
Groene Pluimen in het Hageland 

De fiets- en wandeltochten, annex Groene Pluimuitreiking, zijn jaarlijks een 
evenement om naar uit te kijken. Scherpenheuvel 2019 was niet anders. In 
het Onthaalcentrum De Pelgrim –simpel, maar deugdelijk- begroetten we 
nieuwe en vertrouwde gezichten.      ‘De Heerlyckheid’ zorgde voor (h)eerlijk 
voedsel. Samen met 3 andere laureaten ontvingen ze een pluim voor hun 
sociale tewerkstelling. 
Die Groene Pluimen dan. Ze vormen al jaren een vorm van erkenning voor 
personen en groepen die zich sociaal of milieubewust waarmaken. Zo’n Groene 
Pluim, hoe bescheiden ook, wordt door betrokkenen heel erg gewaardeerd, 
omdat lof voor wat ze doen meestal wegblijft. Maar tegelijk moeten we ons 
ook de vraag stellen, of we na al die uitgereikte pluimen geen tandje moeten 
bijsteken en uitkijken naar vernieuwing. 
Kiezen we niet voor te veel voor de hand liggende laureaten? Hoe kunnen we 
meer ruchtbaarheid geven aan de uitreiking? En benutten we die contacten 
voldoende in onze  
GroenPluswerking? 

‘Het Beloofde Land’ (Rillaar) is het eco-tuinaanlegbedrijf van onze eigenste 
Marc Denruyter. Marc is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in natuurlijke, 
ecologisch verantwoorde nuts- en siertuinen. Zijn tuinen vallen op door hun 
seizoensbeleving en hun spontane, natuurlijke opbouw.  
Marcel Stas en Lea Claes van ‘De Fruittuin’ (Meensel-Kiezegem) maakten ons 
duidelijk dat biologisch fruit voorlopig nog een nichemarkt is, die voor de 
fruitboer wat meer opbrengt; maar dat een grootschaliger doorbraak op de 
markt allicht zal knabbelen aan de winstmarge. Bij Marc en Lea kregen we 
geen appelen en peren te zien, maar onze dorst werd er wel gelest met 
heerlijk gemengd biologisch fruitsap. 



Natuurboerderij ‘Het Bolhuis’ (Molenstede) is niet enkel een historisch pand, 
het ligt ook in de buurt van het natuurgebied ‘Dassenaarde’, dat door 
Natuurpunt beheerd wordt. Kurt Sannen heeft een dik uur van zijn werktijd 
afgepitst om ons te woord te staan. Zijn Bolhuis wil een ark zijn voor de 
verscheidenheid van rassen, die bedreigd worden door de industriële 
landbouw. In de stal maken we kennis met een roodbonte Kempische koe die 
net gekalfd heeft. Een fotogenieke uitdaging. 

Een bijzondere "hors categorie" Groene Pluim werd uitgereikt aan Mieke 
Matthijs. Ze was gedurende vele jaren GroenPlus-voorzitter van Vlaams-
Brabant. Een mooie erkenning.  
 

In de marge wisselden we ook van gedachten met Chris Steenwegen, een 
van onze nieuwe Vlaamse parlementsleden. Natuurbehoud en biodiversiteit 
waren de gesprekstema’s. En als afronding beschreef Frank Van den Gehugte 
hoe moeilijk het is om een energietransitieproject op te zetten. Liefst 3 jaar 
vroeg het om in Scherpenheuvel-Zichem ‘Hageland-stroomt’ –een project op 
zonnepanelen- op poten te zetten. Het bedrijf is pas sinds juli 2019 opgestart. 
Als lid van REScoop*, voelt het zich gesteund door Ecopower, dat elektriciteit 
levert van eigen, lokale, hernieuwbare energie.  

Walter Decoene 

(* REScoop Vlaanderen groepeert verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie. 
Via de leden van REScoop kan je rechtstreeks participeren in concrete projecten in je buurt.)  


