
 
 

Projectfiche Kempenpact 2030 
 

Naam van het project  KRAK – Kempense Ruimte- en ArchituurKwaliteitsKatalysator 
 

 

Trekker/promotor 

Contactgegevens 

 

AR-TUR – Edith Wouters – edith.wouters@ar-tur.be 

IOK – Kwaliteitskamer IKRO - An Vandeplas – an.vandeplas@iok.be 

 

Partners  

Contactgegevens 

 

 

 

 
Provincie Antwerpen - Wim Lux – wim.lux@provincieantwerpen.be 
Bart Boeckx – Vanhout.pro –bart.boeckx@vanhout.pro 
Vosselaar - Inge Van Goubergen – inge.vangoubergen@vosselaar.be 

Hoofddoelstelling(en) project 

(max. 400 tekens) 

 

 

 

Een platform uitbouwen om samen te werken aan de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in de Kempen en het behoud van de identiteit 

van de Kempense dorpen en steden tot op het niveau van architectuur: samenwerken, agenderen, inspireren, experimenteren, 

implementeren in lokaal beleid, reflecteren, steeds weer terugkoppelen =  samenwerken aan een gedeelde Baukultur in de Kempen. 

 

Korte omschrijving project (max 

1000 tekens) 

 

 

 

 

 
Het KRAK-project ambieert het behouden en versterken van de Kempense ruimtelijke kwaliteit en identiteit, van regionaal niveau tot op het 
niveau van het project, gericht op de Kempense dorpen en steden en de bijhorende open ruimten.  
Het KRAK-project brengt verschillende thema’s, actoren en partners, expertises en schaalniveaus samen die hierbij belangrijk zijn, waardoor 
er sterke ruimtelijke kwaliteiten en meerwaarden bekomen kunnen worden.    
 
De gemeenschappelijke doelstelling is de verhoging van de kwaliteit van de omgeving door middel een holistische benadering. 
Het KRAK-verhaal zal gestuurd worden door een KRAK-stuurgroep zodat er steeds gewaakt wordt over dit samenhangende verhaal en de 
kwaliteit van de samenwerkingen.  
 
KRAK organiseert een lerend netwerk en brengt alle aspecten en actoren samen die bijdragen aan kwalitatieve, duurzame, gezonde 
ruimtelijke ontwikkelingen binnen de Kempen: natuur en landschap, architectuur, erfgoed, woonkwaliteit, duurzaamheid, zorg, gezondheid, 
mobiliteit, energievoorziening, landbouw, participatie,…  
Hierbij wordt er steeds over de gemeentegrenzen heen gekeken en worden sterkere samenwerkingen tussen de gemeenten en actoren 
bekomen.  
 
Het KRAK-project bestaat uit onderstaande onderdelen die steeds met elkaar in wisselwerking staan.  
 
 

 
Het KRAK-project is één samenhangend ruimtelijk verhaal voor de Kempen, maar kan wel in een aantal activiteitslijnen gestructureerd 
worden en gekoppeld aan bepaalde initiatiefnemers en organisatoren.  
 
Centraal binnen het project en overkoepelend voor de verschillende deelactiviteiten: 

 

 Het  uitbouwen van een LEREND NETWERK van actoren, partners, experten. Hierbij wordt het bovenlokale beleid betrokken zoals 
o.a. de Provincie en partners zoals VLM.  Het definiëren en opzetten van deze samenwerkingsstructuur zal getrokken worden door  
AR-TUR en IOK.   

 Het organiseren van regionale DENKTANKS met specifieke deskundigen/experten: reflecteren over specifieke ruimtelijke thema’s 
m.b.t. de Kempen. Er zal hier ook een link worden gelegd met het bovenlokale beleid dat rechtstreeks of onrechtstreeks invloed 
uitoefent op de kwaliteit van de gebouwde omgeving. De organisatie van deze regionale denktanks zal getrokken worden door  AR-
TUR en IOK.   

 Het organiseren van ONTWERPATELIERS en ONTWERPEND ONDERZOEK en haalbaarheidsstudies m.b.t. specifieke ruimtelijke 
vraagstukken of thema’s.  De vraag en organisatie hiervan kan zowel vanuit  specifieke partners of actoren, vanuit de regionale 
denktank, het Kempenlab of vanuit IOK gebeuren of tezamen, eventueel met nog andere betrokkenen. Het stimuleren van 
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ontwerpend onderzoek en organiseren van ontwerpateliers in een wisselwerking tussen vrije culturele ruimte, kwaliteitsbeleid en 
denktank: het doel is om meer kwalitatieve projecten toe te leiden naar de kwaliteitskamer en het omgevingsloket. Ontwerpend 
onderzoek is ook een essentieel instrument om een zicht te krijgen op ruimtelijke potenties, kwaliteiten en knelpunten van concrete 
locaties en om tot nieuwe inzichten te komen. Tevens is ontwerpend onderzoek belangrijk als input voor de uitwerking van lokale 
beleidsvisies en lokale ruimtelijke instrumenten. We denken bijvoorbeeld aan een impulssubsidie voor ontwerpend onderzoek en 
aan ontwerpateliers. De organisatie van deze ontwerpateliers zal getrokken worden door  AR-TUR en IOK.   

 
De vrije culturele ruimte en het lokale kwaliteitsbeleid: 
 

 Het agenderen, inspireren, experimenteren in een VRIJE CULTURELE RUIMTE haakt in op het kwaliteitsbeleid. Hierbij is AR-TUR de 
trekker. Het gaat o.a. om publieke werksessies, debatte, lezingen, expo, film, publicaties,…  

 Het voeren van een LOKAAL KWALITEITSBELEID of het implementeren van de resultaten uit het Kempenlab, uit de regionale 
denktanks,  uit de ontwerpateliers/haalbaarheidsstudies,… naar het lokale beleid (gemeenten).  

 De doorvertaling naar het lokale gemeentelijke beleid zal grotendeels door de Plangroep van IOK concreet worden 
vorm gegeven door middel van het IKRO+ project. Met dit project werd in 2019 gestart. Het betreft een 
intergemeentelijk (digitaal) platform kwalitatieve ruimtelijke ontwikkelingen (IKRO) Kempen, aangeboden aan de 
29 gemeenten binnen het IOK-werkingsgebied.  Het platform is enkel toegankelijk voor de gemeenten en biedt 
concrete modeldocumenten, trajecten van projectbegeleiding en projectadvisering op maat (o.a. 
intergemeentelijke kwaliteitskamer), het aanbieden van lokale ruimtelijke instrumenten op maat, een 
inspiratiekaart met projectvoorbeelden binnen de Kempen, ….De documenten die reeds in opbouw zijn en  in het 
najaar 2020 als start worden aangeboden aan de gemeenten via de IKRO+ website zijn: Menu Woonomgeving 
(menu van thema’s met richtlijnen om een kwalitatieve woonomgeving te bekomen), Draaiboek Woonprojecten 
(stappenplan of proces voor samenwerking tussen gemeente en projectontwikkelaar/architecten), Projectfiche met 
locatietoets en projecttoets, Folder algemene ontwerprichtlijnen, IKRO+ kaart met overzicht instrumenten per 
gemeente en projectvoorbeelden.  

 De organisatie van de intergemeentelijke kwaliteitskamer IKRO. De bestaande werking zal versterkt worden en 
gekoppeld worden aan de andere initiatieven binnen het KRAK-project (ontwerpateliers, vormingsprogramma’s, 
denktanks, lerend netwerk,…).  

 

 Realisatie van een WEBSITE met linken naar het digitale platform van IKRO. 
 

 

Beoogde doelgroepen (en hoe 

gaan deze betrokken worden?) 

 

 

 

Beleidsmakers: lokale besturen en ambtenaren, IOK en provincie Antwerpen. 

Ruimte-actoren in brede zin: Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, projectontwikkelaars, ontwerpers, ondernemers, erfgoedcellen, 

sociale huisvestingsmaatschappijen, ANB, AWV, MOW, NMBS, VMM, VLM … 

Ontwerpers en experten betrokken bij de kwaliteit van de gebouwde omgeving. 

 

 Organisatie KRAK-stuurgroep ca. 6 x per jaar: bestaat uit vertegenwoordigers Streekplatform, AR-TUR, IOK, provincie,… 

 Organisatie regionale denktank met specifieke deskundigen (cf. bepaald thema/vraag)  ca. 4 x per jaar: wordt aangestuurd door AR-

TUR en IOK  

 Organisatie intergemeentelijke kwaliteitskamers: door IOK waarbij AR-TUR en andere partners en experten betrokken zullen worden 

 Organisatie ontwerpateliers, onderzoeken en studies: ad hoc en op maat bij specifieke vragen of te onderzoeken thema’s 

 Organisatie van netwerkactiviteiten (lezingen, studiedagen, workshops…) : AR-TUR en IOK 

 Organisatie van expo, film, publicaties,…:  AR-TUR als trekker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link met strategische 

doelstelling  

‘In 2030 is de Kempen een 

innoverende en ondernemende 

samenleving’ 

 

De  onderdelen van het KRAK-project hebben belangrijke ruimtelijke ambities voor ogen. Ook de integratie van kwalitatieve ruimte voor 

ondernemen en innoveren maakt hier deel van uit. Het KRAK-project richt zich hierbij hoofdzakelijk op het ruimtelijke aspect en de verweving 

van deze functies binnen de woonomgeving en het dorp. Specifieke aspecten zoals co-werkplekken, co-ateliers, atelier-en praktijkwoningen 

en integratie van bedrijvigheid, educatieve, culturele en zorgfuncties binnen de woonomgeving worden benaderd bij het IKRO+-project en 

zullen ook aan bod komen bij het Kempenlab en de regionale denktank.  Daarnaast kan het KRAK-project zich ook richten op duurzame 

bedrijfsontwikkelingen en ruimte voor (innoverende) landbouw buiten de woonomgeving. Innovaties m.b.t. duurzame, circulaire en 

energieneutrale ontwikkelingen, ….worden steeds meengenomen in het project. 

 

 

 



 
 

 

Link met strategische 

doelstelling  

‘In 2030 is de Kempense 

samenleving inclusief, warm en 

zorgzaam’  

 

 

Het doel van het KRAK-project is om binnen de Kempen tot een kwalitatieve, duurzame, gezonde en zorgzame woonomgeving te komen. 

Hierbij zal veel aandacht uitgaan naar een gevarieerde en robuuste woonomgeving voor iedereen met integratie van o.a. zorgwonen, 

zorgclusters, samenwoonprojecten, betaalbaar wonen...en het ruimtelijk versterken van het zorgnetwerk binnen de Kempen. Ook andere 

thema’s zoals kwalitatieve ontmoetingsruimten, het versterken van een netwerk trage wegen, het integreren van meer groen, het versterken 

van de dorpskernen… dragen bij aan deze warme, zorgzame en inclusieve woonomgeving.  

 

 

Link met strategische 

doelstelling 

‘In 2030 is de Kempen een 

duurzame samenleving’ 

 

 

Het realiseren van een duurzame woonomgeving is een doelstelling die alle elementen van het KRAK-project omvat. Thema’s die o.a. deel 

uitmaken van het IKRO+ project zijn: natuurlijke, zelfvoorzienende, gevarieerde, robuuste, flexibele, circulaire, mobiele …. woonomgevingen. 

Hierbij worden belangrijke ambities vooropgesteld om o.a. een klimaatbestendige woonomgeving te bekomen met veel meer ruimte voor 

groen, water, biodiversiteit. Ook het maximaal streven naar verplaatsingen te voet, per fiets, met het openbaar vervoer… het inzetten op 

mobipunten, deelwagens… speelt hierbij een belangrijke rol.  

Innovaties m.b.t. duurzaam, circulair en energieneutraal bouwen…. worden steeds meengenomen in het project. 

 

 

Beoogde impact en hoe gaat 

deze gemeten worden? 

(jobs, m², aantal realisaties, 

gezondheidsindicatoren, 

bereikte personen, …) 

 

 
Het KRAK-project beoogt een sterke samenwerking tussen en met de 29 gemeenten maar met behoud van de eigenheid van elk dorp. De 
samenwerking richt zich op inspireren, experimenteren, reflecteren en het vertalen in een concreet lokaal beleid voor elke gemeente.   
Door deze samenwerking kunnen er veel sterkere ruimtelijke en duurzame kwaliteiten bekomen worden: behoud dorpsidentiteit, uitbouwen  
verbindingen traag verkeer, integreren van groenstructuren/landschapsstructuren tot onder de kerktoren, bekomen van samenhangende 
ecologische netwerken maar ook netwerken m.b.t. vervoer, zorg, cultuur, economisch… het versterken van sociale netwerken, 
ontmoetingsplekken … 
Deze doelstellingen zetten zich door tot op het niveau van de projectrealisatie waardoor ze effectief zichtbaar en meetbaar zijn op het terrein 
(ecologisch, sociaal, mobiliteit,…).   
Kwalitatieve projecten zullen zowel door AR-TUR als IOK verzameld worden. Hierdoor wordt de impact van de verschillende ambities van het 
KRAK-project zichtbaar en meetbaar en worden gemeenten geïnspireerd en geambieerd.    
Ruimtelijke kwaliteit in de regio vertaalt zich onder meer ook in meetbare indicatoren zoals indicatoren m.b.t. een gezonde leefomgeving, 
luchtvervuiling, de modal shift, bevordering van groen-blauwe infrastructuur, oppervlakte ontharding, kwalitatieve projecten die bovenlokaal 
worden opgepikt, bijvoorbeeld in het Architectuurboek Vlaanderen, de Dag van de architectuur of op internationale platforms, … 
 

 

Welke risicofactoren? Aan welke 

voorwaarden moet voldaan zijn 

om  het project slaagkans te 

geven? 

 

 
- Bereidheid van partners en experten om samen te werken en een sterk netwerk uit te bouwen.   
- Er zijn financiële middelen nodig die dit ambitieuze project mogelijk maken, voor mogelijkheden om te experimenteren, te reflecteren, te 

onderzoeken, en voor het organiseren van workshops en studiemomenten, het versterken van de intergemeentelijke kwaliteitskamer en 
andere pistes voor projectbegeleiding.  
 

 

Projectactiviteiten Beschrijf hier 

de concrete acties die u in de 

projectplanning wil opnemen. 

 

 

 

 

 

 

 
- UITBOUW KRAK-WEBSITE 
- UITBOUW LEREND NETWERK 

Uitwerken netwerk van actoren, partners, experten. Samenstellen van projectgroepen. Communicatieplan opstellen om actoren te 
verbinden, taken toe te kennen,… 

- ORGANISATIE THEMATISCHE DENKTANKS gericht op specifieke ruimtelijke vraagstukken en thema’s. Resultaten bieden input voor 
Kempenlab en IKRO+-project en omgekeerd. 

- REIZENDE EXPO DORPSARCHITECTUUR + PUBLIEKSWERKING 
In het Kempenlab Dorpsarchitectuur ontwikkelt AR-TUR een reizende expo tegen einde 2021-begin 2022. 
Deze expo kan worden uitgebreid met een specifieke publiekswerking in gemeentes in het werkingsgebied van het Streekplatform. 

- ONDERZOEK / PUBLICATIE Dorpenatlas Kempen / PUBLIEKSWERKING: 
Via de dorpenatlas willen we meer inzicht opbouwen in de specifieke eigenheden van de verschillende dorpen in de Antwerpse Kempen. 
Van historische kernen tot nieuwe fabrieksdorpen en landbouwkolonies, beïnvloed door het bovenlokale beleid zoals de Wet De Taeye, 
fusies van gemeentes, waardoor hoofd- en deeldorpen ontstonden en Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen brenegt in de toekomst nieuwe dynamieken met zich mee.  

- UITWERKEN PROJECT IKRO+ vanuit IOK, met concrete informatie, instrumenten, modeldocumenten, mogelijkheden projectbegeleiding 
tot op projectniveau als specifieke ondersteuning voor het lokale beleid.  Het IKRO+ project wordt aan de 29 gemeenten aangeboden via 
de IKRO+ website (in uitwerking). 

- Versterken van de bestaande werking van de intergemeentelijke kwaliteitskamer IKRO: het KRAK-project zal de bestaande 
werking van de intergemeentelijke kwaliteitskamer versterken doordat een netwerk van experten wordt bepaald waar 
beroep op kan gedaan worden en door combinaties met de ontwerpateliers en studies.  

- ONTWERPATELIERS: HAALBAARHEIDSSTUDIES MET ONTWERPEND ONDERZOEK 
Het organiseren van haalbaarheidsstudies met ontwerpend onderzoek, zodat meer kwalitatieve projecten de kwaliteitskamer en het 
omgevingsloket bereiken. Ontwerpend onderzoek is een essentieel instrument om een zicht te krijgen op ruimtelijke potenties, 
kwaliteiten en knelpunten van concrete locaties en steeds tot nieuwe inzichten te komen. Tevens is ontwerpend onderzoek belangrijk als 
input voor de uitwerking van lokale beleidsvisies en lokale ruimtelijke instrumenten. Bij de ontwerpateliers worden o.a. de experten van 
de intergemeentelijke kwaliteitskamer en het Kempenlab betrokken, alsook het IOK Planteam dat de vertaalslag formuleert naar het 
gemeentelijke beleidsniveau.  

- FILM ‘DORPSARCHITECTUUR’ - REALISATIE, VERSPREIDING EN PUBLIEKSWERKING 
 

 

Timing activiteiten 

Fases 

begin- en eindjaar 

 
- September 2020: uitwerken netwerk van partners, experten,… 
- November 2020 – januari 2021: lancering digitaal platform IKRO+ met o.a. het Dorpenmenu, Draaiboek woonprojecten, Projectfiche 

(locatie-en projecttoets), Folder ontwerprichtlijnen, IKRO-kaart met overzicht kwalitatieve projecten en gemeentelijke instrumenten, 
informatie m.b.t. projectbegeleiding en intergemeentelijke kwaliteitskamer, nieuwsbrief.  
De intergemeentelijke kwaliteitskamer werd reeds opgestart in 2015 maar zal vanaf 2021 versterkt worden door koppeling aan een 
expertennetwerk van het KRAK-project. Een verdere uitbouw van deze kwaliteitskamer en een betere verankering in het 
gemeentelijk beleid staat voorop als belangrijk middel om de vooropgestelde ruimtelijke kwaliteiten concreet tot op projectniveau te 
realiseren en steeds te benaderen ‘op maat’ van het project en zijn specifieke locatie.  

- Najaar 2020: start uitbouw lerend netwerknajaar 2020: het onderzoeken en uitwerken van een subsidielijn om haalbaarheidsstudies 
met ontwerpend onderzoek te stimuleren, zodat meer kwalitatieve projecten de kwaliteitskamer en het omgevingsloket bereiken. 
Ontwerpend onderzoek is een essentieel instrument om een zicht te krijgen op ruimtelijke potenties, kwaliteiten en knelpunten en 
steeds tot nieuwe inzichten te komen.  

- Najaar 2020-…: trajectadvies en -begeleiding bij detectie van concrete ruimtelijke uitdagingen en vroege adviesvragen – toeleiden 
van projecten naar ontwerpers en experten terzake, mogelijke subsidies, enz. 

- Najaar 2021-voorjaar 2022: reizende expo dorpsarchitectuur + publiekswerking 



 
 

- Januari 2021: eerste studiedag m.b.t. specifieke ruimtelijke thema’s, thema: dorpsarchitectuur 
- 2021: organisatie regionale denktanks en ontwerpateliers m.b.t. specifieke ruimtelijke vraagstukken 
- 2021-2023: realisatie dorpenatlas + publiekswerking. 
- 2022-2023: realisatie film + publiekswerking 

 
 

Projectplanning  

(KT, MT, LT) 

 

 

 

 

Snel (2020) Korte termijn (2021) Middellange termijn (2022-

2023) 

Lange termijn (2030) 

DENKTANK 

 

KEMPENLAB 

Dorpsarchitectuur 

 

 

 

Deel 1 IKRO+ project 

 

 

Lerend netwerk KRAK 

 

 

ONTWERPATELIERS 

 

 

 

Organisatie denktanks 

 

TOOLBOX Dorpsarchitectuur 

met catalogus en handleiding 

‘good practices’ + 

publiekswerking 

 

Deel 2 IKRO+ project 

 

 

Lerend netwerk KRAK 

 

 

Organisatie 

ontwerpateliers/studies 

Organisatie denktanks 

 

DORPENATLAS + 

publiekswerking 

 

 

 

Actualisatie +  

aanvullingen  IKRO+ project 

 

Lerend netwerk KRAK 

 

 

Organisatie 

ontwerpateliers/studies 

Organisatie denktanks 

 

 

Actualisatie Kempenlab 

 

 

 

Actualisatie +  

aanvullingen  IKRO+ project 

 

Lerend netwerk KRAK 

 

 

Organisatie 

ontwerpateliers/studies 

 

Projectkost (totaal) 

- Investeringen  

- Werkingsmiddelen 

- Externe prestaties 

- Promotie & publiciteit 

- Personeel  

- Overhead 

-… 

Omschrijving 

 

Uitwerken, ontwerp + lancering website KRAK 

 

Uitbreiding reizende expo dorpsarchitectuur + publiekswerking 

 

Dorpenatlas – publicatie + publiekswerking 

 

Film ‘Dorpsarchitectuur’ 

 

Uitwerking, documenten, ontwerp + lancering website platform IKRO+ voor gemeenten  

 

Uitbouwen en levend houden KRAK-netwerk (parttime personeelskost over 3 jaar) 

 

Promotie en publiciteit: lancering projecten bij gemeenten dmv netwerkmoment + digitaal 

 

Vergoedingen externe experten  

 

Organisatie studiemomenten/netwerkmomenten, workshops, denktanks 

 

Ontwerpateliers en studies 

 

 

Totaal 2020-2023 

 

Bedrag in euro 

 

45.000 

 

25.000 

 

100.000 

 

60.000 

 

60.000 

 

60.000 

 

5.000 

 

25.000 

 

 

60.000 

 

100.000 

 

 

540.000 euro 

 

Inkomsten Omschrijving 

 

De inkomsten bij de culturele producten en de uitbouw van een netwerk zijn beperkt en zijn 

reeds verrekend in de projectkost. 

 

Er zijn geen inkomsten van uit het IKRO+ project, de ontwerpateliers of de denktanks.  

 

Bedrag 

 

 

 

 

 

 

Financiering 

- privaat 

- publiek  

Omschrijf omstandig: 

- welke stappen reeds 

ondernomen zijn ter 

financiering en het 

bekomen resultaat 

- welke financierings-

bronnen bijkomend 

worden onderzocht 

 
Het lopende Kempenlab Dorpsarchitectuur met beperkte reizende expo wordt deels ondersteund door middelen van Platteland+. 
Voor uitbreiding van deze expo over meerdere gemeentes zijn extra middelen noodzakelijk. Mogelijk kunnen de gemeentes hieraan 
bijdragen. 
Voor de Dorpenatlas en de film dienen nog middelen te worden gevonden. 
Daarnaast is het een interessante piste om op basis van vroege adviesvragen voor concrete ruimtelijke uitdagingen specifiek subsidies aan te 
trekken om trajectbegeleiding mogelijk te maken. Op die manier wordt een kwaliteitsverhoging van projecten beoogd. 
 
Voor een deel van het IKRO+ project werd een subsidie van 20.000 euro bekomen vanuit Vlaanderen Departement Omgeving ‘Pilootprojecten 
Beleidsplan ruimte Vlaanderen’ – oproep d.d. januari 2019: . https://omgeving.vlaanderen.be/pilootprojecten-beleidsplan-ruimte-vlaanderen. 
Hiermee werd de inhoudelijke structuur van het digitaal platform bepaald, werden overlegmomenten georganiseerd en werd de aanzet van 
de documenten ‘Draaiboek woonprojecten’ en ‘Menu Woonomgeving’ opgemaakt. Deze werkdocumenten moeten nog een traject van 
besprekingen met experten doorlopen en gefinaliseerd worden.  Vervolgens moeten de andere onderdelen van het platform IKRO+ 
uitgewerkt worden alsook de website. 
 
Te onderzoeken kanalen om het integrale KRAK-project verder uit te werken, bijvoorbeeld: 
- Provincie Antwerpen – subsidies Plattelandsbeleid – dorpenbeleid (KRAK zet zich o.a. in op behoud identiteit en leefbaarheid  Kempense 

dorpen en veerkrachtige dorpen) 
- Europese subsidies LEADER – subsidiëringsmogelijkheden 2021 i.k.v. bv. kwalitatieve/duurzame plattelandsontwikkelingen 
- OVAM – subsidies voor lokale besturen voor innovatieve projecten i.k.v. circulaire ontwikkelingen 
- Bond Beter Leefmilieu BBL – subsidies m.b.t. stimuleren duurzame, klimaatbestendige en leefbare woonomgeving 
- Subsidies vanuit Departement Omgeving Vlaanderen (bv. i.k.v. doorvertaling visie Beleidsplan ruimte Vlaanderen tot op lokaal en 

projectniveau) 

https://omgeving.vlaanderen.be/pilootprojecten-beleidsplan-ruimte-vlaanderen


 
 

- Projectsubsidies bovenlokale cultuurwerking – 15/11/2020 (max 3 jaar) voor culturele werking van atlas en film? 
- … 
 

OPM. Indien relevant splits de kosten, inkomsten en financiering op in functie van jaartallen of projectfases in een aparte bijlage 
 

Stakeholders 

(aanvullend op projectpartners) 

 

 

 

 
- gemeentebesturen 
- Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 
- IOED Noorderkempen 
- IOED k.ERF 
- IOED Land van Nete en AA 
- IOED Berg en Nete 
- GECORO’s 
- Kamp C 
- Agentschap Onroerend Erfgoed 
- Agentschap Natuur en Bos 
- Agentschap Wegen en Verkeer 
- Vlaamse Landmaatschappij 
- Vlaamse Milieumaatschappij 
- Vlaams Bouwmeester 
- … 

 

Samenhang  

(met andere programma’s, 

werkingen, projecten) 

 
We zien kruisbestuiving en kennisuitwisseling mogelijk met de realisatie van het Regionaal Park en met de realisatie van een aantal Blue Zones 
/ vitale leefomgevingen binnen het Streekplatform. 
Er zijn linken te leggen met het dorpenbeleid van de Provincie Antwerpen. 
 
 

Natraject 

(disseminatie vervolgprojecten, 

bestendiging resultaat, 

opvolging) 

 
De doelstelling van het project is de uitbouw van een duurzaam kwaliteitstraject op maat van de regio dat blijft bestaan na de projectperiode. 
 
 
 

Opmerkingen   
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

BIJLAGE: GEDETAILLEERD FINANCIEEL PLAN 

Naam project: 

Projectkost fase/jaar… 
- Investeringen  

- Werkingsmiddelen 

- Externe prestaties 

- Promotie & publiciteit 

- Personeel  

- Overhead 
-… 

Omschrijving 

-  

- 

- 

- 
- 
- 
 
 

Bedrag 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 

Inkomsten fase/jaar… Omschrijving 

-  

- 

Bedrag 

- 
- 

 

Financiering fase/jaar… 
- privaat 
- publiek  

 
 
 
 
 

 

Projectkost fase/jaar… 
- Investeringen  

- Werkingsmiddelen 

- Externe prestaties 

- Promotie & publiciteit 

- Personeel  

- Overhead 
-… 

Omschrijving 

-  

- 

- 

- 
- 
- 
 
 

Bedrag 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 

Inkomsten fase/jaar… Omschrijving 

-  

- 

Bedrag 

- 
- 

 

Financiering fase/jaar… 
- privaat 
- publiek  

 
 
 
 
 
 

 

Projectkost fase/jaar… 
- Investeringen  

- Werkingsmiddelen 

- Externe prestaties 

- Promotie & publiciteit 

- Personeel  

- Overhead 
-… 

Omschrijving 

-  

- 

- 

- 
- 
- 
 
 

Bedrag 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 

Inkomsten fase/jaar… Omschrijving 

-  

- 

Bedrag 

- 
- 

 

Financiering fase/jaar… 
- privaat 
- publiek  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


