Bijlage: Deze 14 projecten ontvangen samen 1.519.529,58 euro
Europese, Vlaamse en Provinciale steun:
Leader Midden-West-Vlaanderen:
‘Weerbare varkens en boeren in Midden-West-Vlaanderen’
De promotoren willen door in te zetten op het correct toepassen van de bioveiligheidsvoorschriften,
de gezondheidstoestand op de varkensbedrijven in Midden-West-Vlaanderen verhogen. De
communicatieve weerbaarheid van de varkenshouders zal versterkt worden zodat de boodschap
rond bioveiligheid correct overgebracht kan worden naar zowel de erfbetreders als de directe
omgeving.
De promotor is Boerenbond met copromotoren Inagro en Diergezondheid Vlaanderen.
Totale kostprijs: € 145.276,57
Toegekende steun: € 72.638,29 (50%)

Leader Westhoek:
Bioveiligheid en het vermijden van ziektes in de varkenssector zijn heel belangrijk. Met het project
‘Weerbaarheid in de Westhoek, van boer tot varken en terug’ wil Boerenbond
varkenshouders ondersteunen om het risico op ziektes te verkleinen via concrete acties in de eigen
stallen. Daarnaast leren de varkenshouders ook hoe ze de maatregelen die ze nemen op hun
bedrijf, goed kunnen communiceren aan mensen die hun stallen betreden.
Totale kostprijs: € 145.276,57
Toegekende steun: € 72.638,29 (50 %)
‘De Glazen Huizen’ van promotor vzw Dranoeter is een nieuwe manier om streekproduct en producent in contact te brengen met consumenten en de korteketenfilosofie verder uit te dragen in
tijden van corona. Een set verplaatsbare units met 180°-zicht op de omgeving wordt geplaatst op
landschappelijke toplocaties in de Westhoek zodat het genieten van de korte keten gecombineerd
wordt met een fantastisch uitzicht.
Kostprijs project: € 120.600,00
Toegekende steun: € 60.300,00 (50 %)
Promotor Johan Neuville wil in het mooie Stavele een goed uitgeruste ‘Camperplaats’ voor een
16-tal plaatsen aanleggen. De toeristen kunnen eveneens terecht in het schuurtje dat als infopunt
de troeven van de streek toont en tegelijkertijd een ontmoetingsruimte voor de verschillende
bezoekers is. Op het terras met petanquebaan krijgen de gasten een echt vakantiegevoel op een
actief landbouwbedrijf
Kostprijs project: € 33.333,33
Toegekende steun: € 10.000,00 (30 %)

‘Zalige Zonden’ is een innovatieve productie van vertel- en muziektheater van promotor Radio
Sanseveria in verschillende streekmusea in de Westhoek. Het theaterluik wordt gecombineerd met
het proeven van de Westhoek en per locatie zoeken ze een aangepast aanbod van streekproducten
Kostprijs project: € 20.025,00
Toegekende steun: € 10.012,50 (50 %)
Vzw De Lovie wil met ‘Uitbreiding en versteviging van de werking van Dorpspunt in
Beveren via nieuwe dorpspunten in Krombeke, Stavele en Pervijze’ de methodiek van
de werking van Dorpspunt in Beveren verder uitdiepen door meer personen met een
beperking de mogelijkheid te bieden om een rol als medewerker in de dorpspunten
op te nemen. Tegelijkertijd start De Lovie met nieuwe dorpspunten in Krombeke, Stavele en
Pervijze.
Kostprijs project: € 53.000,00
Toegekende steun: € 34.450,00 (65 %)
Het transport van korte keten producten is al vele jaren een probleem. Het project ‘Westhoek
Express’ van Events outside the box wil op een duurzame manier producten vervoeren van
producenten naar restaurants, vakantiehuizen of thuislevering bij individuele consumenten.
Kostprijs project: € 49.900,00
Toegekende steun: € 24.950,00 (50%)

PDPO:
De oude gemeenteschool in Beselare krijgt een grondige renovatie en opwaardering.
Het wordt een hernieuwde vrijetijdssite voor, en in overleg met, de verschillende lokale
verenigingen. Multifunctionaliteit en duurzaamheid staan hierbij voorop.
Het verbinden van mensen en samenbrengen van jeugd met muziek (harmonie, koor en lessen) en
cultuur brengen een meerwaarde voor de gemeente Beselare.
Als extraatje zal er ook onderzocht worden of de school en het bijbehorend sanitair kunnen
ingeschakeld worden als rustpunt voor het fietsnetwerk.
Kostprijs project: 500.000
Toegekende steun: € 150.000 (30%)
“Meer bomen” is een roep die we, terecht, de laatste tijd dikwijls horen.
Mensen beseffen meer en meer dat zorg voor het landschap goed is voor mens en dier, de
biodiversiteit verbetert en bijdraagt tot de klimaatdoelstellingen.
Er zijn echter veel mensen die geen boom in hun voor- of achtertuin willen, omdat het te veel zorg,
te veel schaduw… geeft. ‘Bomen plannen’ van Regiolandschap Westhoek wil ervoor zorgen dat
er veel bomen kunnen blijven en mogelijk bijkomen, maar dit op een planmatige en gerichte
manier.
‘Bomen plannen’ zoekt samenwerking tussen 12 West-Vlaamse gemeenten.
Lokale besturen worden gestimuleerd om meer planmatig om te gaan met het bestaand
bomenpatrimonium, met als concrete output een boombeheerplan.
Zowel tuiniers, landbouwers als lokale besturen worden aangesproken.
Kostprijs project: € 626.510
Toegekende steun: € 407.231 (65%)

Hoge investeringskosten en een onzekere terugverdientijd schrikken telers momenteel af om te
investeren in Smartfarming. Precisielandbouw is nochtans de sleutel tot het verduurzamen van de
landbouw, door het combineren van een optimale productiviteit met een lage impact op het milieu.
Het project ‘Smartfarming op het menu’ van Inagro wil gefaseerd betaalbare smartfarming tot
bij de teler te brengen. Zo zullen onder andere pilootbedrijven, verspreid over West-Vlaanderen,
aan de slag gaan met smartfarming op maat van hun bedrijf. De resultaten worden grondig
geanalyseerd, de terugverdientijd berekend en de ervaringen van deze smartfarmingambassadeurs gedeeld in een brede communicatiestrategie.
Kostprijs project: € 216.500
Toegekende steun: € 140.725 (65%)

Met ‘Vogelvriendelijk boeren’ van Inagro worden een aantal veelbelovende akker- en
weidevogelmaatregelen
ondersteund, gericht op patrijs, geelgors en kievit.
Regio-specifieke acties waarbij nauw samengewerkt wordt met de betrokken Regionale
Landschappen en Stadslandschappen zorgen voor lokale structurele verandering.
Intensiever betrekken en mobiliseren van landbouwers gebeurt via een provinciale kenniskring,
waarin landbouwers onderling ervaringen uitwisselen, de nodige kennis aangereikt krijgen, en
input leveren op de voortgang van het project en het akker- en weidevogelbeleid in het algemeen.
Ook de inspanningen die telers leveren voor agronatuur worden bekendgemaakt bij het brede
publiek.
Kostprijs project: € 295.768
Toegekende steun: € 192.249 (65%)

Puntvervuiling aanpakken blijft voor landbouwers een uitdaging.
Met praktijkgerichte en laagdrempelige acties binnen het project ‘De puntjes op puntvervuiling’
van Inagro worden zij gemotiveerd om effectief aan de slag te gaan. Via uitleenposten wordt
materiaal ter beschikking gesteld om het reinigingswater van spuittoestellen op te vangen, en te
vermijden dat dit reinigingswater in de waterlopen terecht komt.
Samen met de landbouworganisaties worden praktijktrainingen opgezet om dit materiaal correct te
leren gebruiken en te sensibiliseren. Tegelijk worden alternatieven voor verwerking van
reinigingswater onderzocht.
Kostprijs project: € 105.721
Toegekende steun: € 68.718 euro (65%)

We hebben veel waardevolle, oude bomen in de regio, die een bijzondere aandacht waard zijn. Het
project ‘Houtig Erfgoed’ van Regiolandschap Houtland wil in 10 gemeenten van het
Houtland/Brugs Ommeland een vrijwilligerswerking rond de inventarisatie van houtig erfgoed
opstarten.
In elke gemeente wordt minstens één herstelproject uitgevoerd, een publieksevenemenet
georganiseerd, en uiteindelijk een inventaris opgemaakt.
Deze kan opgenomen worden in de Vlaamse inventaris van ‘Houtige beplantingen met
erfgoedwaarde’ en vormt de basis voor het lokaal beleid inzake houtig erfgoed.
Kostprijs project: € 229.000
Toegekende steun: € 148.850 (65%)

Groene Zorg wil de zorgboer(inn)en sterker maken in het autonoom functioneren en hen daarvoor
de gepaste methodieken aanreiken met een ‘Netwerk Zorgboerderijen’
De rode draad daarin is meer netwerkvorming. Via ontmoetings- en vormingsinitiatieven, maar ook
via een communicatiestrategie waarbij diverse middelen elkaar versterken, hoopt Steunpunt
Groene Zorg de West-Vlaamse zorgboerderijen klaar te maken voor het komende decennium.
Kostprijs project: € 120.778
Toegekende steun: € 78.505 (65%)

