Persbericht
Voort-Borgloon, 1 oktober 2013
DE "INBEV-BAILLET LATOUR PRIJS VOOR HET LEEFMILIEU 2013"
BELOONT LANDGOED VOORT IN BELGISCH LIMBURG

De InBev-Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2013 werd op 1 oktober uitgereikt door MinisterPresident Kris Peeters aan Lionel le Hardÿ en het Landgoed Voort voor zijn jarenlange inzet voor
de realisatie van een domein waarop in de traditionele Haspengouwse landschapsstijl de
productieve landbouw en ontwikkeling van natuurwaarden elkaar in symbiose ontmoeten.
Het project werd door de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu (SBNL) geselecteerd uit 5
genomineerden. De winnaar werd gekozen door een jury van vijf landeigenaren en experts, onder
leiding van Jurgen Tack, directeur van het Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek.
LANDGOED VOORT – EEN PAREL IN DE FRUITSTREEK VAN LOON IN HASPENGOUW
Ten zuiden van Borgloon ligt het Landgoed Voort, waar Lionel le Hardÿ zich al meer dan 20 jaar met
overgave inzet voor de restauratie van de oude hoeve en het herwaarderen van de natuur op de
omliggende gronden. “Mijn visie voor het terrein is het integreren van moderne landbouw in een
historisch landschap”, aldus de fiere winnaar.
De jury was zeer onder de indruk van de meer dan 20 jaar lange inzet van Lionel le Hardÿ voor het
beheer en de verbetering van zijn terrein. Deze betrokkenheid laat zich zich zowel zien in de de
ecologische als de economische waarde van het gebied. Zijn inspiratie komt voort uit de opvoeding
die hij meekreeg van zijn ouders en een opleiding in ‘land management’ in Engeland. Daarnaast
werken ook het typische Haspengouwse landschap en de alomtegenwoordige biodiversiteit
inspirerend.
Verder verklaarde de jury dat zij de integratie van moderne landbouw met de waarden van duurzaam
natuurbeheer zeer indrukwekkend vonden. “Om ruimte te geven aan dit soort initiatieven, en hen de
kans te geven te groeien, moet er ook een wettelijk kader komen waarin deze passen” zei SecretarisGeneraal Thierry de l’Escaille van de stichting.
De restauratie en verbetering van het landgoed begon met de aanplanting van hagen en grasstroken
om de erosie te bestrijden. Na een tiental jaren is er welhaast geen erosie meer te zien, aldus Lionel
le Hardÿ.
Om het traditionele Limburgse landschap te restaureren heeft le Hardÿ de boomgaarden met
hoogstambomen hersteld via de aanplanting van oude fruitvariëteiten (+/- 600 fruitbomen). Daarnaast
hebben populieren het veld geruimd voor de aanplanting van inheemse boomsoorten. Ook werden
poelen, vijvers en meanders van de beek op het terrein hersteld

Naast de Minister-President waren vertegenwoordigers van de gemeente, het provinciaal bestuur, en
landbouw- en natuurorganisaties ook onder de genodigden. Na de prijsuitreiking kregen zij de kans
om tijdens een wandeling het terrein zelf te bewonderen.
Het prijzengeld van € 20.000 zal door Lionel le Hardÿ gebruikt worden om de oevers en terrassen
naast de vijver in hun oude glorie te herstellen.
In 2015 zal deze prijs weer in Vlaanderen uitgereikt worden. Geïnteresseerden kunnen meer
informatie vinden op www.sbnl-vlaanderen.be
De InBev-Baillet Latour Prijs voor het Milieu: de belangrijkste milieuprijs in België
De InBev-Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2013 wordt georganiseerd door de Stichting Behoud
Natuur en Leefmilieu - Vlaanderen, met als voorzitter Baron Edgar Kesteloot. Een jury van
onafhankelijke milieuexperts en landeigenaren beoordeelt ieder jaar op vastgelegde criteria de
kandidaten die zich hebben aangediend voor deze prijs.
De InBev-Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu werd 17 jaar geleden in het leven geroepen. Deze
prijs (ter waarde van € 20.000) is de grootste erkenning in ons land op het gebied van duurzaam
milieubeheer. Ze beloont elk jaar een eigenaar of privébeheerder die zich bezighoudt met de inrichting
of het ecologisch beheer van een in België gelegen domein. Deze jaarlijkse nationale prijs wordt
afwisselend uitgereikt door de Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats en door de
Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen.

Volgend jaar reikt de Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats de InBev-Baillet Latour
Prijs voor het Leefmilieu 2014 uit aan een project in Wallonië of Brussel.
Persinformatie:
Voor vragen of contact met de prijswinnaar kunt u contact opnemen met:
Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen vzw - Robert de Graeff - Secretaris
Tel: +32 (0)2 217 27 40
GSM: +32 (0) 483 45 30 14
Fax: 02 217 27 43
Email: ruraldev2@elo.org
Fonds InBev-Baillet Latour - Alain De Waele, secretaris-generaal
Tel: +32 (0)16 27 61 59
GSM: + 32 (0)473 80 84 73
E-mail: alain.dewaele@iblf.be
Interel – An Vandenberghe
Tel: +32 (0)2 761 66 65
GSM: +32 (0)477 41 98 51
an.vandenberghe@interelgroup.com
Link naar foto’s:
LINK

HET FONDS INBEV - BAILLET LATOUR
Het FONDS INBEV-BAILLET LATOUR werd in 1974 opgericht door Graaf Alfred de Baillet Latour,
die van 1947 tot 1980 bestuurder was bij de Artois Brouwerijen. Het Fonds heeft tot doel grote
menselijke verwezenlijkingen in het bijzonder op wetenschappelijk, academisch of artistiek gebied aan
te moedigen en te belonen aan de hand van prijzen of studiebeurzen. Winstbejag is daarbij
uitgesloten en politieke, syndicale, filosofische of godsdienstige overtuigingen spelen geen enkele rol.
Het Fonds InBev-Baillet Latour is voornamelijk actief in de volgende domeinen: medisch onderzoek,
Belgisch erfgoed, universitaire vorming en Olympisme.
In het kader van medisch onderzoek reikt het Fonds InBev-Baillet Latour sinds 1979 de InBevBaillet Latour Prijs ter Bevordering van de Gezondheid. Deze prijs, goed voor een geldsom van €
250.000, is de belangrijkste internationale wetenschapsprijs in België. Sinds 2007 reikt het Fonds
InBev-Baillet Latour de Prijs voor Klinisch Onderzoek uit die jaarlijks twee jonge Belgische vorsers,
één uit elk landsgedeelte, ondersteunt. Daarnaast steunt het Fonds vanaf 2008 het onderzoek naar
verwaarloosde tropische ziekten aan het Tropisch Instituut voor Geneeskunde in Antwerpen.
In het domein van universitaire vorming financiert het Fonds de Universitaire Leerstoel aan de
KUL/UCL, sinds het academiejaar 2008 - 2009 over de relaties tussen Europa en China alsook een
leerstoel aan het Europa College in Brugge, eveneens een Leerstoel “Social Investment en
Filantropie” aan de HEC ULG.
Het Fonds kent studiebeurzen toe aan doctoraatsstudenten die onderzoek uitvoeren op het gebied
van mouterij en brouwtechnologie en aan studenten van het Europa College en van het Koninklijk
Instituut voor Kunstpatrimonium. Sinds 2008 financiert het Fonds jaarlijks 6 jonge muzikanten van
de Muziekkapel Koningin Elisabeth.
In 2002 heeft het Fonds een nieuw initiatief gelanceerd. Het InBev-Baillet Latour-programma voor
restauratie van het Belgisch roerend Erfgoed, dat jaarlijks instaat voor de restauratie van
belangrijke culturele objecten en eveneens culturele instituten ondersteunt zoals Bozar en de
nationale museums.

Het Fonds is ook begaan met het milieu en duurzame ontwikkeling en steunt verschillende initiatieven
in dit domein. Zo reikt het Fonds de Prijs voor het Leefmilieu uit aan een privébeheerder als
beloning voor de ecologische inrichting of beheer van een Belgisch grondgebied. Het Fonds InBevBaillet Latour slaat ook de handen in elkaar met de International Polar Foundation via het toekennen
van een wetenschappelijke studiebeurs voor onderzoek naar klimaat- en milieuverandering,
onder meer op de Prinses Elisabeth basis, de Antarctica InBev-Baillet Latour Fellowship Award en
de financiering van wetenschappelijk apparatuur voor de basis.
Het Fonds kent eveneens financiële steun toe aan de Olympische beweging en aan de Belgische
atleten en dit zowel aan de atleten van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité als aan de
atleten van de Paralympics (motorisch gehandicapten) en Special Olympics (mentaal
gehandicapten) en steunt vanaf 2013 het “Belgian Athlete Career Program” deze zorgt voor de
reïntegratie van de olympische atleten op de arbeidsmarkt. Het Fonds financiert eveneens een
Olympische Leerstoel Henri de Baillet Latour – Jacques Rogge aan de universiteiten UGent en
UCL.
In 2013 heeft het Fonds verschillende projecten opgestart die voor verbetering moeten zorgen in de
integratie van immigrantenkinderen zowel in hun schoolse- als buitenschoolse activiteiten.

Verdere informatie:
InBev-Baillet Latour Fonds
Brouwerijplein 1
3000 Leuven
Alain De Waele - Secretaris Generaal
Tel: +32 (0) 16 27 6159
Fax: +32 (0) 16 50 6159
GSM: +32 473 808 473
E-mail: alain.dewaele@iblf.be
Inge Raemaekers
Tel: +32 (0) 16 27 6159
Fax: +32 (0) 16 50 6159
E-mail: inge.raemaekers@iblf.be
www.inbev-baillet-latour.com

