
 
 

10-11-2010, p.63  

 
 

"Vernieuwing, ook voor boeren" 

 

Hasselt  
Marc Vandeput is de enige van alle gedeputeerden die zich geen zorgen moet maken: hij mag volgens 
het huidige voorstel van minister Bourgeois alles houden. Zijn beleid draait in 2011 rond innovatie. 
Vernieuwing moet er overal komen, ook bij boeren en in de sociale werkplaatsen. 
 
 
 

Grensoverschrijdende innovatie 
 

"Bedrijven stellen alsmaar vaker vast dat ze niet alle innovatie en onderzoek in eigen huis kunnen uitbouwen. 
Ze gaan daarvoor op zoek naar samenwerking met kleine gespecialiseerde bedrijven in nichesectoren. 
Limburgse bedrijven kijken daarvoor alsmaar vaker over de grens. Daarom doen we mee  met het 
Crossroadsproject, waarbij productiebedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Nederland en Vlaanderen zullen 
samenwerken. Een bedrijf kan subsidies krijgen als ze een nieuwe technologie uit een andere sector 
toepassen. Een glasproducent die bijvoorbeeld vuilafstotend glas wil maken en daarvoor een beschermende 
laag gebruikt die op zijn beurt ontwikkeld is met nanotechnologie. Voor dit project zijn er 3,4 miljoen Europese 
subsidies te verdelen. We hopen hiermee dat 4 à 5 Limburgse innovatieprojecten kunnen starten." 
 
Eén loket voor sociale economie 
 

"We moeten vijftigplussers, allochtonen, kortgeschoolden en arbeidsgehandicapten activeren, zodat we de 
verwachte krapte op de arbeidsmarkt oplossen. Deze mensen kunnen terecht in de zogenaamde 'sociale 
economie', dat zijn bedrijven als Bewel, sociale werkplaatsen of lokale diensten zoals dorpsrestaurants. We 
willen volgend jaar de samenwerking tussen de sociale  
 

en de gewone economie stimuleren. We gaan daarvoor één provinciaal loket oprichten waar iedereen terecht 
kan. Want we merken dat de gewone bedrijven die deze mensen in dienst willen nemen of taken willen 
uitbesteden, vaak niet goed weten hoe ze met bedrijven uit de sociale economie kunnen samenwerken." 
 

"Daarnaast willen we de sociale economie ook stimuleren. We willen dat deze bedrijven gerund worden als 
echte ondernemingen. Ze kunnen vanaf 2011 ook de provinciale innovatiepremie aanvragen. De Universiteit 
Hasselt voorziet een postacademische vorming van twee jaar aan managers in de sociale economie." 
 
 

Kenniscentrum precisielandbouw  
 

In de gebouwen van de proeftuin aardbeien - aan de Pibo-school in Tongeren - komt een kenniscentrum voor 
precisielandbouw. "In de precisielandbouw kun je - dankzij satellietbeelden, gps en sensoren in de grond - per 
vierkante meter uitzoeken wat er moet gebeuren aan bemesting, grondbewerking en gewasbescherming. 
Vooral voor de akkerbouw is het belangrijk om met zo weinig mogelijk kunstmest en 
gewasbeschermingsmiddelen toch een goede oogst te krijgen. Dat is ook beter voor het milieu. Bij PIBO 
hebben ze al een gespecialiseerde werking voor akkerbouw. Bovendien ligt die campus midden in de 
Haspengouwse akkerstreek. Het is dus ook logisch om het kenniscentrum hieraan te koppelen. De school is 
hier ook voor te vinden. We zijn hierover ook al gesprekken aan het voeren met de Bodemkundige Dienst van 
België, Proefcentrum Aardappelteelt en de Boerenbond."Liliana CASAGRANDE 
 
 
 

° 280 hectare extra industriegrond  
 

"Bij de herziening van het ruimtelijk structuurplan gaan we op zoek naar minimaal 280 hectare extra 
industriegrond. Bovenop de 800 ha die we nu al hebben", zegt Vandeput. "Andere provincies zeggen dat ze vol 
zitten. Wel, wij hebben nog plaats voor investeerders. Die grond zoeken we in Tongeren-Oost, langs het 
Albertkanaal in Lummen en Hasselt-Zuid en in het zuidwesten van Genk, aan de grens met Bilzen.  
 
 

° Groothandel in streekproducten 
 

In februari start een soort van groothandel in hoeve- en streekproducten. Via deze groothandel kunnen 
toeristische ondernemingen producten kopen uit de buurt.  
 
 

° Streekvis uit Wijers 
 

In 2011 start ook een proefproject dat moet bekijken of er in De Wijers zoetwatervis kan gekweekt en 

 
 
 



verkocht worden. Voor deze vis willen ze het label 'streekproduct'. 
 
 
 
AANTREKKEN INVESTEERDERS LUKT NIET 
Het is een tijdje geleden dat grote buitenlandse investeerders zich gevestigd hebben in Limburg. In elke 
beleidsverklaring staat wel dat er werk wordt gemaakt van het zogenaamde acquisitie- of wervingsbeleid. Ook 
nu lezen we dat Limburg focust op VS, China en India. Er zijn zelfs vijf werkgroepen mee bezig. Maar in de 
praktijk is het nog altijd wachten op de eerste investeerder. Waarom lukt het niet? "Dat acquisitiebeleid zit bij 
Flanders Investment&Trade (FIT). In Limburg is LRM de trekker", reageert Vandeput. "Die hebben 
industriegrond én financiële middelen om investeerders aan te trekken. We zijn dit jaar naar China geweest 
om ons voor te stellen en de Limburgse ondernemers hebben daar goede contacten kunnen uitbouwen." Maar 
wanneer komen die Chinezen hier nu eens investeren? "Wel, ze zijn zich nu al aan het inkopen in Antwerpse 
havenactiviteiten. We moeten nu proberen om ze naar Limburg te lokken. Onze bedrijventerreinen zijn goed 
uitgerust, we zijn klaar." 
 
 
Reacties van de raad  
° De vernietiging door de Raad van State van het provinciaal ruimtelijk plan (prup) voor het regionaal 
bedrijventerrein Brouwerij-Alken en de uitbreiding  in Kolmen was voer voor meer dan een opmerking. Igor 
Philtjens (Open Vld) wilde weten wat de provincie nu gaat doen. "Onze juridische dienst moet dit nog bekijken. 
De Raad van State heeft het prup geschorst omdat dit niet goed gemotiveerd was. We kunnen bestuderen of 
dit beter kan. Maar probleem is dat een prup geld kost en LRM is niet bereid om nog eens te betalen. 
Bovendien zijn we geschrokken van de schattingen voor de verwerving van de grond. Voeg daar nog de 
ontwikkelingskosten bij en de grond wordt volgens LRM te duur." 
 

° Jean-Paul Lavigne (Open Vld) informeerde naar de stand van zaken van het industrieterrein in Brustem. 
"Want  hier zijn nog altijd geen bedrijven van buiten de regio  gevestigd. We hebben gehoord dat LRM plannen 
heeft om die startbaan te houden." 
 

"De gesprekken met de derde investeringskandidaat lopen nog. LRM is bezig met een financieel plan en wil 
ook die startbaan onteigenen", antwoordde Vandeput.  
 

° André Kenzeler (sp.a) waarschuwde voor nieuwe grindprojecten en verwees ook naar het 'groenboek'. "We 
moeten ons niet de les laten spellen door Brussel. Grind is zeker grondgebonden materie en moet dus 
provinciale bevoegdheid zijn", vindt Kenzeler. 
 

Liliana Casagrande 
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