Werk voor landbouwers en sociale werkplaatsen

Partnerschap voor natuuren landschapswonderen
Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zwoegt met man en macht voor
behoud en herstel van het karakteristiek landschap in Haspengouw en Voeren.
Hiervoor werken we nauw samen met partners uit de sectoren landbouw, sociale
economie en natuur. Om deze kerntaak kracht bij te zetten, kregen we extra
Europese middelen. We sloten voor drie jaar een uniek partnerschap, waarbij we
kennis, ervaring en middelen samenbrengen om ze nog efficiënter in te zetten. Zo
vormen we samen een geoliede machine die zelfs na dit project nog jarenlang kan
blijven doorwerken.

De toekomst van onze kleine
landschapswonderen ziet er goed uit!

Door de acties die we met dit project zullen realiseren, creëren we
extra werkgelegenheid. Waar mogelijk zullen we immers plaatselijke
landbouwers of sociale werkplaatsen aan het werk zetten. Voor de
landbouwers met een hart voor de unieke landschapselementen van de
streek, vormt het natuur- en landschapswerk een welkome, alternatieve
bron van inkomsten.
De inzet van ploegen van sociale werkplaatsen zorgt voor bijkomende
maatschappelijke winst. De arbeiders zijn afkomstig uit kansengroepen,
die dankzij een deskundige begeleiding reële groeikansen en nieuwe
mogelijkheden krijgen binnen het reguliere arbeidsmilieu.
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Samen sterk
voor natuur
en landschap

Boerenbond

De BOERENBOND is de belangrijkste Vlaamse beroepsorganisatie voor land- en tuinbouwers
en concentreert zich op belangenverdediging, dienstverlening en vorming van haar leden.
Kiezelstraat 56, 3500 Godsheide • T 011 27 83 00 • www.boerenbond.be • bb_limburg@
boerenbond.be

agro|aanneming

AGRO|AANNEMING cvba is een geregistreerd aannemingsbedrijf dat zich toelegt op
gespecialiseerde agrarische activiteiten. Daarvoor beschikt agro|aanneming over zeer
ervaren werkkrachten die van aanpakken weten. Daarnaast verenigt agro|aanneming tal van
boeren en tuinders die naast het landbouwbedrijf een nevenactiviteit hebben ontplooid. Als
werkend vennoot van agro|aanneming doen ze loonwerk voor derden of leggen ze zich toe op
landschapsonderhoud. Diestsevest 40, 3000 Leuven • T 016 28 64 64 • www.agrodiensten.be •
info@agroaanneming.be

Natuur en Boomgaarden Sociale Werkplaats

De NATUUR EN BOOMGAARDEN SOCIALE WERKPLAATS vzw is een sociaal economie bedrijf
gespecialiseerd in het aanplanten, de bijzondere snoeitechnieken en het ecologische beheer van
hoogstamboomgaarden. Ze is nauw verbonden met de Nationale Boomgaarden Stichting vzw
die instaat voor het behoud van waardevolle hoogstamboomgaarden en hun flora en fauna.
Speciale aandacht gaat daarbij naar het behoud van regionale historische fruitrassen en het
organiseren van tal van educatieve activiteiten zoals opleidingen, cursussen en demonstraties
die hiermee te maken hebben. Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal • T 012 39 10 36
www.boomgaardenstichting.be • nbsw@boomgaardenstichting.be

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw

Het REGIONAAL LANDSCHAP HASPENGOUW & VOEREN vzw promoot en ontwikkelt
activiteiten rond duurzame streekontwikkeling op basis van de actuele en potentiële kwaliteiten
van de natuur en het landschap. Daartoe werkt zij uiteenlopende initiatieven uit samen met
diverse actoren op het raakvlak natuur, landbouw, cultuur en landschap. Daaleindestraat 2, 3720
Kortessem • T 011 31 38 98 • www.rlh.be • info@rlh.be

Achterstallig onderhoud
landschapselementen
De hagendorser
De sapmobiel
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Een betere toekomst
voor kleine

De sapmobiel: tweede natuur
van een lekker stuk fruit

Een holle weg die maar al te graag zijn schaduwplekje
aanbiedt. Een bijna onopvallende poel die dorstig vee
laat drinken. Een haag die statig overleeft en voor heel
wat diertjes de ideale verstopplaats biedt. Een hoogstamboomgaard. Het zijn vooral deze kleine landschapselementen die karakteristiek zijn voor het cultuurlandschap in Haspengouw en Voeren. Het Regionaal
Landschap Haspengouw en Voeren steekt
daarom een tandje bij om deze authentieke landschappelijke parels te behouden en te herstellen. In dit project krijgen ze een onderhoudsbeurt, maken we
duurzame beheerplannen op maat en sporen
we particulieren, landbouwers en gemeenten aan deze
landschapselementen te behoeden voor de ondergang.

Jaarlijks rotten er kilo’s fruit weg in de hoogstamboomgaarden, want wat moet de eigenaar doen met
zoveel fruit dat maar beperkt houdbaar is? Hierdoor
zijn vele eigenaars hun hoogstamboomgaard liever
kwijt dan rijk. Om het voortbestaan van deze wondermooie landschapselementen te verzekeren, kocht
de sociale werkplaats van de Nationale Boomgaardenstichting een mobiele fruitpers aan.
Tijdens de oogstperiode zal deze pers de verschillende
gemeenten in Haspengouw en Voeren een bezoekje
brengen. De gelukkige bezitters van hoogstamboomgaarden kunnen dan ter plaatse hun appels en peren
laten persen tot een overheerlijk sapje. Op deze manier hopen we nog eeuwen te kunnen genieten van
prachtige hoogstamboomgaarden met glanzend fruit.

landschapswonderen

Meer info: leader@rlh.be

Een levendig hekwerk
dankzij de hagendorser
Hagen horen thuis in Haspengouw en Voeren. Gedurende lange tijd deden ze dienst als beschermingsmuur,
bron van hout en afrastering voor weilanden. Tegenwoordig is het een rijke bron van leven en verfraaien ze
het landschap. Voor het herstel, behoud en duurzaam
beheer van landelijke hagen kocht agro|aanneming
in het kader van dit project een gloednieuwe flexibele hagendorser aan. Landbouwers besturen de
haagscheermachine en waar de machine niet bij kan,
maakt de sociale economie het werk af. Met dit eenvoudig en efficiënt systeem voor het onderhoud van landelijke hagen willen we eigenaars stimuleren hun hagen
te laten staan en eventueel zelfs nieuwe aan te planten.
Zo kunnen we blijven genieten van groen en levendig
hekwerk in Haspengouw en Voeren.

Meer info: info@agroaanneming.be
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