Welke projecten en initiatieven ondersteunt het Landschapsfonds
Voerstreek?
Een mooi landschap, bijzondere natuur en leefbare dorpen zijn geen vanzelfsprekendheid. Het is het
resultaat van noeste inspanningen van landbouwers, landeigenaren en andere inwoners, van
natuurverenigingen en tal van andere organisaties. En zij verdienen een steuntje in de rug. Het
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Toerisme Voerstreek en de gemeente Voeren hebben
daarom een Landschapsfonds Voerstreek opgericht en op 16 juni 2022 werd de campagne “Geniet
ervan, geef erom!” gelanceerd.
Het Landschapsfonds ondersteunt uiteenlopende initiatieven van inwoners, ondernemers en
verenigingen uit Voeren ...
... die de omgevingskwaliteit en streekidentiteit verbeteren
... die duurzame verdienmodellen voor landschaps- en natuurbeheer, duurzame streekeigen
landbouw en erfgoeduitbating versterken
... die bijdragen aan educatie/kennis rond natuur- en landschapswaarden
... die bijdragen aan landschapsbeleving.
Met deze projectoproep verzamelt de Koning Boudewijnstichting ideeën en een onafhankelijke jury
selecteert de acties die met de ingezamelde fondsen uitgevoerd kunnen worden.

Verbeteren van de omgevingskwaliteit en streekidentiteit
Deze projectoproep richt zich op een aantal thema’s:
 Versterken van het cultuurlandschap
Het typische landschap van Voeren? Dat is een reliëfrijk landschap met graften en houtkanten,
hoogstamboomgaarden, meidoornhagen, botanische hooi- en weilanden en kronkelende beekjes.
Hoeves en kasteeldomeinen omgeven door uitgestrekte parken. Voor de recreant en toerist is het
landschap de aantrekkingspool bij uitstek. Voor de inwoner het decor van zijn geliefde
woonomgeving. De landschapskwaliteit blijven garanderen is echter niet vanzelfsprekend. De
gemeente Voeren, tal van organisaties én streekbewoners steken hun handen uit de mouwen om dit
cultuurlandschap te behouden. Ideeën die bijdragen aan de versterking van het cultuurlandschap
kunnen van het Landschapsfonds Voerstreek ondersteuning krijgen.
 Zeldzame natuur
De Voerstreek staat bekend om haar uitzonderlijke natuur. De kalkrijke graslanden, de eeuwenoude
bossen en de kronkelende beekjes zijn een thuis voor soorten die zeldzaam zijn in Vlaanderen, zoals
de hazelmuis, de vroedmeesterpad, het vliegend hert en tal van kalkminnende plantensoorten, zoals
betonie en purperorchis. Maar ook de boerennatuur floreert hier nog. Denk maar aan de zwaluwen,
de grauwe klauwier en de vleermuizen. Het zijn soorten die zich thuis voelen in een landschap met
opgaande bomen, hagen en houtkanten, oude stallen, poelen en open graslanden met veel insecten.
Heb jij een projectidee dat bijdraagt om de Voerstreek als natuurparel te behouden? Laat ons dit dan
weten via het projectformulier!
 Klein historisch erfgoed
Een oude bron met pomp, een smeedijzeren weidepoort, een kapel, een wegkruis… achter ieder
element gaat een verhaal schuil. Al deze verhalen tezamen vormen mee het DNA van de streek en
dragen bij aan de streekidentiteit van de Voerstreek. Soms verkeren ze in slechte staat en dreigen ze
te verdwijnen. Dat is natuurlijk jammer, want zo verliest de streek een stukje van haar identiteit. Heb
jij een project voor ogen om het klein historisch erfgoed te herstellen, te bewaren of in de kijker te
plaatsen? Dan is deze projectoproep op jouw buik geschreven. Vul het formulier in en breng ons op
de hoogte van jouw projectidee!
 Voerense streekproducten
Ben jij één van de ondernemers van al het lekkers dat het Voerens landschap voortbrengt? Dan
verdien je een steuntje in de rug! Een ijsje gemaakt van melk van weidekoeien, sap en stroop van
appelen en peren van lokale boomgaarden, forellen die zwemmen in de bronnen van de Voer, kaas
van biologische koeien- of geitenmelk, het Voerens drupke waar sleedoornbessen het
hoofdingrediënt van zijn, ... streekproducten die een duidelijke link met het karakteristieke landschap
hebben, brengen de authenticiteit van de Voerstreek dichter bij de bezoekers en inwoners van de
streek. Projectideeën die de lokale streekproducten ondersteunen, komen in aanmerking voor
ondersteuning via het Landschapsfonds!
 Boerenlandschap
De Voerstreek is een bocagelandschap. Dat is een landschap met weilanden en akkers omgeven door
hagen en houtkanten, opgaande bomen. Weilanden met grazende dieren van lokale landbouwers

vormen het karakteristieke landschapsbeeld van de streek. Ben jij zo’n lokale landbouwer en heb jij
een idee hoe het landschapsfonds jou kan helpen om het typische boerenlandschap met haar
bocages en omhaagde weilanden te bewaren of te ondersteunen? Laat ons dan voor 19 september
jouw projectidee weten.

Duurzame verdienmodellen voor landschaps- en natuurbeer, duurzame
streekeigen landbouw en erfgoeduitbating
Projectideeën die inspirerend zijn en een impuls kunnen geven aan alternatieve verdienmodellen
voor landschaps- en natuurbeheer, streekeigen landbouw en erfgoeduitbating, komen zeker in
aanmerking voor een ondersteuning vanuit het landschapsfonds. We zijn benieuwd naar jouw
suggesties. Vul het projectformulier in en wie weet krijg je ondersteuning vanuit het
Landschapsfonds!

Educatie en kennisverspreiding rond natuur- en landschapswaarden
Zonder kennis over wat het landschap en de natuur voor de mens betekent, kan je er geen zorg voor
dragen en gaan onze waardevolle landschapselementen en natuur onherroepelijk verloren. Daarom
ondersteunt het landschapsfonds initiatieven rond educatie en kennisdeling over de natuur en het
landschap van de Voerstreek. Projectideeën kan je kenbaar maken via het projectformulier.

Landschapsbeleving
Hoe maak jij het landschap beleefbaar voor streekbewoners, toeristen en recreanten. Projectideeën
en initiatieven die het landschap ontsluiten, toegankelijk maken en zorgen voor verbondenheid
tussen mens en landschap kunnen ondersteuning krijgen vanuit het landschapsfonds. Heb jij een
idee? Vul dan het projectformulier in en motiveer waarom jouw initiatief in aanmerking moet
komen.

