
 

 
Bijlage: Deze projecten ontvangen samen 640.301,63 euro 
Europese, Vlaamse en provinciale steun: 
 
Met het project ‘Samen op weg in de Westhoek’ wil de Boerenbond vzw wederzijds respect 
en bewustwording creëren tussen de verschillende gebruikers van rurale wegen. Ze richten 
hun sensibiliseringsacties op bestuurders van landbouwvoertuigen en op de zwakke 
weggebruikers (schoolkinderen, fietsers…). 

Kostprijs project: 73.153,20 euro 
Leader Westhoek: 36.576,60 euro (50%) 

 
‘De Lukkefeesten’ wordt een jaarlijks eendaags evenement met een rechtstreekse link naar 
het DNA van Lo-Reninge. Animatief wordt er gemikt op passend straattheater en muziek. 

Kostprijs project: 90.000,00 euro 
Leader Westhoek: 45.000,00 euro (50%) 

 
In 2021 organiseren Toerisme Westhoek en Westtoer het themajaar ‘De grote goesting’. In 
dit jaar willen ze extra promotie voeren voor de activiteiten en evenementen van publieke en 
private toeristische streekactoren. In deze marketing experimenteren ze met nieuwe online 
tools. 

Kostprijs project: 120.000,00 euro 
Leader Westhoek: 60.000,00 euro (50%) 

 
In tijden van bewustwording over voeding, korte keten, liefde voor de streek en het goede 
leven wil het project ‘2 Cheveaux’ in Poperinge een nieuwe belevings- en proefruimte 
ontwikkelen voor lokaal lekkers op het ritme van de vier seizoenen. Verschillende partners 
zetten hier samen hun schouders onder en boetseren mee aan een dynamisch imago van de 
Westhoek. 

Kostprijs project: 38.500,00euro 
Leader Westhoek: 19.250,00 euro (50%) 

 
Met het project ‘Nice to meet ‘with’ you in the Westhoek’ wil de promotor Creafield 
Vlaamse, Waalse en Franse bedrijven en organisaties naar De Moeren halen voor 
teambuildings en inspiratie- of strategiedagen. Zij willen de authenticiteit van de regio 
uitstralen en tegelijkertijd voldoende hip zijn. 

Kostprijs project: 49.500,00 euro 
Leader Westhoek: 24.750,00 (50%) 

 
Met ‘Corporate Social Responsability op Kasteeldomein De Lovie als katalysator voor 
sociale en inclusieve plattelandsontwikkeling’ wil promotor De Lovie samen met 
verschillende maatwerkbedrijven teambuildings en meetings organiseren waarbij hun eigen 
doelgroepen volop participeren. Deze erfgoedsite en het kasteeldomein creëren op die manier 
extra tewerkstellingskansen. 

Kostprijs project: 159.500,42 euro 
Leader Westhoek: 103.675,28 (65%) 



 

 
De gemeente Heuvelland start binnenkort met het project ‘Naar een duurzame wijnbouw 
in Heuvelland’. Om het wijnbouwsucces te bestendigen, moeten de diverse 
wijnbouwaspecten op een duurzame manier geborgd worden. Duurzame wijnbouw houdt 
rekening met de Europese richtlijnen met betrekking tot het milieu als met de eigenheid en het 
persoonlijke karakter van iedere betrokken wijnbouwer. 

Kostprijs project: 123.850,00 euro 
Leader Westhoek: 61.925,00 euro (50%) 

 
In het project ‘Strategische aanpak van resistente duist in wintergranen’ zoekt Inagro 
nieuwe toepassingen om weerstand te bieden aan het probleemonkruid duist. Voor de 
bestrijding van duist zijn steeds minder gewasbeschermingsmiddelen wettelijk toegelaten. 
Inagro wil in de Polderstreek experimenteren met mechanische bestrijding en alternatieve 
teelttechnieken. 

Kostprijs project: 78.793,00 euro 
Leader Westhoek: 39.396,50 euro (50%) 

 
Equisense vzw organiseert met ‘X-time buitengewoon’ meerdaagse staptochten in 
Heuvelland en over de schreve. Paard, begeleider en de zorgvrager bereiden de tocht voor en 
bepalen de persoonlijke doelstellingen. Tijdens de tocht hebben ze oog voor natuur en 
landschap en werken ze aan de vooraf geformuleerde doelstellingen. 

Kostprijs project: 27.835,00 euro 
Leader Westhoek: 18.092,75 euro (65%) 

 
Met ‘Aanleg van een camperterrein’ wil landbouwer Wouter Bonte een goed uitgerust 
camperterrein aanleggen op zijn hoeve in Keiem. De toeristen leren op die manier een actief 
landbouwbedrijf kennen en kunnen van hieruit de streek verkennen. 

Kostprijs project: 33.333,33 euro 
Leader Westhoek: 10.000,00 euro (30%) 

 
Het project ‘Koket’ wil de huidige werking van de buurderij in Poperinge in een nieuw jasje 
steken. Hun doel is een community bouwen rond de korte keten waarbij de klanten 
tegelijkertijd ambassadeurs worden voor lokaal voedsel. Hun online bestelplatform vullen ze 
aan met tal van bijeenkomsten waar ze de consument maximaal informeren en letterlijk laten 
proeven van de korte keten. 

Kostprijs project: 49.850,00 euro 
Leader Westhoek: 32.402,50 euro (65%) 

 
Met het project ‘Landschapsbeheer door landschapsvrijwilligers’ wil Regionaal Landschap 
Westhoek vrijwilligers inzetten voor het beheer van het landschap. Ze werken hiervoor samen 
met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Regionaal Landschap de Voorkempen en de 
Stichting Landschapsbeheer Nederland. 

Kostprijs project: 184.210,52 euro 
Leader Westhoek: 125.000,00 euro (95%) 
Leader Kempen Zuid: 50.000,00 euro (95%) 

 



 

D'Yzerpasserelle in Beveren aan de IJzer is een gemengd landbouwbedrijf met akkerbouw, 
vleesvarkens en landbouwverbreding via een bed & breakfast, een ontmoetingsruimte en als 
zorgboerderij. Met het project ‘Tuin d' Yzerpasserelle: ruimte voor groei & verbinding’ 
willen ze een beleeftuin op de boerderij realiseren. 

Kostprijs project: 33.333,33 euro 
Leader Westhoek: 10.000,00 euro (30%) 

 
In het project ‘Samen naar een betere waterkwaliteit Bollaertbeek en Kleine 
Kemmelbeek’ wil Inagro samen met verschillende partners erosie aanpakken en residu’s van 
gewasbeschermingsmiddelen verminderen in functie van drinkwaterproductie. Ze willen ook 
irrigatie- en bufferbekkens, graslanden en houtkanten aanleggen  

Kostprijs project: 212.791,00 euro 
Leader Westhoek: 106.395,50 euro (50%) 

 
Met het project ‘Mijn buurt, mijn gedacht’ wil Stad Wervik een gebruiksvriendelijk platform 
uitrollen waarin ze buurten en hun inwoners laten nadenken over wat ze samen kunnen doen 
om de wijk meer leefbaar te maken voor iedereen. Stad Wervik geeft hen ondersteuning om 
die ideeën te kunnen realiseren. Een duurzaamheids- en armoedetoets bepalen mee de 
prioriteit van de ingediende voorstellen. 

Kostprijs project: 51.750,00 euro 
Leader Westhoek: 33.637,50 euro (65%) 

 
Met de oprichting van een eigen veredelingsprogramma ‘HopBel - Ontwikkeling van 
streekeigen Belgische hopvariëteiten’ wil Stad Poperinge hoptelers laten samenwerken 
met verschillende kennisinstellingen zodat eigen lokale hopvariëteiten ontwikkeld zullen 
worden om zo terug een stevige positie in de hopmarkt in te nemen. 

Kostprijs project: 78.400,00 euro 
Leader Westhoek: 39.200,00 euro (50%) 


