitbouwen en naar grootstad brengen 
 Korte keten prioritair: verder stimuleren en inspelen op de consument en de horeca, o.m.  i.s.m. 

cvba ‘Lekkers uit het Pajottenland’ en de aanwezige tuinbouw (+ bundelen onder merk)  
 Startende lokale ondernemers steunen door innovatieve technieken op hun bedrijf te integreren 
 Producenten van verse groenten en fruit stimuleren naar ‘Pajottenlandproducent’ en aansluitend 

promoten van verse landbouw- en streekproducten onder Pajottenlandmerk 
 
Leefbare dorpen in OKW (=D) 

Mogelijke acties binnen het deelthema in OKW zijn: 
- D1: Leefbare landbouw versterkt leefbaarheid in de plattelandsdorpen 
 Sterke voorlichting naar land- en tuinbouw van nieuwe voedselstrategieën CSA, Stad,… 

 
- D2/D3: Begeleiding ombouwen leegstaande hoeves of oude agrarische infrastructuur 

herbestemmen naar nieuwe functies: 
 boerderijen: pilootproject per gemeente als model voor andere hoeves 
 ondersteunen/uitbouwen expertisecentrumombouw oude (dorps)hoeven voor samenhuis-

initiatieven  
 Oude agrarische infrastructuur herbestemmen naar nieuwe gebruiksfuncties (bv. zorgfuncties),  
 Oude agrarische infrastructuur herbestemmen naar alternatieve woonvormen en dit stimuleren 

 
- D5: Bouwen en renoveren van multifunctionele gebouwen: 
 boerderijen: pilootproject per gemeente als model voor andere hoeves 
 Huis van het Kind Pajottenland: locaties aanbieden in de verschillende gemeenten waar 

‘ontmoeting’ van deze gezinnen kan georganiseerd worden  
 

De terreinuitvoering van functionele wegen wenst de Pajottenland+regio te realiseren via OKW.  
 

BUDGET: 

 

- Projecten in regio: +/-  1,2  miljoen euro 

- Samenwerking met andere Leadergebied(en): 125.000 euro 

 

- Naar ‘duurzame energie en klimaatadaptatie’ gaat 20 % budget 

- Voor ‘profilering en promotie via streekidentiteit’ en ‘leefbare dorpen’ is in 40 % budget voorzien. 

 

Projectoproepen en uitvoering  

- oproepen: 2015, 2016,… 

- uitvoering: 3 jaar 
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