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Activiteitenverslag 2022 
 

 

Inleiding 
 
Sinds 2020 werkt het partnerschap van de Merode vzw volgens de principes van een 
landschapspark en vormen de 5 ambitielijnen van het ambitiebeeld ‘Landschapspark de Merode’ de 
rode draad in de gebiedswerking.  
In totaal dragen meer dan 20 lopende projecten hiertoe bij, gerealiseerd door een netwerk van 
een 50-tal projectpartners, en financieel ondersteund door de vzw. De vzw neemt hier vooral een 
overkoepelende, faciliterende en communicatieve rol op. Aan sommige projecten neemt zij ook 
actief deel als projectpartner. De thema’s van deze projecten zijn, zoals het past binnen de visie 
van een landschapspark, zeer divers van aard: natuur- en landschapsontwikkeling (7); landbouw en 
ondernemerschap (3); toerisme en recreatie (6); welzijn en zorg (4) en tenslotte landschap en 
erfgoed (2). 
 
In 2022 kwam na een coronaperiode van 2 jaar alles opnieuw tot leven, en dit liet zich voelen in 
de samenwerking binnen het landschapspark. Zo konden overlegvormen en netwerkmomenten 
opnieuw fysiek doorgaan, al bleef ook het digitale een gangbare methodiek. Het grote verschil met 
het jaar voordien was dat publieksactiviteiten weer mogelijk waren. Samen met de partners 
organiseerde het Merodeteam een geslaagde Merodehappening en een goed gevulde editie van de 
Dag van de Stilte. Daarnaast gaven lokale initiatieven het Merodegevoel extra pit. 
 
Communicatie was een belangrijk werkitem in 2022. De recent opgefriste huisstijl van 2021 werd 
geïmplementeerd in promomateriaal, infopanelen en drukwerk. Maar vooral het digitale luik kreeg 
een boost dankzij de lancering van een nieuwe website en het inzetten op sociale media. Samen 
met de update van recreatieve infrastructuur en de aankoop van bijkomend buitenmeubilair werd 
zo een stap vooruit gezet in het toeristisch onthaal van Landschapspark de Merode.  
 
 
 

https://www.landschapsparkdemerode.be/onze-ambities


 

2 
 

 

Ambitie 1: Een sterk partnerschap ontwikkelt en verbindt de 
bijzondere landschappen met een rijke geschiedenis ruimtelijk en 
inhoudelijk met elkaar tot een landschapspark. 
 

De gebiedscoalitie 
Volgende organisaties zijn effectieve leden van de Algemene Vergadering: 

- Provincies: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg 
- Gemeenten: Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, 

Tessenderlo, Westerlo 
- Vlaanderen: Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse 

Landmaatschappij 
- Andere partners: Boerenbond, dMO (de Merodeondernemers) Kempens Landschap, 

Natuurpunt, Norbertijnenabdij van Averbode, Norbertijnenabdij van Tongerlo, Rurant 
 
In 2022 hadden volgende bestuursvergaderingen plaats: 

- Algemene Vergadering: 2 
- Raad van Bestuur: 2 
- Dagelijks Bestuur: 4 

 

 

Personeel en organisatie 
Tot eind 2020 waren er geen medewerkers op de payroll 
van de vzw. In 2021 werd gestart met het openstellen van 
4 vacatures. 3 medewerkers werden aangenomen in de 
loop van 2021, in april 2022 werd het team vervolledigd 
met een medewerker toerisme en recreatie. 
Naast de coördinator, die in dienst is van de provincie 
Antwerpen, bestaat het team nu uit:  

- Medewerker Duurzaam ondernemen en  
duurzame landbouw 

- Medewerker Toerisme en Recreatie 
- Medewerker Natuur en Landschapsbeleving 
- Medewerker Administratie en Communicatie 

 
 

Subsidies 
Jaarlijks lanceert de Merode vzw een subsidieoproep voor projecten die bijdragen tot de 
bescherming, herstel, en verdere ontwikkeling van het Merodegebied. Na een evaluatie van het 
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subsidiereglement werd de maximale financiering per dossier opgetrokken van 10.000 euro tot 
20.000 euro. In 2022 werden 8 subsidiedossiers ingediend en 6 goedgekeurd, goed voor een 
bedrag van 79.750 euro aan financiering vanuit de vzw. 
 

Nieuw was de mogelijkheid voor organisaties om subsidies aan te vragen voor 
publieksevenementen, met een maximum van 1000 euro. Twee oproepen ‘Op zoek naar de 
verhaalvertellers van Landschapspark de Merode’ leverden 15 subsidieaanvragen op, goed voor 
een gezamenlijk bedrag van 12.927 euro. 
 
Een laatste subsidiemogelijkheid betreft het Merodebuitenmeubilair. Op het terrein wordt de 
herkenbaarheid van de Merode namelijk gegarandeerd door een uniforme stijl van recreatieve 
inrichting en informatiepanelen. Partners krijgen jaarlijks de kans om in te tekenen op een 
groepsaankoop, financieel ondersteund door de vzw. In 2022 werden volgende aankopen van 
buitenmeubilair gesubsidieerd: 34 zitbanken, 11 picknickbanken, 45 bewegwijzeringspalen, 
10 fietsbeugels en 7 dragers voor infoborden. Er werd ook gepionierd met een nieuw model van 
picknickbanken aangepast aan rolstoelgebruik. Hiervan werden 3 stuks voorzien in Gerhagen, dat 
in de nabijheid een rolwagenpad heeft. 
 
Tot slot verdient kwaliteitsvol buitenmeubilair goed onderhoud. Vandaar dat gestart werd met 
een grondig onderhoud van de banken aan de belangrijkste onthaalsites. In 2022 kwamen 
Westerlo, Herselt en Gerhagen aan de beurt. Volgend jaar zal het meubilair aan de onthaalpoort 
Averbode een opknapbeurt krijgen. 
 

    
 

 

Communicatie in de nieuwe grafische huisstijl 
Om als één gebied met een eigen identiteit naar buiten te komen, hanteert het partnerschap van 
de Merode een gezamenlijke grafische huisstijl. Deze werd in 2021 grondig opgefrist. De vlinders 
in het logo werden behouden, maar kregen een meer hedendaagse vorm. Dit maakt ze o.a. beter 
bruikbaar voor digitale doeleinden. Er werd bewust gekozen voor een opfrissing van de huisstijl 
en niet voor een volledig nieuwe huisstijl zodat de implementatie gemakkelijker gefaseerd kan 
verlopen over het gebied.  
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Dit laatste is vooral voor de infoborden belangrijk, gezien de leeftijd van de borden grote 
verschillen kent. Daarom kwamen in 2022 hoofzakelijk de infoborden in de provincie Antwerpen 
aan de beurt, het oudste onderdeel van het wandelnetwerk de Merode. In nauw overleg met de 
partners werden zo maar liefst 87 borden herstickerd met vernieuwde info en recent 
fotomateriaal. Daarnaast werden ook de borden van 20 wegbakens vernieuwd. In samenwerking 
met Sport Vlaanderen zijn de voorbereidingen getroffen om begin 2023 eveneens de borden van 
de moutainbikeroutes te vervangen. Het ruiter- en mennetwerk zal na een evaluatie in het 
voorjaar van 2023 nieuwe borden krijgen.  
 

  

  
 
In totaal werd 125.628 euro geïnvesteerd in buitenmeubilair, waarvan 88.693 euro gedragen door 
de vzw. Alle partners en Merodelabelhouders kregen de kans om in te schrijven op een 
promopakket in de nieuwe huisstijl. Dit zorgde voor de distributie van 24 beachvlaggen, 21 
mastvlaggen, 11 roll-ups, 2 banners, 50 vlaggenslingers, 500 draagtassen en 50 
ambassadeursbordjes. Er kan ook een Merodetent uitgeleend worden. 
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De digitale communicatie van het landschapspark 
werd substantieel verbeterd door een nieuwe 
website. Deze is opgevat als een drieluik: 

- landschapsparkdemerode.be: informatie 
over de Merodewerking, de ontwikkeling 
tot een landschapspark en info voor 
partners en stakeholders. 

- bezoekdemerode.be: toeristisch luik voor 
het brede publiek.  

- cultuurenerfgoeddemerode.be: informatie 
over de intergemeentelijke werkingen 
IOED, IGCS en Erfgoedcel de Merode 

 
   

 

 

Merodehappening 2022 in Diest 
Terug van 2 jaar weggeweest: de Merodehappening! Een jaarlijkse organisatie van provincies, 
gemeenten en Merodeondernemers met een beurtrol voor de gastgemeente. Op 15 mei ontving 
Diest de Merodekaravaan met 34 standhouders, 28 activiteiten, 19 vrijwilligers, talloze vlaggen en 
wimpels, en heel wat tevreden bezoekers in het zonnige Begijnhof van Diest. Naast een feestelijke 
namiddag voor jong en oud werd www.bezoekdemerode.be gelanceerd en werden 5 nieuwe 
labelhouders voorgesteld aan de pers. 
 

  

http://www.bezoekdemerode.be/
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Ambitie 2: De kernwaarden van de verschillende landschapstypes 
zijn versterkt en verbonden en vormen een gezonde, veerkrachtige 
natuurlijke omgeving. 
 
Onze jaarlijkse subsidiewerking ondersteunt vaak projecten die biodiversiteit, landschapsherstel 
en natuurontwikkeling bevorderen. De ontwikkeling van de groene ontmoetingsplekken ‘De Keyt’ 
in Messelbroek, en ‘Vogelzang’ in Laakdal zijn 2 nieuwe projecten die binnen dit kader passen. 
Beide projecten focussen op de herinrichting van publiek toegankelijk domein, met bijzondere 
aandacht voor biodiversiteit, klimaatrobuustheid, spel en natuureducatie. 
 
Natuurpunt heeft in 2022 geen nieuwe projecten aangemeld voor financiering. Lopende projecten 
(die soms om verschillende redenen vertraging hadden opgelopen) gaan wel verder in uitvoering. 
Zo zette Natuurpunt in december hun werk langs de Grote Nete in Westerlo in de kijker: 
voormalige weekendvijvers werden er omgevormd tot natuurlijke wateren. Dit werd 
gecombineerd met een publiek aanplantingsmoment voor houtkanten en bos.  
 
De projecten rond habitatherstel in de Demerbroeken, de Langdonken, Goor-Asbroek en het 
Huisbroek lopen door in 2023.  
In 2022 werd ook gestart met een overlevingsplan voor de Bruine Eikenpage. Als eerste stap 
werd een inventarisatie opgemaakt van de populaties in Averbode Bos & Heide en andere 
natuurgebieden in de omgeving, om zo de kansen voor een metapopulatie van de Bruine 
Eikenpage te maximaliseren. Beheerwerken in kernleefgebieden zoals bv. Molenheide werden 
geïntensiveerd.  
 
Als onderdeel van het LIP ‘Natuur, Landschapsherstel en Onthaal’ van VLM werden 
inrichtingswerken gerealiseerd rondom de abdij van Tongerlo: verstevigingswerken aan de vesten, 
slibruiming vesten en Oevelse Dreefloop, en ingrepen voor een beter controleerbare 
waterbuffering in de vesten. Tegelijkertijd is in april het Witherenpad gelanceerd: een bijkomend 
rolwagenvriendelijk wandelpad dat de dreven en de vesten van de abdij verbindt met het 
nabijgelegen Beschloten Bosch. 
 
Ter hoogte van het natuurgebied Dassenaarde in Diest werd een landbouwbedrijf dat in het 
verleden een ‘rode PAS-brief’ had gekregen, opgekocht door de Vlaamse Overheid. VLM neemt 
de afbraak van de stallen, de ruiming van de mest en de ontharding van de site op zich. Men plant 
er in de toekomst een educatief onthaal, samen met Natuurpunt en ANB.  
 
Tot slot is er bij de Universiteit Antwerpen een studie lopende om de gebieden waar de open 
ruimte het meest kwetsbaar is in kaart te brengen, en dit voor heel het Merodegebied. Het 
resultaat van deze studie zal later o.a. besproken worden in de werkgroep natuur, die zich buigt 
over de mogelijkheid voor de realisatie van ecologische verbindingen. 
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Ambitie 3: Landschapspark de Merode biedt ruimte voor welzijn 
van inwoners en gasten tussen natuur en erfgoed. 
 

Landschapspark de Merode, een plek om gezond te bewegen 
Landschapspark de Merode heeft een bijzondere aantrekkingskracht voor de recreant dankzij de 
combinatie van een schitterend landschap en een goed uitgeruste recreatieve infrastructuur: 

- Wandelnetwerk de Merode: 700 km wandelwegen in 3 provincies 
- 3 fietsnetwerken: Kempen, Hageland en Limburgse Kempen 
- 2 Mountainbikenetwerken: de Merode en Hageland 
- Ruiter- en mennetwerk de Merode 

De borden in het Antwerpse deel van het wandelnetwerk kregen een update. Het 
mountainbikenetwerk de Merode werd daar waar nodig vernieuwd (nieuwe paaltjes) en de nieuw 
gelay-oute borden zullen begin 2023 worden geplaatst. Voor het ruiter- en mennetwerk voorzien 
we in een samenwerking met Sport Vlaanderen de vernieuwing van de borden in het voorjaar van 
2023, na extra communicatie over het meldpunt voor problemen en gerichte bevraging bij 
gebruikers. 
 

Stiltebeleving in Landschapspark de Merode 
Landschapspark de Merode heeft een eeuwenoude traditie van stilte, bezinning en zorg. Iconische 
erfgoedsites zoals de twee abdijen, pelgrimsoord Scherpenheuvel, begijnhof Diest en 
Gasthuismuseum Geel zijn met elkaar verbonden via prachtige (cultuur)landschappen. Bovendien 
is ook de hedendaagse zorg op een bijzondere manier aanwezig in het Merodegebied dankzij 
zorgactoren zoals OPZ Geel, MPI Oosterlo en Sint-Annendael Diest.  
In onze gebiedswerking gaan we op zoek naar een hedendaagse vertaling van deze traditie van 
verstilling en zorg, en proberen we ook de bezoeker in dit verhaal te betrekken. Een 
landschapspark biedt ruimte voor meer welzijn voor zowel inwoner als bezoeker. 
 
Vanuit deze visie is in Landschapspark de Merode de stiltewerking gegroeid. Zo wordt er jaarlijks 
vanuit de werkgroep Stilte, Rust en Ruimte de Dag van de Stilte georganiseerd tijdens het laatste 
weekend van oktober. Dat weekend hebben we een uur extra dankzij de omschakeling naar het 
winteruur, een uur dat kan gebruikt worden voor verstilling in connectie met het landschap en al 
het moois dat het landschapspark te bieden heeft.  
 
De editie van 2022 was een prachtige editie onder een zonnige hemel. Maar liefst 21 activiteiten 
in kleine groep gaven 331 deelnemers de kans om op een verstillende manier kennis te maken 
met het landschapspark. Nieuw was het accent om activiteiten in nabijheid van dieren te 
organiseren. Zo was er yoga op de veeboerderij en de schapenboerderij, of kon er in interactie 
gegaan worden met ezels tijdens een wandeling. Andere activiteiten waren stilte- en 
fluisterwandelingen, Thai Chi, een Japanse theeceremonie, klankschalen, Oosterse film en een 
lezing rond het thema stilte en ruimte. Daarnaast werd er een initiatief genomen van 14 
babbelbanken verspreid over het gebied, om geestelijke gezondheid en hoe praten hierbij helpt in 
de kijker te zetten. 
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De stiltewerking binnen Landschapspark de Merode stopt echter niet bij het organiseren van de 
Dag van de Stilte. Zo is er een mooie samenwerking met enkele Merodeondernemers die op 
regelmatige basis begeleide wandelingen rond dit thema organiseren. In het bezoekersaanbod zit 
ook het fluisterpad en stiltepad in Gerhagen. 
 
Een bijzondere vermelding verdient het nieuwe project ‘Verborgen veerkrachtpad’. Hier wordt de 
link gelegd tussen het stiltegebied Gerhagen met de sector geestelijke gezondheidszorg. 
Professionelen werken een aanbod uit om de troeven van het landschap te integreren in een 
therapeutisch traject. Hiervoor wordt o.a. samengewerkt met Gemeente Tessenderlo, 
Welzijnszorg Kempen, Abdij Averbode, OPZ Geel, Herstelacademie Diest, Focus on Emotion en 
individuele psychotherapeuten. Dit project loopt door tot 2024. 
 
Eind 2022 werd gestart met het uitschrijven van een project in kader van de oproep Interreg 
Nederland – Vlaanderen ‘Duurzaam Toerisme’. Het project focust op hedendaagse mogelijkheden 
voor toeristische ontsluiting van (religieus) erfgoed en bijzondere landschappen in evenwicht met 
de draagkracht en de waarden van de sites en haar bewoners. Het ontwikkelen van meerdaagse 
routes die deze bijzondere sites verbinden zijn hier een onderdeel van. 
 

 

Landschapspark de Merode, een plek om te bezoeken 
Toeristische informatie over Landschapspark de Merode wordt op verschillende manieren 
ontsloten: 

- bezoekdemerode.be is uniek als toeristische website omdat ze een combinatie van grote 
natuurgebieden, hoogwaardige erfgoedsites en toeristisch aanbod combineert die elders 
niet samen gepromoot worden. Zo is dit de eerste website die de link legt tussen de abdij 
van Tongerlo, de abdij van Averbode, pelgrimsoord Scherpenheuvel, stiltegebied 
Gerhagen in Tessenderlo, het begijnhof van Diest en het Gasthuismuseum in Geel. Het 
beschrijft wandel – en fietsmogelijkheden langs Demer en Grote Nete, en alle 
tussenliggende gebieden, flirtend met de provinciegrenzen. 

- Om deze nieuwe website in de kijker te zetten werden 5.000 promokaarten gedrukt. 
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- Er wordt extra ingezet op sociale media met een nieuwe Instagrampagina en intensiever 
gebruik van Facebook. Voor het tweede jaar op rij kennen we hier een verdubbeling van 
aantal volgers, bereik en reacties. Hier zit zeker nog groeimarge op via gericht gebruik van 
advertenties naar specifieke doelgroepen binnen én buiten het Merodegebied. 

- Het wandel- en fietsaanbod rond het thema ‘Norbertijnen in de Merode’ blijft ontsloten 
via de reeds bestaande website www.norbertijnenindemerode.be. De bijhorende 
succesvolle wandel- en fietsbrochures kregen een 4de druk voor bijkomend 7.000 
exemplaren van elk. Dit brengt het totaal op 2 x 28.900 stuks sinds de lancering ervan in 
april 2021! Nieuw dit jaar is de insert in de brochure met een overzichtskaartje van alle 
routes in combinatie met promo voor de nieuwe website bezoekdemerode.be.  
Als alternatief voor de toch wel omvangrijke brochures werd eveneens de overstap 
gemaakt naar het extra promoten van het digitale luik van de norbertijnenroutes via een 
bijkomende folder (20.000 ex.). Vooral buiten het Merodegebied is dit handiger in gebruik 
dan de brochures zelf. 

- Om al deze nieuwe communicatiekanalen aantrekkelijk te maken zijn ook mooie foto’s 
nodig. In aanvulling van heel wat foto’s van de Merodemedewerkers en de partners zelf, 
werd er gedurende 2 dagen een fotoshoot georganiseerd met meer dan 20 figuranten op 
7 locaties. 

- Tot slot werden er 2 reportages op regionale TV-zenders uitgezonden. ‘Op stap’ met Ben 
Roelants werd uitgezonden op ROB, TVA, TVL en TVO. Een herwerkte uitzending van 
‘Hallo Zomer’ was te zien op RTV en TV Plus. 
 

  

 

Nieuw toeristisch aanbod in de maak 
Verschillende toeristische projecten door partners, waarvoor in 2020 en 2021 bij de Merode vzw 
een subsidiedossier werd goedgekeurd, kregen inmiddels meer vorm: 

- In de zomer werd in Westerlo het ‘Gravinnekespad’ geopend, een belevingspad in de 
Beeltjens waar kinderen spelenderwijs bijleren over Gravin Jeanne de Merode, de 
Merodebossen en fauna en flora. 

- Het nieuwe gedeelte van het wandelnetwerk in het zuiden van het gebied werd door het 
Regionaal Landschap Noord-Hageland en Toerisme Vlaams-Brabant extra in de kijker 
gezet door de ontwikkeling van kindvriendelijke lussen. Deze wandelingen ‘Kinderen Baas’ 

http://www.norbertijnenindemerode.be/
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zijn voorzien in Aarschot (Meetshoven), Diest (Webbekoms Broek) en Averbode en 
hebben naast aangepaste afstand en informatie ook educatieve speelelementen.  

- De inrichting van het museum in de Oude Stoomzagerij in Laakdal is inmiddels bijna klaar. 
Wanneer samen met VLM ook de buitenomgeving heringericht is, kan in 2024 een 
feestelijke opening plaatsvinden.  

 

Ambitie 4: Ondernemen in en met de natuur creëert waarde in 
landschapspark de Merode. 
 

Merodelabelhouders zijn echte ambassadeurs van het Landschapspark de Merode. Hun liefde voor 
de regio en haar producten vertaalt zich in hun ondernemerschap en communicatie. Vaak zijn zij 
het eerste contact met de bezoeker. Labelhouders worden aangesproken om bij activiteiten van 
Landschapspark de Merode aan te sluiten, zijn vermeld in toeristische producten en worden 
meegenomen in de promotie van het gebied. Zowel in het voorjaar als in het najaar boog een jury 
zich over nieuwe kandidaten voor het labelhouderschap. Van de 14 kandidaturen kregen 9 
ondernemers het Merodelabel. Zo komt het totaal op 46 labelhouders. Zij ondernemen in horeca 
(15%), hebben een B&B (28%), zorgen voor beleving (21%) of leveren een streekproduct (36%). 
 
Een grotere groep ondernemers is verenigd in dMO vzw. Dit ondernemersnetwerk organiseerde 
samen met de Merode vzw twee netwerkmomenten waar het thema ‘Ondernemen in en met het 
landschap’ centraal stond. Verder geven zij uitwerking aan een communicatieplan waarbij de 
nieuwe huisstijl geïmplementeerd wordt. 
 
Een concrete realisatie van de Merodeondernemers zijn de eindejaarsfeestpakketten, vol met 
producten van de labelhouders. Het is de bedoeling om het concept verder te verfijnen en ook 
toe te passen voor andere gelegenheden zoals Pasen, moederdag of vaderdag. 
 

  
 
Een bijzondere groep ondernemers binnen een landschapspark zijn de land- en tuinbouwers. Niet 
alleen geven ze mee vorm aan de open ruimte, hun producten weerspiegelen per definitie de link 
met de bodem en het landschap. In 2022 kende de vzw een subsidie toe aan KOKED vzw, een 
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lokaal initiatief van landbouwers uit de omgeving van Diest die samen een automatenmarktplaats 
hebben gerealiseerd. Korte keten initiatieven als deze brengen de boer en de consument dichter 
bij elkaar.  
 
Bij twee projecten is de Merode vzw naast cofinancierder ook betrokken als actieve 
projectpartner: ‘FABulous Farmers’ en ‘Toerismeboeren en Beleefondernemers’.  
 
FABulous Farmers zet in op ‘Functionele AgroBiodiversiteit’. Dit Interreg NWE project focust 
zich op de vraag hoe een verhoogde biodiversiteit kan leiden tot minder input van externe 
factoren zoals kunstmest en pesticiden. Zowel de natuur als de landbouw halen op die manier 
voordeel uit FAB-maatregelen. Het Merodegebied is hier één van de 14 Europese pilootregio’s. 
Samen met de partners Hooibeekhoeve en Boerennatuur zijn proeven lopende met verbeterde 
teeltpraktijken en natuurinclusieve landbouwtechnieken op landbouwbedrijven. Tijdens 
demodagen maken de landbouwers kennis met de resultaten. Het partnerschap stelde tijdens een 
persmoment een policypaper voor in aanwezigheid van de Vlaamse minister van landbouw. De 
inwoners van het Merodegebied waren betrokken via een burgeronderzoek met 40 pleegtuintjes. 
Zo werd de impact van de omgeving op agrobiodiversiteit bekeken. De deelnemers kregen in een 
slotbijeenkomst toelichting over de resultaten van het onderzoek.  
 
Het project ‘Toerismeboeren en Beleefondernemers’ loopt van januari 2022 tot juni 2023, en 
kent financiële ondersteuning van Leader Kempen Zuid. In de gemeenten Herselt, Laakdal en Geel 
gaan de projectpartners RURANT, Boerenbond (Innovatiesteunpunt) en de Merode vzw aan de 
slag met lokale ondernemers en landbouwers rond creatief toeristisch ondernemerschap. 
Bedoeling is om de mogelijkheden te onderzoeken voor alternatieve overnachtingsmogelijkheden 
op het landbouwbedrijf, en een lerend netwerk tussen landbouwers en andere toeristische 
ondernemers op te starten. Afgelopen jaar kwamen zij samen in 6 workshops. Ze kregen ook de 
kans om deel te nemen aan een inspiratietoer in Nederland. 
 
Tot slot werd een inspiratiesessie voor landbouwers georganiseerd rond het thema 
‘Voedsellandschappen’. 

Ambitie 5: Verhalen verbinden mensen, tijd en ruimte in het 
landschap. 
 

Deze laatste ambitielijn legt de link met het roerend erfgoed van het gebied, met name de vele 
verhalen die de Merode rijk is. Door verhalen uit het landschap te vertellen, zullen inwoners en 
gasten zich meer gaan interesseren voor de verschillende aspecten van het landschap. Niet alleen 
het rijke cultuurhistorische verleden komt hierbij aan bod, maar eveneens hedendaagse verhalen 
die voortvloeien uit inspiratie dankzij het aanwezige landschap en erfgoed. 
 
Dit laatste is duidelijk onderwerp van de subsidiecall publieksactiviteiten ‘Op zoek naar de 
verhaalvertellers van Landschapspark de Merode’, die in 2022 een eerste keer gelanceerd werd en 
dit op twee momenten in het jaar. Uiteindelijk leidde dit tot een waaier aan Merodeactiviteiten 
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(15) van zeer uiteenlopende aard: van publicaties, film, ambacht en vertelwandelingen door lokale 
verenigingen tot kunstinitiatieven voor jong en oud in volle natuur. Een deel van de activiteiten 
gaat door in 2023, maar in 2022 konden we al genieten van: 

- Blaubergse verhalen in beeld (film) 
- Poppentheater Rosse Rik in de Merode in de zomerbar van Westerlo 
- Openlucht atelier Kunstlicht in Diest 
- Openluchtkunstroute BAK in Langdorp 

 

  
 
Erfgoed Herselt kon rekenen op financiële steun voor het project Erfgoedbier Opperjan, een 
initiatief om een streekbier van weleer terug te brouwen. 
 
Een nieuw project in opstartfase is de restauratie van het sluizensysteem ‘Het Trammeke’ vlakbij 
Kasteel de Merode. Dit zit nu in een onderzoeksfase. 
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Laat je leiden langs 
kastelen en abdijen 

 

Landschapspark de Merode 
was ooit in handen van een prinselijke familie. 
 
Vandaag is het een prachtig bos- en natuurgebied 
waar iedereen zich de koning te rijk kan voelen. 
 
Een rijk van rust waar de geschiedenis 
van kerk en adel samenvloeit tussen  
Demer en Nete. 
 
Mooie natuur, uitgestrekte bossen,  
lekkere streekproducten en indrukwekkende  
kastelen en abdijen. 
 
Omdat kloosterordes en adellijke families  
dit landschap vroeger hebben gekoesterd,  
kan iedereen er nu van genieten. 

Ontdek het zelf en stap, wandel of fiets 
in de voetsporen van paters en prinsen. 

 
 

 
 

 
 

   bezoekdemerode.be 
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