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De Kempen staat centraal in de najaarsconferentie van Netwerk Platteland. Niet
voor niets: het is een bijzondere regio, die deels in België, deels in Nederland ligt.
Ooit is er een grens dwars door de Kempen getrokken, maar het gebied is een eenheid, met eenzelfde landschap en een gedeelde historie. De regio wil zichzelf graag
op de kaart zetten. Is die grens dan een rem of juist een kans?

De Kempen: de grens
als economische motor?
Waarom is samenwerking over de grens zo
belangrijk voor de Kempen? ‘Het Europese
beleid zet sterk in op regionalisering’,
vertelt Jan van den Berghe, van Strategisch Plan Kempen (SPK), een Vlaams
privaat samenwerkingsverband dat de
Kempense regio sociaal-economisch wil
versterken. ‘Iedere regio wil zich dus
profileren. Het meeste succes hebben de
regio’s die een goed verhaal hebben én
authentieke producten en diensten bieden
die bij dat verhaal aansluiten. De Kempen
is een landschappelijke eenheid, met bos,
heide en eenzelfde type landbouw. Je kunt
alleen tot een goed verhaal komen als de
Kempen zich als eenheid presenteert.
Maar je moet de grens niet ontkennen;
die maakt het gebied juist bijzonder.’
Echt Kempens

Hoe kunnen ondernemers het verhaal van
de Kempen aan de man brengen? Van den
Berghe: ‘Een product is pas echt Kempens
als er gevoel voor de plek uit spreekt, als
de productiewijze is ingebed in het
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landschap, de historie of de natuur.’ Een
geslaagd voorbeeld is het streekbier
Gageleer. Het wordt gebrouwen van lokaal
geteelde ingrediënten. Gagel, een struikje
van de natte heide en dus typisch voor de
Kempen, voegt een bijzondere smaak en
een extra vleugje Kempen toe. ‘Mooi hoe
een typisch kenmerk van de Kempense
natuur wordt ingezet om een streekproduct te maken’, zegt Van den Berghe. ‘Bij
Gageleer zijn ondernemers aan weerszijden van de grens betrokken, ook daarmee
is het volledig Kempens.’

van samenwerking tussen ondernemers
onderling en tussen ondernemers en
overheden. ‘Als provincie móet je ruraal
ondernemerschap belangrijk vinden’, stelt
zij. ‘Goedlopende bedrijven op het
platteland houden een gebied leefbaar,
zorgen dat mensen er willen wonen, dat
er voorzieningen blijven bestaan. We
moeten ons daarom meer als onderne-

Samen sterk

‘Een product is pas echt
Kempens als er gevoel voor
de plek uit spreekt’

Hoe kun je ondernemers stimuleren om
de eigenheid van de Kempen te verzilveren? Door ze bij elkaar te brengen, want
samen zijn ondernemers sterker. SPK
stimuleert samenwerking door regionale
netwerken op te zetten voor ondernemers, erfgoedbeheerders en landbouwers.
Ook Elisabeth Koch, beleidsmedewerker
bij de provincie Noord-Brabant en
LEADER-coördinator, wijst op het belang

mende overheid opstellen door slimme,
publiek-private samenwerkingsverbanden
te stimuleren.’
Een voorbeeld: Bezoekersmarkt de Hilver,
begonnen als LEADER-project en nu een
zelfstandig netwerk van ondernemers
rond Hilvarenbeek. De ondernemers
ontwikkelen samen toeristische arrange-
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menten. Een bezoek aan een aspergeteler
bijvoorbeeld, gecombineerd met een
aspergediner in een restaurant, een
overnachting in een B&B en een bezoek
aan de Beekse Bergen. Ook over de grens
ontstaan dit soort initiatieven.
De grens: rem of kans?

De grens is een stimulans als hij een
unique selling point wordt. Van den
Berghe noemt als voorbeeld natuurgebied
het Merkske, waar een natuurpad is
aangelegd dat een paar keer de grens
kruist. Ondernemers aan weerszijden
van de grens kunnen daarbij aansluiten.
Koch noemt als voorbeeld historische
smokkelroutes, die toeristische aanknopingspunten bieden.
De grens kan echter een barrière vormen
als de regels en procedures uiteenlopen.
Van den Berghe noemt als voorbeeld het
Kempens heideschaap. Een streekproduct
met een historische context én een
hedendaagse rol in het natuurbeheer, dat
als exclusief kwaliteitsproduct wordt
verkocht aan regionale restaurants en via
betere regionale slagerijen. ‘Nederland
kent ruimere subsidieregelingen, waardoor het voor een Nederlandse ondernemer makkelijker is om iets op te zetten’,
aldus Van den Berghe. ‘Daarnaast maken
de verschillen in veterinaire eisen in
België en Nederland dat een kudde op de
hei niet zomaar de grens mag oversteken.
SPK wil bijdragen aan een oplossing voor
die problemen. Zo versterk je de Kempen
én stimuleer je de grensoverschrijdende
regionale economie.’
Overheden

De bemoeienis van lokale overheden stopt
vaak bij de grens. Ze zijn zich weinig
bewust van hun rol bij het stimuleren van
grensoverschrijdende samenwerking. Van
den Berghe hoopt dat de Kempenconfe-

rentie daar iets aan kan veranderen. ‘We
proberen lokale bestuurders met positieve
voorbeelden van transnationale samenwerking bewuster te maken van knel
punten en kansen. Als spin off van de
conferentie streven we naar een netwerk
voor lokale bestuurders aan weerszijden
van de grens, zoals dat van de onder
nemers. Ook overheden zijn gebaat bij
uitwisseling en samenwerking.’
‘De Kempenconferentie kan een enorme
impuls zijn voor startende samenwer-

‘Het wordt een inspirerende
bijeenkomst’
kingsverbanden, daar zijn we als Provincie
graag bij betrokken’, vult Koch aan.
‘Op de conferentie komen veel partijen:
overheden, ondernemers, streekhuizen,
ZLTO, LEADER-gebieden, allerlei losse
projecten. Het wordt een inspirerende
bijeenkomst, ook voor andere regio’s in
binnen- en buitenland.’
Meer informatie over SPK: www.spk.be

De Kempen staan centraal in de
tweedaagse najaarsconferentie van
Netwerk Platteland. Tijdens de eerste
dag staan succesvolle ondernemers
initiatieven uit de Kempen centraal.
De tweede dag gaat over succesvolle
manieren, uit de Kempen én interna
tionaal, waarop overheden en netwerken regionale ondernemers kunnen
ondersteunen. Meer informatie:
www.kempenconferentie.eu
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