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Hoe alles in 2014 begon met Ecothera … 

Een groeiproces van 20 jaar 

De oorsprong van wat nu Terra-Therapeutica is kunnen we situeren midden jaren ’90 van de vorige 

eeuw. Herman Vereycken wordt om medische redenen gepensioneerd door het Ministerie van 

Landsverdediging. Hij ontdekt al vrij snel dat het vertoeven in de natuur en het werken in de tuin 

hem ontspant en weer nieuwe energie geeft. Ook op momenten dat de gezondheid het laat afweten 

put hij toch kracht uit het bezig zijn met planten en is het ziek-zijn minder prominent aanwezig. 

Vanuit zijn achtergrond als filosoof-ethicus gaat hij op zoek naar filosofische bronnen die de heilzame 

kracht van de natuur onderbouwen. Daarnaast bestudeert hij praktische voorbeelden die gebruik 

maken van de natuur als middel om mensen te ondersteunen. Zo ontdekt hij het bestaan van 

therapeutisch tuinieren en therapeutische tuinen. In Vlaanderen vindt hij geen opleidingen voor deze 

beide disciplines, wel heel veel individuele projecten gebouwd op goede bedoelingen. 

Langzaam groeit dan de idee om in Vlaanderen een platform op te richten dat de kennis bundelt die 

nu verspreid en niet gestructureerd bestaat. Begin 2014 schrijft hij een aantal mensen aan waarvan 

hij denkt dat ze voeling hebben met het onderwerp. Van een  iemand krijgt Herman een positief 

antwoord: Luc Vanhoegaerden, voormalig VELT-medewerker, nu gepensioneerd en gepassioneerd 

tuinier.  

Ontmoeting met Luc en eerste naamgeving 

Op 9 april 2014 komen Luc, Herman en Chris Van Bastelaere, die de rol van secretaresse op zich 

neemt, samen in Erps-Kwerps voor een eerste kennismaking.  

Luc heeft een aantal aandachtspunten genoteerd en dit wordt de eerste vergadering  van onze 

werkgroep die we vanaf nu Ecothera noemen. Het is Luc die deze naam bedacht en Herman en Chris 

kunnen zich hierin vinden. 

Tijdens deze eerste kennismaking maken we een inventaris op van wat we reeds kennen aan tuin 

therapeutische initiatieven. Het gaat hier om de individuele projecten zoals het werken met Mensen 

zonder Papieren in de Boomgaard in Jette en natuurbeleving voor dementerenden in UPC 

Kortenberg waar Herman aan meewerkt. Luc belicht ook het bestaan van 2 tuinen voor blinden in 

Veltem en in Jambes. 

De mogelijkheid van een ronde tafelgesprek met de verschillende actoren in het Vlaamse 

zorglandschap wordt geopperd en we spreken over een mogelijke opleiding. 

Luc zal ons in contact brengen met François Jacobs van Limburg.net. Samen met hem heeft Luc in 

Limburg het project ‘Samentuinen’ opgestart. Dit groeide in 10 jaar uit tot een succesverhaal dat 

over gans Vlaanderen navolging kent. 

Met François Jacobs van Limburg.net wordt het project meer tastbaar 

Wanneer we op 28 mei 2014 Ecothera voorstellen aan François Jacobs gebeurt dit zonder Luc. 

Midden mei werd hij getroffen door een zware hartaanval en het herstel zal enkele maanden duren. 

François is het initiatief van Ecothera genegen en zal met de hulp van Limburg.net proberen de 

nodige steun te bieden om dit project een kans te geven. Aangezien hij over een degelijk netwerk 

beschikt kunnen we via hem in contact komen met andere spelers in het domein.  



Zo is VELT een belangrijke speler op het vlak van de ‘Samentuinen’ en misschien kunnen we op één 

of andere manier samenwerken. Toen Herman een aantal mogelijke geïnteresseerden aanschreef 

was VELT niet geneigd mee te werken maar we nemen de draad terug op. 

Ellen Dehennin vervoegt de groep 

Door zijn vrijwilligerswerk in UPC Kortenberg komt Herman daar in contact met Ellen Dehennin, 

ergotherapeut op de afdeling voor mensen met cognitieve beperkingen. Zij is overtuigd van het 

positieve effect dat tuinbeleving heeft op deze doelgroep en vervoegt onze werking.   

  

Contact met PXL 

Hogeschool PXL heeft 2 opleidingen die nauw verband houden met onze doelstellingen en 

doelgroepen. 

Bij PXL Healthcare bestaat de opleiding Ergotherapie. Het zijn vaak deze afgestudeerden die in hun 

beroepsbezigheden in contact komen met kwetsbare mensen voor wie het vertoeven in of werken 

met de natuur een hulpmiddel kan zijn. 

Ook de opleiding Groenmanagement van PXL Tech is betrokken partij wanneer we kijken naar de 

ontwikkeling van therapeutische omgevingen. 

Begin december geeft Herman een presentatie aan de diensthoofden van beide opleidingen. Zij 

stellen voor in het nieuwe academiejaar studentenprojecten op te starten. 

Een eerste project waar we bij betrokken zijn 

Op woensdag 17 december 2014 hebben we een eerste contact  met de coördinator van OCMW 

Dilsen-Stokkem. Deze samenkomst vindt plaats n.a.v. de realisatie van het project volkstuinen 

'Maasmoosem'. Alhoewel de subsidies voor dit project reeds goedgekeurd zijn wil Limburg.net hier 

toch een samenwerking met Ecothera aan koppelen. De reden hiervoor is de ervaring in de 

‘Samentuin’ in Diepenbeek. Een bezoek ter plaatse bracht aan het licht dat de aangelegde tuin niet 

echt geschikt is voor bepaalde groepen van kwetsbare mensen. Er is nood aan een meer doordachte 

aanleg. De bewoners van het nabijgelegen Woonzorgcentrum De Visserij zijn het doelpubliek maar 

de weg naar de locatie is niet evident.  



Voor een Woonzorgcentrum zou de inbreng van Ecothera een meerwaarde kunnen betekenen. 

Vanuit ervaringen van ergotherapeuten en animatoren willen wij de therapeutische beleving van het 

werken met eigen geteelde groenten en fruit beter uitbouwen. Op termijn kunnen de ervaringen 

gebundeld en verspreid worden. De uitbouw van een therapeutische tuin kan gefaseerd aangepakt 

worden om op die manier geen te grote financiële belasting te betekenen. 

  

… en hoe we in 2015 als Terra-Therapeutica verder groeiden 

Aftasten van een  mogelijke samenwerking met vzw MetamorPHose 

 

Omdat Ecothera een bestaande merknaam is gaan we op zoek naar een nieuwe naam. Ellen 

suggereert de naam Terra-Therapeutica en na enig opzoekwerk op internet kunnen we deze naam, 

weliswaar met koppelteken, in gebruik nemen. 

Ondertussen staan de ontwikkelingen niet stil. We stellen onszelf voor als een werkgroep maar 

proberen ook een beter wettelijk kader te vinden. We bekijken een samenwerking met vzw 

MetamorPHose. Deze vzw onder leiding van Karen Poel lijkt ons een goede mogelijkheid en we 

overleggen samen met haar en haar medewerkers.  

Na enkele vergaderingen in april en mei 2015 blijken onze opvattingen toch iets te ver uit elkaar te 

liggen om een goede samenwerking tot stand te kunnen brengen. Terra-Therapeutica besluit alleen 

verder te gaan als een vrijwilligersgroep.  

Bezoek aan de tuin voor slechtzienden van Christian Badot in Jambes  

Op 16 juli 2015 maken we kennis met Christian Badot en zijn tuinfilosofie. 

Zijn insteek is nagenoeg hetzelfde als onze benadering: een tuin voor iedereen, met respect voor de 

natuur en de mens. In eerste instantie was de tuin  bedoeld voor slechtzienden maar vanuit de 

bezoekers zelf is dat geëvolueerd naar andere ‘kwetsbare’ mensen. Zo werken nu in de tuin 

regelmatig mensen met psychische problemen uit een nabijgelegen dagcentrum. 



Zijn voorkeur gaat uit naar collectieve tuinen. Dit betekent dat het individu geen eigen perceel heeft 

maar iedereen werkt in het geheel van de tuin. De oogst wordt verdeeld en is ook hier van 

ondergeschikt belang. Dit zorgt voor minder competitiviteit en bijgevolg minder frustratie bij 

beginnende tuiniers. Men leert van elkaar, men heeft elkaar nodig om verder te kunnen.  

   

De tuin is eigendom van Nature & Progrès. Hij ‘verkoopt’ niets! Wat hij wel doet is via mond-aan-

mond reclame zijn bevindingen uitdragen. Verschillende gemeentes en vzw’s contacteren hem en 

komen langs in de tuin. Hij toont wat er is en zo ontstaan de verschillende initiatieven in Wallonië.  

Hij werkt vooral met recuperatie materiaal. Hij maakt ook aan de bezoekers duidelijk dat het 

opstarten van een tuin niet duur hoeft te zijn. Alle werktuigen, aangepast voor slechtzienden, 

ontwerpt hij zelf en zijn eenvoudig te maken.  

Ook in deze tuin zijn reeds enkele stagiaires ergo langs geweest om vanuit deze ervaring een paper te 

maken. 

Na een uiteenzetting door Herman en Luc over doel en werking van Terra-Therapeutica brengen we 

een bezoek aan de tuin. Eerst wordt een parcours afgelegd met zwarte bril wat een indrukwekkende  

ervaring blijkt te zijn en daarna krijgen we een demo van de verschillende hulpwerktuigen. 

Uitbreiding van de kerngroep 

Tijdens een vergadering in Lummen op 5 augustus 2015 maken we kennis met Liesbeth Reynders die 

onze kerngroep vervoegt. Als leerkracht heeft zij een bijzondere interesse voor tuinieren met 

jongeren met een problematiek. 

Opening van de samentuin ‘Maasmosem’ 

Op 27 september 2015 is het officiële opening van de site Maasmosem in Dilsen-Stokkem. Tijdens de 

speeches van de verschillende betrokken partijen wordt melding gemaakt van de medewerking van 



Terra-Therapeutica. Uiteindelijk is dit project voor ons een soort laboratorium. Hier worden onze 

ideeën rond tuintherapie voor het eerst erkend. De uitvoering is nog niet optimaal maar alleen al het 

feit dat de uitvoerders stil staan bij de mogelijkheid van tuinieren voor kwetsbare groepen is 

vernieuwend.  

Voor 2016 is een uitbreiding aangevraagd in het dossier ‘Maasmosem inclusie(f)’ waar het accent 

meer op tuintherapie en therapeutische tuinen ligt. Hiervoor zal ook intern samengewerkt worden 

met het Woonzorgcentrum ’t Kempken gelegen op de site Maasmosem. 

  

Bijzondere gebeurtenissen 

Bezoek aan Thrive 28 en 29 september 2015 

Reeds van bij het prille begin heeft Herman benadrukt dat Thrive als voorbeeld kan staan voor wat 

wij willen uitbouwen in Vlaanderen.  

Thrive is de grootste liefdadigheidsorganisatie  in het Verenigd Koninkrijk die tuinieren gebruikt om 

positieve veranderingen tot stand te brengen in het leven van mensen met een beperking of slechte 

gezondheid, mensen die vereenzaamd of kwetsbaar zijn of zich in een precaire situatie bevinden.     

Thrive is opgericht in 1978 door een jonge tuinier Chris Underhill gesteund door Dr Geoffrey Udall, 

dominee en kinderarts als eerste voorzitter. Hij stelt in 1989 het familiedomein met 1,2 hectare 

ommuurde tuin in Beech Hill bij Reading ter beschikking van de organisatie. Reading is een kleine 

stad ongeveer 70 km ten oosten van Londen. In 1989 schenkt Dr Udall het domein definitief aan 

Thrive en het huisvest nu hun nationaal hoofdkwartier en een demonstratietuin. 



   

 

 

Eind september bezochten we in delegatie en gesponsord door Limburg.net deze Britse 

zusterorganisatie. Onze delegatie bestond uit Raf Truyens, ondervoorzitter van Limburg.net, François 

Jacobs, onze contactpersoon bij Limburg.net, Johan Lemmens, Praktijklector Opleiding Ergotherapie 

PXL Healthcare, Kathleen De Clercq, Praktijklector Agro- en biotechnologie PXL Tech en voor Terra-

Therapeutica Luc Vanhoegaerden, Herman Vereycken en Chris Van Bastelaere. 

Tijdens dit 2-daags bezoek kregen we uitleg over de werking van Thrive, hun doelstellingen, hun 

werkwijze en de moeilijkheden waar zij mee te maken kregen. Een erg leerzaam traject die ons, naast 

deze vooral praktische informatie, de mogelijkheid gaf de verschillende partijen waar we mee samen 

werken beter te leren kennen. 

 

 

 

 

 

Uiteenzetting voor studenten Ergo aan PXL-Hogeschool 

In de opleiding Ergo maken 3 studenten hun bachelor proef over een aspect van therapeutisch 

tuinieren met ouderen. Op uitnodiging van Johan Lemmens, Praktijklector Opleiding Ergotherapie 

PXL Healthcare, geven Ellen en Herman op 19 oktober 2015 een uiteenzetting over onze werking en 

de praktijk van het tuinieren met mensen met dementie. Johan vraagt Ellen als copromotor voor de 

bachelor proeven.   

Gastcollege tuintherapie en ethiek aan PXL-Hogeschool 

Op 9 november 2015 geven Luc, Herman en Chris een gastcollege aan de studenten van het 3e jaar 

Groenmanagement van PXL-Tech op vraag van de docente Ethiek en Werkveldvoorbereiding 

Ingeburg Digneffe. Luc geeft een algemene inleiding rond het opzet van Terra-Therapeutica waarna 

Herman dieper ingaat op de filosofische onderbouw van het geheel. Chris leest tussendoor enkele 

filosofische citaten. 



De studenten maken kritische opmerkingen en stellen ook terechte vragen hierin aangemoedigd 

door de docente. Voor ons een leerzame uiteenzetting omdat jonge mensen onze doelstellingen en 

verzuchtingen met een frisse kijk benaderen.  

 

Studiedag 19 nov 2015  

Tijdens een vergadering met Marleen Schepers, departementshoofd PXL-Tech en Christine Smeets, 

opleidingshoofd PXL-Ergotherapie zitten we op 28 mei 2015 rond de tafel bij Limburg.net als voor het 

eerst het idee van een studiedag rond tuintherapie en therapeutische tuinen ter sprake komt. 

Al vrij snel wordt dit plan concreet en staat een studiedag op de planning voor 19 november 2015. 

Een zeer intense periode van vergaderen en plannen volgt. François zorgt voor het praktische en 

financiële aspect vanuit zijn functie bij Limburg.net die ons voor dit evenement sponseren. Herman 

en Luc plannen samen het inhoudelijke en contacteren de mogelijke sprekers. Eind augustus is de 

planning concreet en hebben de uitgenodigde sprekers hun medewerking toegezegd. 

Er worden afspraken gemaakt met PXL-Congress voor de locatie en de catering. Zij versturen de 

uitnodigingen digitaal aan de hand van een adressenbestand met ongeveer 400 potentiële 

geïnteresseerden. Tegelijk worden 100 papieren uitnodigingen gedrukt die voor ons persoonlijk 

netwerk.  

Kort verslag van de studiedag:  

 130 deelnemers vinden hun weg naar PXL-Congress , zaal Pacioli. Het is een divers publiek met een 

overwicht van ergotherapeuten uit de ouderenzorg. Maar minder evidente sectoren 

(vluchtelingenwerk, groene zorg, tuinontwerp, onderwijs, buurtwerk,…) zijn eveneens van de partij.  

In afwachting van de lezingen kunnen de deelnemers, genietend van een koffie, kennis maken met 

tuintherapie via de informatiebrochure en de stands.  Volgende standen zijn aanwezig 

 

 



          

 

- Terra-Therapeutica met een aanbod van literatuur over tuintherapie en therapeutische 

tuinen. Er is ergonomisch tuingereedschap ter illustratie. 

 

  
 

- Limburg.net en VELT die in een gezamenlijke stand de werking van samentuinen toelichten 

- UZ Gent, met een voorstelling van hun ‘Low Vision tuin’ 

- Universitair Psychiatrisch Centrum Kortenberg met een  presentatie van tuintherapie voor 

mensen met dementie 

- MetamorPHose, een initiatief rondom belevingstuinen.  

 

 

Vanaf 10 Hr neemt François, regisseur van dienst, het heft in handen en stelt de eerste sprekers voor. 

- Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, belicht via een 

videoboodschap de impact van natuurbeleving op welzijn en gezondheid. 

- Johan Lemmens, Praktijklector Ergotherapie PXL-Healthcare en Kathleen De Clercq 

Praktijklector, Agro- en biotechnologie, plaatsen tuintherapie en therapeutische tuinen in 



een breder perspectief. In hun uiteenzetting  wordt duidelijk dat tuintherapie niet zomaar 

wat aanmodderen is maar vanuit diverse disciplines wetenschappelijk onderbouwd is.  

- Patrick Verhaest van het Vlaams expertisecentrum dementie, bouwt hierop verder en  weet 

de laatste twijfel weg te nemen door zijn uiteenzetting over ‘dementievriendelijke tuinen’.  

- Pepijn Verheyen, tuinarchitect  en Sara Adriaensen, omgevingspsychologe, die zowel 

beroepshalve als privé het perfecte huwelijk vormen tussen tuintherapie en therapeutische 

tuinen.   

 

In de namiddag horen we 4 getuigenissen 

- Kimo Williame, sociaal pedagoge, en Kaat Jans, vrijwilligster, die in een tuin in Jette werken 

met mensen zonder papieren. Als de sans-papiers zelf aan het woord komen voelen we ons 

allen tuinier en merken we hoe tuiniers mekaar vinden in een onderwerp dat religie, 

cultuur,...overstijgt, dit vanuit een liefde voor het wonder van de natuur. B., een dakloze 

sans-papier uit Burkina-Faso die al maanden met niemand contact had, is nu een 

gewaardeerd tuinier in de moestuin voor mensen zonder papieren en leert schoolkinderen 

traditionele Afrikaanse landbouwtechnieken. 

 

 
 

- Ellen Dehennin, ergotherapeut, UPC Kortenberg, vertelt over tuintherapie met mensen met 

dementie. Mensen in een uitzichtloze situatie die via werken en/of het vertoeven in een 

mooie tuin een gevoel van welbevinden, veiligheid en geborgenheid vinden.  L. heeft 

dementie, is geagiteerd en praat met niemand. Ze  neemt deel aan een tuinsessie en na het 

proeven van een Leopold-II druif babbelt ze voluit over alle soorten tafeldruiven, over haar 

jeugd in Overijse,... De rest van de dag is ze rustig. 

- Liesbeth Valkenborgh, put uit haar rijke ervaring als maatschappelijk assistente van werken 

met mensen in kans armoede,… Via het werk in de tuin krijgen ze toegang tot gezonde 

voeding, leren ze bepaalde arbeidsvaardigheden, … 



- Ludwine Wouters, coördinator van het Centrum voor Visuele Revalidatie, beschrijft een 

unieke tuin in het UZ Gent; hier leren mensen in een aangepaste tuin terug hun eerste 

stappen zetten bij een visuele beperking.  

 

 
 

De studiedag wordt afgesloten door Walter Cremers, de voorzitter van Limburg.net. Hij is aangenaam 

verrast over het opzet van de studiedag en de talrijke opkomst. Hij hoopt dat dit initiatief, dat hij als 

een waardevolle aanvulling ziet op de missie van Limburg.net, een vervolg krijgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecten waar we mee in contact kwamen en eventuele resultaten 

InnovAGE: begeleidingstraject voor innovatie in de ouderenzorg 

Ellen heeft in september een aanvraag ingediend voor deelname aan dit project met de bedoeling in 

UPC Kortenberg Afdeling Sint-André, een therapeutisch proeftuin in te richten. 

Wat is InnovAGE?  

InnovAGE, het Leuvense platform van de Vlaamse zorgproeftuinen, wil innovatie in de ouderenzorg 

stimuleren; meer bepaald ligt de focus op het toevoegen van kwaliteitsvolle levensjaren en dan 

vooral voor ouderen met een specifieke of complexe zorgvraag. 

Dat doel wil InnovAGE bereiken via steun aan initiatieven en projecten gericht op vernieuwende 

producten of processen in de zorg- en dienstverlening aan ouderen. De ingezonden ideeën worden 

uitgetest in een menselijk lab, de zogenaamde zorgproeftuin. 

Resultaat 

De eerste screening was positief en op 21 oktober mochten Ellen en Herman het project toelichten in 

Leuven voor een groep van experten. Spijtig genoeg is het project niet weerhouden. Er wordt nu 

bekeken of andere subsidiewegen kunnen bewandeld worden. 

 

Radicale vernieuwers 
 

Begin mei heeft Herman een dossier ingediend om Terra-Therapeutica als Radicale Vernieuwer te 

doen herkennen.  

 

Wat is Radicale Vernieuwers? 

Radicale Vernieuwers dromen niet alleen van een betere wereld, ze doen er ook wat aan. Met hun 

product, dienst, werking of methode geven ze een radicaal ander, nieuw en positief antwoord op 

maatschappelijke uitdagingen. 

De Standaard en de Sociale InnovatieFabriek zochten in samenwerking met Cera, de Koning 

Boudewijnstichting en IWT, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie DE 

Radicale Vernieuwers van Vlaanderen en Brussel.  

 

Resultaat 

Het project werd niet weerhouden. 

 

HOBOS in Overpelt 
 

Op 19 oktober 2015 gingen we in op de uitnodiging van het gemeentebestuur van Overpelt om mee 

te denken over een mogelijke bestemming van het domein Hobos. 

 

Korte beschrijving van het project 

Hobos is een gebied van 145 ha dat in 2010 is aangekocht door de gemeente Overpelt in 

samenwerking met Bosland. Bosland is een samenwerkingsverband rond natuur van de gemeenten 

Lommel, Overpelt en Hechtel-Eksel. De gemeente Overpelt heeft een denkdag georganiseerd voor de 



bewoners van Overpelt over de bestemming van het gebied in 2012 en 2013. In 2015 is een 

landschapsbeheersplan opgemaakt en zijn een aantal weken gestart om het de bestaande gebouwen 

enigszins in stand te kunnen houden. De laatste eigenaar heeft geen onderhoudswerken aan de 

gebouwen meer gedaan. Door een periode van leegstand is er ook sprake van vandalisme. 

Over de historiek van het gebied is een boek geschreven door Carine Van Gerven. 

Het gesprek met Terra-Therapeutica heeft tot doel met andere actoren te bekijken wat de 

mogelijkheden zijn voor dit gebied. Het doel is zeker een sociale invulling te geven aan gebouw en 

gronden. 

Wat is onze betrachting – droomscenario? Na ons bezoek aan Thrive denken we dat het nuttig zou 

zijn om in Vlaanderen een soortgelijk initiatief te starten. Ook bij Thrive is de ganse organisatie 

gegroeid op een domein als Hobos. Over een periode van 45 jaar is daar de locatie uitgegroeid tot 

een kennisplatform met voorbeeldtuinen. Dit zou voor Hobos een mogelijke piste zijn. De 

voorbeelden van Alnarp in Zweden en Nacadia in Denemarken zijn mogelijkheden voor het grotere 

geheel. 

 

Bezoek aan de site 

Na een presentatie door een vertegenwoordiger van Bosland bezoeken we het domein. We hebben 

ook een kijkje kunnen nemen in de gebouwen. Ze zijn dringend aan restauratie toe maar de 

gemeente heeft hiervoor de middelen niet en er zijn nog geen andere partners in beeld. De terreinen 

hebben een enorm potentieel op gebied van tuintherapie en therapeutische tuinen.   

 

  
 

Resultaat 

De gemeente heeft nog niet verder met ons gesproken.  

 

 

 

 



Project Agropolis in Kinrooi 

Via François Jacobs worden we uitgenodigd door de voorzitter van vzw Boterakker, Hubert Brouns, 

om mee te brainstormen over de aanleg van een ‘belevingstuin’ in Kinrooi op de terreinen van 

Agropolis. 

Korte beschrijving van het project 

Het gebied langs de Maas in Kinrooi werd en wordt gebruikt voor grindwinning. Op die stukken waar 

de ontginning stopt zijn de putten gevuld en wordt sinds enkele jaren gewerkt aan een nieuwe 

invulling. 

 

Kinrooi voorziet voor het gebied:  

 

- Zachte waterrecreatie: Deze bestaat nu reeds maar er wordt gestreefd naar een 

opwaardering met onder meer ‘zorg-toerisme’ 

 

- KinJoy: Het 500 ha groot gebied dat volledig in eigendom is van de gemeente Kinrooi zou een 

link moeten worden tussen toerisme, zorg en land- en tuinbouw. Er gebeurt nu een 

ontwerpstudie om te zien hoe dit kan verwezenlijkt worden. Er is gesproken over 

verschillende niet-permanente woonvormen als zorghotel, woningen op het water, 

revalidatie faciliteiten in combinatie met duurzaamheid en rust. De nadruk ligt op het 

haalbare. 

 

Boterakker vzw exploiteert deze terreinen. Zij verkreeg het recht van erfpacht en staat in 

voor de uitgifte van percelen. Daarnaast stelt ze ook kantoren en vergaderruimtes (incl. 

ondersteunende diensten) ter beschikking in het Incubatorgebouw. Bovendien kunnen 

bedrijven bij hen terecht voor de nodige praktische begeleiding bij de opstart van hun 

activiteiten én stimuleren ze kennisdeling en netwerking. 

 

- Agropolis: De gemeente Kinrooi verkent en stimuleert duurzame alternatieven voor de 

klassieke landbouw. Daarom ontwikkelt ze Agropolis, dé voedingsbodem voor innovatieve en 

milieubewuste voedselteelt. Het project omvat de ontwikkeling van een gloednieuw 

agrarisch bedrijventerrein en kantoorgebouw/bezoekerscentrum, waar alle partners bouwen 

aan een toekomst waar duurzame en innovatieve land- en tuinbouw centraal staan.  

 

                             



Een eigen folder  

 

Dank zij de financiële steun van Limburg.net hebben we een folder kunnen laten drukken waarin we 

onze werking voorstellen. De folder (zie bijlage) wordt op positieve commentaren onthaald.  

Onze Facebook pagina 

In augustus 2014 maakt Liesbeth voor ons een facebook pagina. Als communicatiemiddel niet ideaal 

maar momenteel gebruiken we de pagina vooral om foto’s te tonen van onze activiteiten. Erg 

bekend is de pagina nog niet maar we merken wel dat nieuwe foto’s toch door een aantal mensen 

bekeken en ‘geliked’ worden. 

 

Enkele cijfers 

Onze vergaderingen zijn verschillend van aard. Reeds in 2014 ontdekken Herman en Chris dat Luc net 

als zij graag een wandeling mag maken. Aangezien we niet ver bij elkaar vandaan wonen wordt dit al 

snel een gewoonte. Meestal gaat zo’n ‘werkwandeling’ vooraf aan een grotere geplande vergadering 

met de andere leden van de kerngroep. Het helpt om voor onszelf de dingen op een rijtje te zetten 

en de agenda reeds voor te bereiden. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een 

streekbiertje te drinken in ‘Het Spaans Huis’ of een Kwerpse Trippel in ‘De Schuur’ in Erps-Kwerps. 

Voor onze vergaderingen kunnen we vaak terecht bij Limburg.net die ons bovendien verwennen met 

heerlijke broodjes. Af en toe gaat een vergadering door in ‘De Winning’ in Lummen. Daar is naast een 

aangename omgeving vooral het ijs een trekpleister voor onze groep. 

Aantal vergaderingen in 2014: 5 

Aantal vergaderingen in 2015: 25  

Aantal werkwandelingen in 2015: 14 

 

  

 

 

 



Wat brengt de toekomst na de studiedag? 

Na het succes van de studiedag is het belangrijk om te kijken hoe we in de komende jaren verder 

willen. Het is duidelijk dat we met de kerngroep van nu beperkt zijn in ons bereik en de adviezen die 

we kunnen geven. Het wordt dus in 2016 een opdracht op zoek te gaan naar nieuwe 

geïnteresseerden die onze vereniging mee vorm willen geven.  

Enkele pistes die we willen bewandelen: 

- Van een vrijwilligersgroep willen we een meer gestructureerd geheel maken door de 

oprichting van een vzw. De statuten worden opgemaakt en we hopen in januari 2016 de stap 

te kunnen zetten. 

- Omdat we meer medewerkers willen aantrekken zal eind januari 2016 een aantal mensen 

worden uitgenodigd op een vergadering waar we onze structuur en werking willen uitleggen. 

Tegelijk zullen we aan deze mensen vragen of ze zich willen engageren onze werking te 

vervoegen. 

- We zullen een huishoudelijk reglement maken om vooral praktische afspraken te kunnen 

maken. Zo moet er duidelijkheid komen hoe we aanvragen voor advies in de toekomst zullen 

behandelen. Immers voor 2016 kregen we al 2 nieuwe aanvragen voor medewerking of 

advies. 

Om deze doelstellingen in praktijk te kunnen brengen heeft Herman onze organisatie uitgetekend en 

ook functiebeschrijvingen gemaakt. Op die manier kunnen geïnteresseerden hun plaats zoeken en zo 

helpen bij het bereiken van onze doelstellingen.  

 

 

 

 


