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De land- en tuinbouwsector is een essentiële schakel in onze Limburgse economie. Om de vele uitdagingen het hoofd te bieden blijven we gericht investeren.
We ondersteunen innovatie in de land- en tuinbouw, blijven nieuwe opportuniteiten zoeken en begeleiden de rurale ondernemers. Binnen het beleid Ruimtelijke
Ordening ligt onze focus op onderzoek, participatie en communicatie rond het
Beleidsplan Ruimte Limburg. Het omgaan met ruimte moet anders en beter in
de toekomst. Nieuwe ontwikkelingen worden gepland in een streven naar hoger
ruimtelijk rendement en minder ruimtebeslag.
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Bele i ds do m e i n

Ruimtelijke ordening
1

Beleidsplan Ruimte Limburg
Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) schetst de krijtlijnen voor de toekomstige
ontwikkeling van Vlaanderen. We denken na over onze eigen toekomst en ontwikkelen een
gepaste ruimtelijke visie op maat van Limburg. Dat willen we doen in het Beleidsplan Ruimte
Limburg (BRL). Het BRL-proces is gestart met een eerste verkenning en oriëntatie. We zetten
het proces prioritair voort met verdiepend onderzoek en versterken het participatie- en communicatietraject.
Hoe en waar we morgen en overmorgen wonen, leven en werken hangt af van de beslissingen
die we vandaag nemen. We moeten dan ook inzicht krijgen in de manier waarop onze wereld
evolueert, in de trends die zich in onze omgeving manifesteren en in de impact daarvan op Limburg. We analyseren het verleden, maar onderzoeken ook de onderstroom die verder kijkt dan
de trends van morgen. Alleen dan kunnen we op een gepaste manier anticiperen. In partnerschap met Living Tomorrow en TomorrowLab werken we een strategische toekomstverkenning
voor Limburg uit via de innovatieve methodiek van scenarioplanning. De mogelijke toekomstscenario’s leveren waardevolle input voor het BRL.
We analyseerden het Vlaamse knooppuntmodel – dat als bijzondere basis gebruikt wordt in de
visievorming van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen – en bepaalden de impact ervan
op Limburg. We zetten verder in op een eigen Limburgs alternatief en stemmen dat af op de
situatie en eigenheid van Limburg. Daarbij werken we sectoroverschrijdend en zoeken we mogelijke kruisbestuivingen. Ook andere belangrijke thema’s waarvoor een bovenlokale aanpak
nodig is, diepen we in 2018 verder uit.
Al die onderzoeksresultaten moeten gezien worden als verschillende lagen die we gebruiken
om een vernieuwd ruimtelijk beleid te onderbouwen. Geen enkele studie of geen enkel onderzoek zal rechtstreeks het beleid bepalen, maar er wel toe bijdragen. Er moet ruimte zijn voor
een contextuele en beleidsmatige bijsturing, bijvoorbeeld in het kader van de specifieke Limburgse ligging, of de eigen demografische, maatschappelijke en economische trends. Die keuzes kunnen ook de ontwikkelingskansen van gebieden mee bepalen.
We zetten versterkt in op communicatie en participatie. We gaan in gesprek met onze inwoners
en iedereen die betrokken is bij de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie. Via een congres
en verschillende thematische werkateliers nodigen we iedereen uit om deel te nemen aan het
BRL-proces onder het motto “Welk Limburg wil jij?”. We creëren een discussie- en participatieplatform waar mensen ideeën, thema’s en projecten kunnen lanceren rond hun gewenste
toekomstbeeld van Limburg.
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2

Ruimte voor regionale bedrijventerreinen en
toeristisch-recreatieve knooppunten
We ontwikkelen een nieuwe, toekomstgerichte ruimtelijke-economische visie voor Limburg.
Die visie schuiven we in het BRL. Het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) is
daarbij ons manifest. We verfijnen deze ruimtelijke strategie aan de hand van de resultaten van
het plan Limburgse Regionale Economische Samenwerking. Het doel van dat plan? Via strategische hefboomprojecten de economische-stedelijke draagkracht van de Limburgse regio’s
versterken. We betrekken er onze partners in, zoals POM Limburg, UHasselt en de Limburgse
sociale partners. We ontwikkelen samen een ruimtelijke visie die het economische potentieel
van de provincie verder kan ondersteunen.
Het SALK duidde op de noodzaak om drie economische knooppunten verder uit te bouwen: Opglabbeek, Hoeselt/Bilzen en Houthalen-Helchteren. De ontwerpplannen voor Opglabbeek en
Hoeselt werden door de provincieraad voorlopig goedgekeurd. We evalueren de opmerkingen
en bezwaren uit het openbare onderzoek en ronden in het nieuwe werkjaar de plannen af. In
Houthalen-Helchteren maken we werk van een specifiek regionaal bedrijventerrein. Het planMER verloopt volgens de nieuwe geïntegreerde procedure.
Het planningsproces voor de herziening van het Provinciaal en Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan over het bedrijventerrein Jagersborg werd gestart. Via het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringplan (PRUP) wijzigen we de te starre stedenbouwkundige voorschriften en bouwen we
de nodige flexibiliteit in. Zo kan het bedrijventerrein zich heroriënteren met het oog op de lokale
behoeften en inspelen op de huidige economische omstandigheden.
In Opglabbeek zijn er twee regionale bedrijven met uitbreidingsplannen: het bedrijf Scania
kampt al jaren met een tekort aan bedrijfsgrond voor de toekomst. Het bedrijf Weltjens Transport nv heeft recent een planologisch attest ingediend om de ontwikkelingen op korte en lange
termijn te onderzoeken. De provincie neemt beide planprocessen op.
Lokale besturen die een nieuw lokaal bedrijventerrein ontwikkelen, kunnen – in uitvoering van
het SALK – sinds 2014 rekenen op steun van de provincie. De studie RuBeLim heeft de meest
geschikte uitbreidingszones in kaart gebracht. Sinds 2017 kunnen de gemeenten ook ondersteuning krijgen om ruimtelijke plannen voor bestaande kmo-zones aan te passen. Het doel?
Trendsetter worden in de opwaardering of verdichting van bestaande bedrijvenzones om zo in
te spelen op nieuwe maatschappelijke en economische evoluties en behoeften. Om het tempo
van vernieuwing te versterken, onderzoeken we de mogelijkheid om een groepsopdracht te
starten. Zo kunnen lokale besturen eenvoudig instappen om een nieuwe aanzet tot planologische visie voor verouderde of te verbeteren bedrijventerreinen te ontwikkelen.
De voorbije periode hebben we sterk ingezet op de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling van onze toeristisch-recreatieve knooppunten. De plannen zijn gestart voor Hengelhoef,
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Mooi Zutendaal, Goolderheide en Snow Valley in Peer. Het planningsproces voor Hengelhoef
wordt in 2018 afgerond. Het planologische proces voor de uitbreiding van het verblijfspark Mooi
Zutendaal is in uitvoering. Een kwaliteitsvolle inrichting en integratie in de bosrijke omgeving
staan voorop, met speciale aandacht voor het parkkarakter en concrete afspraken rond het
groenbeheer.
Ook de site Horensbergdam verdient bijzondere aandacht in het kader van de toekomst van
gemotoriseerde sporten, met het oog op de veiligheid en de evaluatie van de omgevingshinder.

3

Een betere ontsluiting
De Limburgse mobiliteitsknoop ontwarren en oplossen is én blijft essentieel voor onze ontwikkelingsmogelijkheden. Dat is voornamelijk een bevoegdheid op Vlaams niveau, maar we nemen
als provinciebestuur zelf het heft in handen waar we dat kunnen. Na de analyse en onderzoeksfase van de mobiliteitsstudie voor Leopoldsburg werken we aan de uitvoering van verscheidene
acties. In nauwe samenwerking met het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer onderzoeken
en ontwerpen we een volwaardige ontsluiting van de gevangenis en het kleinstedelijk gebied
Leopoldsburg.
Het PRUP dat de aanleg van de noordoostelijke omleidingsweg rond Tongeren mogelijk maakt,
bevindt zich in de eindfase. Dit planproces wordt in het voorjaar van 2018 afgerond.

4

Sterkere stedelijke knooppunten en
woonkernen
Met de goedkeuring van het Witboek BRV focust het ruimtelijke beleid nog meer op de versterking van de stedelijke knooppunten als aantrekkelijke woon- en werklocaties. Stadskernen
vormen almaar vaker attractieve polen die wonen, diensten en economische ontwikkelingen op
verschillende niveaus bundelen. Het niveau van stedelijkheid in Limburg blijft echter beperkt
tot één regionaal stedelijk gebied, tien (structuurondersteunende) kleinstedelijke gebieden en
31 buitengebiedgemeenten.
Als provincie kunnen we onze kleinstedelijke gebieden via afbakeningsprocessen meer ontwikkelingskansen geven. Voor Bilzen, Bree, Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Sint-Truiden, Tongeren, Leopoldsburg en Beringen is die afbakening afgerond. In 2018 voltooien we de afbakening
van Neerpelt-Overpelt. Daarmee is deze belangrijke decretale opdracht volledig uitgevoerd.
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5

Duurzame Limburgse ruimte
Duurzaam omgaan met onze Limburgse ruimte. Dat is hét sleutelelement in het nieuwe BRL.
Als eerste Vlaamse provincie hebben we ons volledig hernieuwbare energiepotentieel in kaart
gebracht op het vlak van zon, warmte, water en biomassa. Dat gebeurde via een digitale, interactieve EnergieAtlas. We zetten dat instrument in om de bestaande toestand te monitoren, de
effecten van mogelijke nieuwe projecten te simuleren en de vraag (bijvoorbeeld woonontwikkelingen) en het aanbod (bijvoorbeeld bedrijvenzones) beter op elkaar af te stemmen.
De EnergieAtlas krijgt in 2018 een ruimtelijke doorvertaling in het BRL. Een van de belangrijke
uitdagingen voor de toekomst is dat we energie als leidend of sturend principe voor ruimtelijke
ontwikkeling moeten hanteren. We streven naar klimaatneutraliteit en willen de klimaatverandering opvangen door voldoende ruimte te reserveren en ruimtevragen te faciliteren voor installaties voor hernieuwbare energieproductie. Nieuwe ruimtelijke projecten worden getoetst
aan de EnergieAtlas.

6

Gebiedsgericht en geïntegreerd werken
Belangrijke ruimtelijke projecten hebben almaar vaker een multidimensionale impact op onze
leefomgeving. Die projecten zijn vaak niet alleen gemeentegrensoverschrijdend, maar hebben
ook een impact op betrokken bewoners én overstijgen vaak de lokale natuur-, water- of openruimtewaarden. Bovendien hebben ze een effect op onze economische sectoren en onze ontwikkelingsmogelijkheden. Een win-win zoeken is niet altijd evident of haalbaar, maar wel altijd
onze ambitie.
Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de uitbouw van de Albertknoop werd goedgekeurd. Samen met de provincie Nederlands-Limburg, de stad Maastricht, de gemeente
Lanaken en De Vlaamse Waterweg nv behouden we ons engagement voor deze belangrijke
grensoverschrijdende zone. We volgen de realisatie van het projectgebied op en sturen via onze
grensmanager de realisatie verder aan waar nodig.
Sinds eind 2015 werkt het ontwerpbureau Agence TER in opdracht van het provinciebestuur en
de betrokken actoren van het plangebied aan een nieuwe ontwikkelingsvisie voor de campussite UHasselt in Diepenbeek. De nieuwe langetermijnvisie moet duidelijk maken hoe de Limburgse universitaire campus verder ontwikkeld kan worden tot een ecocampus met Europese allure
en dynamiek. Het masterplan zit in een eindfase. Fase 3 – het ontwerp van het masterplan en
de globale visie – wordt voltooid, waarna de laatste fase – de strategie voor de uitwerking en
uitvoering – van start gaat. Om het huidige proces voort te zetten en vooral om de visies, de
ontwikkelingsperspectieven en projecten verder vorm te geven, werd beslist om een subsidieaanvraag in te dienen bij de Vlaamse projectoproep “strategisch project ter uitvoering van het
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Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen”. Na erkenning door Vlaanderen kan de uitvoering van het
masterplan gestart worden.
Het Fruitspoor – de oude spoorverbinding van bijna 30 kilometer tussen Sint-Truiden en Tongeren – heeft alles in huis om uit te groeien tot dé toproute van Haspengouw en wel met internationale uitstraling. In het kader van het Gebiedsgericht Strategisch Project (GGSP) Haspengouw
werd bestudeerd welke acties we kunnen ondernemen om de toekomst van Haspengouw te
versterken. Het resultaat? 40 uitdagingen voor Haspengouw, waaruit we vier sleutelkwesties
selecteerden:
• de leefbaarheid in de dorpen
• een gerichte economische positionering
• de uitbouw van het toeristische potentieel
• de herbestemming van cultuurhistorisch waardevolle hoeves.
De studies tonen aan dat het Fruitspoor alle kwaliteiten heeft om gelijktijdig op de vier hoofduitdagingen in te zetten. We stellen een coördinator aan om het project te leiden en te coördineren, zodat er een gedragen regionale visie ontstaat. De ambitie is hoog: deze route moet
de ruggengraat worden voor verschillende andere projecten op het vlak van lokale economie,
recreatie, erfgoed, mobiliteit, landschap en ecologie. Door visionaire en innovatieve ontwikkelingen op en rond de spoorverbinding kan deze uitgroeien tot een hefboom met internationaal
elan over de verschillende domeinen heen. Zo wordt het Fruitspoor een grotere hefboom voor
de hele regio.
Het Kolenspoor was in het verleden een hefboom voor grote economische en stedelijke ontwikkelingen in en rond onze mijngemeenten Beringen, Heusden-Zolder, Zonhoven, Houthalen-Helchteren, Genk, As en Maasmechelen. Vandaag hebben de oude mijnsites een nieuwe
gedaante aangenomen. Ook de oude Kolenspoorroute moet een vernieuwende rol kunnen opnemen. We verhogen de werkings- en onderzoeksmiddelen, zodat het spoor effectief de schakel
naar de toekomst kan zijn. De route kan onder meer helpen om de bereikbaarheid van onze
strategische ontwikkelingszones op een vooruitstrevende manier te verbeteren.

7

Invoer van de omgevingsvergunning
Op 23 februari 2017 trad de omgevingsvergunning volledig in werking voor de deputaties, waarbij een grondige hervorming van het vergunningenlandschap werd gerealiseerd. De omgevingsvergunning impliceert een geïntegreerd vergunningsproces zodra een project zowel stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat
en die aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een verdere integratie volgt in 2018
met de socio-economische vergunning en de natuurvergunning.
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Met de invoering van de omgevingsvergunning werd ook de reeds langer aangekondigde digitalisering een feit. Voor de Vlaamse Regering en de deputaties ging de verplichte digitale indiening via het Vlaamse Omgevingsloket onmiddellijk van start. Gemeenten kregen de mogelijkheid om uitstel te vragen, aanvankelijk tot 1 juni 2017, termijn die later verlengd werd tot 1
januari 2018.
Van meet af aan bleek het Vlaamse Omgevingsloket onvoldoende performant te zijn. Technische problemen in de implementatie van het Vlaamse omgevingsloket en de toepassing van het
uitwisselingsplatform staan momenteel een vlotte afhandeling van dossiers in de weg. Heel
wat technische “tijdelijke” richtlijnen werden door Vlaanderen aanvullend uitgevaardigd voor
het samenstellen, indienen en behandelen van een dossier. Intussen werkt Vlaanderen voort
aan de ontwikkeling van het loket en is het wachten op een volgende release die alle gemelde
problemen zou oplossen.
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Beleid s d omein

Landbouw
De Limburgse land- en tuinbouwsector is een fundamentele schakel in het Limburgse economische weefsel. Deze sector levert onze provincie een toegevoegde waarde van meer dan
272 miljoen euro. Bovendien stellen de bijna 2 900 land- en tuinbouwbedrijven in het ruimere
agrobusinesscomplex meer dan 20 000 Limburgers tewerk. Zowel in de primaire productie als
in toelevering en verwerking. Daarnaast is nog een veelvoud aan personen voor hun inkomen
afhankelijk van deze sector.
De land- en tuinbouwsector kent een enorme veerkracht die voortdurend wordt uitgedaagd
door economische, ecologische en maatschappelijke vraagstukken. Zo kende de sector dit jaar
de late vorst in april en de aanhoudende droogte in het voorjaar, beide intussen erkend als ramp.
Daarnaast besliste de EU op 22 juni om de economische sancties tegen Rusland te verlengen.
De Limburgse fruitsector, die sterk exportgericht is, wordt hierdoor extra getroffen.
Vanuit ons provinciaal beleid werken we aan een stimulerende en ondersteunende aanpak die
bijdraagt tot de economische veerkracht van de sector. Dat doen we door gericht te investeren in de ondersteuning en ontwikkeling van een innovatieve land- en tuinbouw, door ruraal
ondernemerschap te begeleiden en door de Limburgse consument bewust te maken van het
smakenpallet aan landbouwproducten van eigen bodem.

1

We ondersteunen ruraal ondernemerschap
De belangrijkste factor voor de slagkracht van een agrarisch bedrijf is de landbouwbedrijfsleider. Met het subsidiereglement “Ruraal management” ondersteunen we de professionele begeleiding van de ondernemers. We geven een tegemoetkoming voor advies over het juridische
statuut van het bedrijf, voor advies aan startende landbouwers en voor het opstellen van een
businessplan. Bovendien kunnen landbouwbedrijven een bijdrage krijgen om een passende beoordeling op te maken bij vergunningsaanvragen.

2

We verdiepen wetenschappelijk en
praktijkgericht onderzoek
De rol van de provincie in praktijkgericht onderzoek voor de landbouwsector zal in de toekomst
nog toenemen. Innovatie en technologie blijven de sleutelwoorden voor een rendabele bedrijfsvoering. Kennisverwerving en kennisoverdracht zijn daarbij onmisbaar. De provincie investeert
daarom sterk in de ondersteuning van de landbouwpraktijkcentra PIBO-Campus in Tongeren,
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) in Bocholt en Proefcentrum Fruitteelt
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(pcfruit) in Sint-Truiden. Die centra vormen de pijlers van een innovatieve en veerkrachtige sector en blijven het eerste aanspreekpunt voor onze landbouwers. Zo creëren we nieuwe hefbomen om strategisch in te zetten op agrarisch onderzoek.
In 2018 doen we al 75 jaar aan fruitteeltonderzoek in Limburg. Met het Proefcentrum Fruitteelt
in Sint-Truiden heeft dit onderzoek zijn verankering voor de toekomst in Haspengouw. pcfruit
zet onder meer in op precisielandbouw en sensortechnologie, bevordert de uitvoer van peren
door DNA-onderzoek in het kader van bacterievuurvrije zones en voert onderzoek uit naar
oogstbeschermingstechnieken in de fruitteelt.
Het Kennis- en Onderzoekscentrum Wijnbouw op het Proefcentrum Fruitteelt – in de lente van
2015 gestart met een experimentele wijngaard van 56 are met 2 200 stokken – kende onlangs
zijn eerste oogst waarop onderzoek kan gebeuren. De aanbouw van een vinificatieruimte bij
pcfruit laat toe om volgend jaar zelf druiven te verwerken en vinificatieproeven uit te voeren. De
focus van deze onderzoeken ligt vooral op opbrengstverhoging zonder toenemende kosten of
kwaliteitsverlies. Met het wijncongres willen we de sector samenbrengen en de nieuwe verworven inzichten verspreiden.
PVL in Bocholt is een belangrijke pijler in het praktijkonderzoek voor de varkenshouderij, de
melkveehouderij en de teelt van voedergewassen. Dit centrum legt zich in 2018 onder meer toe
op elektronische dieridentificatie bij varkens, doet onderzoek naar de beperking van antibioticagebruik in de varkenssector en zet zijn onderzoek naar de bestrijding van knolcyperus verder.
Het onderzoeks- en praktijkcentrum PIBO-Campus in Tongeren adviseert de akkerbouwer via
verschillende projecten om de bodemkwaliteit in Haspengouw te verbeteren. Hierbij worden de
projecten Smart Crops en Smart Bodem in 2018 verder uitgerold.
Gezamenlijk voeren de drie centra onderzoek uit om de nitraatproblematiek en driftreductie
aan te pakken.
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3

We gaan voor vernieuwing

3.1

Het Groente-InnovatieFonds
Binnen het Groente-InnovatieFonds werd in 2017 het project “Introductie van fertigatie en irrigatie bij openluchtgroenten” afgerond. De resultaten van dit onderzoek zijn veelbelovend. De
twee andere projecten binnen het Groente-InnovatieFonds – “Mogelijkheden voor kwaliteitsverbeteringen in asperges en prei” en “Innovatieve bemesting in Limburgse groenten” – worden in 2018 voortgezet en afgerond. Het Groentecongres in 2018 zal zorgen voor een evaluatie
en kennisverspreiding van de verschillende afgesloten projecten binnen het Groente-InnovatieFonds.

3.2

Agropolis
Voor Agropolis in Kinrooi was 2017 een cruciaal jaar, want de eerste steen van het incubatorgebouw werd toen gelegd. Als hét uithangbord van een innovatieve, toekomstgerichte land- en
tuinbouwsector zet Agropolis een volgende belangrijke stap voorwaarts. Het hoogtepunt volgt
in het voorjaar van 2018 met de oplevering van het incubatorgebouw. De eerste bedrijven hebben hun plaats op de site al gereserveerd. In 2018 wordt verder gewerkt aan de toonaangevende
agro-economische invulling van de incubator.

4

We zetten in op een duurzame sector

4.1.

Duurzaam ruimtegebruik
De agrarische sector zal ook in 2018 de belangrijkste ruimtegebruiker blijven in Limburg. Met
meer dan 85 000 hectare cultuurgrond in onze provincie heeft de land- en tuinbouwsector een
positieve invloed op de beeldkwaliteit van het Limburgse landschap. Het gebruik van landbouwgronden is ook sterk verweven met andere ruimtegebruiksfuncties op en rond het platteland. Een goede landschappelijke integratie is bovendien een belangrijke bouwsteen voor het
maatschappelijke draagvlak van het landbouwbedrijf.
We blijven onze agrarische ondernemers dan ook begeleiden en ondersteunen, zodat ze de
beeldkwaliteit van ons platteland kunnen maximaliseren. Dat doen we door groenadviezen te
geven aan de bedrijven én door binnen het project “Boeren planten bij boeren” land- en tuinbouwers te stimuleren om het groenadvies op maat van hun bedrijf uit te voeren via aanplantingswerkzaamheden.
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4.2

Een duurzaam platteland
Een duurzaam platteland is een inherent onderdeel van duurzame landbouw. Daarom legt het
derde geïntegreerde en gebiedsgerichte Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) in de huidige programmaperiode 2014-2020 vooral de klemtoon op de land- en
tuinbouwsector.
Tot en met 2020 kunnen we in totaal 12,8 miljoen euro aan Europese, Vlaamse en provinciale cofinancieringsmiddelen investeren. Dat in kwaliteitsvolle projecten die streven naar een
duurzaam platteland, in het kader van Omgevingskwaliteit (OKW) en Platteland Plus, LEADER
Kempen en Maasland en LEADER Haspengouw. De eerste PDPO III-projecten worden in het
voorjaar van 2018 afgerond.
Met meer dan 50 goedgekeurde projecten zit het programma op kruissnelheid. In 2018 volgen
nieuwe oproepen binnen de verschillende programma’s. Bijkomend organiseren we netwerkmomenten die de cohesie tussen de plattelandsactoren versterken en meer dynamiek creëren.

4.3

Duurzame landbouw
Duurzame landbouw is de leidraad voor de toekomst. Het LEADER-project “Koester de koolstof” – de opvolger van het project “Erosieteams” dat in 2015 startte – zit in een beslissende
fase. Het Kenniscentrum Bijenteelt op De Lieteberg blijft zijn kennis en expertise op het vlak
van bijenteelt uitbreiden en is zo een betrouwbaar steunpunt voor imkers. Als regionaal Kenniscentrum kan het op die manier wetenschappelijke inzichten vertalen naar relevante informatie voor imkers uit de hele provincie.
We bekijken ook onze toekomstige uitdagingen. De uitzonderlijke droogte heeft duidelijk gemaakt dat de landbouw zich moet voorbereiden op extreme weerssituaties. In 2018 zetten we
in op een studie rond klimaatadaptatie in de landbouwsector.
We richten ons op een sectorgerichte economische benadering van de volledige landbouwketen
met de oprichting van de cluster agrofood. We zien dat de land- en tuinbouwsector gekenmerkt
wordt door schaalvergroting en diversificatie. Hier liggen nog economische opportuniteiten en
nieuwe kansen voor innovatief ondernemerschap in het agrobusinesscomplex.
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We zoeken nieuwe opportuniteiten
Een veranderende samenleving ontplooit voortdurend nieuwe opportuniteiten. Door de combinatie van de economische positie van land- en tuinbouwbedrijven en de stijgende vraag naar
de multifunctionele aspecten van de landbouw vanuit de maatschappij, ontdekken agrarische
ondernemers mogelijke verbredingsactiviteiten.

5.1

Landbouw in ons dagelijks leven
De consumptie van hoeve- en streekproducten stijgt en de vraag naar een groter aanbod neemt
toe. Met een stimulerend beleid voor producenten en consumenten willen we de vraag en het
aanbod op elkaar afstemmen en opportuniteiten helpen uitbouwen. Het voorbije jaar bleek dat
producenten begeleiden en vormingsmomenten organiseren erg waardevol is. In 2018 gaan we
dan ook verder op die ingeslagen weg.
Om het maatschappelijke draagvlak van de sector en de bedrijven te blijven stimuleren, nemen we onze rol als facilitator maximaal ter harte. We zetten verder in op imagoversterkende
acties en de bewustmaking van de Limburgers over alle kwalitatieve en duurzame Limburgse
hoeve- en streekproducten. We behouden de succesvolle acties van de voorbije jaren. De jaarlijkse streekproductenmarkt tijdens “Agricultura Bilzen” als contactmoment tussen producent
en consument, de eindejaarsactie “Eet Meer Limburg” en de bewustmakingscampagne “Limburg Smaakt Naar Meer” hebben alvast hun potentieel bewezen.

5.2

Landbouweducatie
We blijven inzetten op plattelandseducatie. Door kinderen te laten kennismaken met de werking en de producten van de hedendaagse land- en tuinbouwbedrijven, bouwen we het maatschappelijke draagvlak verder uit. Samen met Plattelandsklassen vzw blijven we schoolbezoeken aan landbouwbedrijven stimuleren binnen het gekende netwerk “Boeren met Klasse”. De
plattelandsprojecten “Tintelboeren” in het noorden van Limburg en “Het begint in … Haspengouw” in het zuiden van Limburg worden in 2018 verder uitgerold. Daarbij focussen we almaar
meer op de kwaliteit van de rondleidingen en de bruikbaarheid ervan binnen de lessenpakketten in het onderwijs.

5.3

Groene zorg
De 113 zorgboerderijen verdienen verder onze steun via het bestaande netwerk Groene Zorg.
Hiermee kunnen zorgvragers een gepast zorgaanbod vinden bij de Limburgse land- en tuinbouwbedrijven zodat elke zorgvrager naar de juiste zorgboerderij wordt geleid.
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We informeren en sensibiliseren
De toenemende globalisering en verstedelijking verminderen de affiniteit van de samenleving
met de land- en tuinbouwsector. Almaar minder mensen kennen de werking van hedendaagse
land- en tuinbouwbedrijven. Meer kennis versterkt het bewustzijn van de bevolking en het
draagvlak van de sector in zijn omgeving. Daarom sensibiliseert de provincie het brede publiek
via verschillende media over de Limburgse land- en tuinbouwsector.
De dienst Landbouw en Platteland vervult de rol van provinciaal landbouwloket en vormt zo
een belangrijk aanspreekpunt voor én over de land- en tuinbouw in Limburg. De dienst geeft
landbouwers, burgers, openbare besturen en andere actoren antwoorden op hun vragen over
de sector.
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