
 

Bijlage: Deze projecten ontvangen samen 791.346,89 euro 
Europese, Vlaamse en provinciale steun: 
 
1. Leader Westhoek 
Binnen Leader Westhoek werden veertien projecten goedgekeurd voor een bedrag van 
510.925,34 euro. 

 
Met het project 'Duurzaam (her)gebruik van water' wil Stad Poperinge de landbouwers de 
mogelijkheid bieden om het gezuiverd afvalwater van de aardappelverwerkende industrie en 
het hemelwater, te gebruiken om hun velden te irrigeren in tijden van droogte. 

Totale kostprijs: € 230.600,00 
Gevraagde steun: € 69.180,00 (30 %) 

 
De Westhoek is een belangrijk teeltgebied voor pootgoed binnen Vlaanderen. ‘Optimalisering 
bewaring aardappelpootgoed’ is een project waarbij Inagro, Vives en de coöperatie 
Pocowest ethyleen gebruiken bij het bewaren, om zo het stengelaantal te verhogen en het 
rendement van de pootgoedteelt te verhogen. De resultaten van deze opvolging zullen kenbaar 
gemaakt worden aan de sector. 

Kostprijs project: € 78.500,00 
Leader Westhoek: € 39.250,00 (50 %) 

 
Met ‘Nabij de Zomerlinde’ koos landbouwer Filip Billiet uit Alveringem ervoor om de zorgtak 
op het bestaande landbouwbedrijf uit te bouwen met een kleinschalig aanbod van informele 
zorg voor senioren. Met de subsidieaanvraag zal extra materiaal aangekocht worden om nog 
meer ondersteunend te werken voor deze specifieke doelgroep. 

Kostprijs project: € 31.913,95 
Leader Westhoek: € 20.744,07 (65 %) 

 
‘Lokaalmarkt Ieper’ organiseert een lokale, overdekte boerenmarkt met bar en kinderatelier. 
Het project zorgt voor beter boerende boeren en het stimuleert de werkgelegenheid bij die 
boeren. Daarnaast versterkt het de sociale cohesie en helpt het de buurt opwaarderen. 
Rechtstreeks kopen is immers milieubewust en seizoensgebonden kopen. 

Kostprijs project: € 49.900,00 
Leader Westhoek: € 32.435,00 (65%) 

 
Het project ‘Naar een duurzame wijnbouw in Heuvelland, fase 2’  houdt zowel rekening 
met de Europese richtlijnen aangaande milieu als met de eigenheid en het persoonlijke 
karakter van iedere betrokken wijnbouwer. Om dossiertechnische redenen werden er twee 
Leaderdossiers opgemaakt door gemeentebestuur Heuvelland. Fase 1, werd goedgekeurd in 
december 2019. Fase 2 bouwt hierop verder en legt de focus op het verduurzamen van het 
wijnproces van de tien (in dit project) samenwerkende wijnboeren en op het versterken van 
dat lerend netwerk. 

 
Kostprijs project: € 76.000,00 
Leader Westhoek: € 49.400,00 (65 %) 



 

 
Het telen van brouwgerst is sinds lange tijd niet meer te zien in de Westhoek. Brouwer Adam 
Verstraete (o.a. Papegaei-bier) wil met ‘Verstraete-Mehuys’ terug naar een kortere keten, 
waarbij zowel het telen, drogen, reinigen, tot misschien ooit zelfs weer het mouten in eigen 
streek plaatsvindt. 

Kostprijs project: € 76.100,00 
Leader Westhoek: € 49.465,00 (65 %) 

 
De promotor Tom Maes wil in Kortemark met ‘Omschakeling van een klassiek 
landbouwbedrijf naar zorgboerderij met aandacht voor inclusie van mensen met een 
beperking het klassiek landbouwbedrijf omvormen tot zorgboerderij’ een project 
starten waar de focus ligt op mensen met een beperking. Naast het samenwerken op de 
boerderij willen ze hen ook integreren in de maatschappij door hen als gastheer van de 
zorgboerderij mensen te laten ontvangen. Samen met de bezoekers kunnen ze ook activiteiten 
doen zodat hun zelfvertrouwen een enorme boost krijgt. Tot slot willen ze ook de buurt bewust 
maken van de meerwaarde van mensen met een beperking.  

Kostprijs project: € 60.550,00 
Leader Westhoek: € 39.357,50 (65 %) 

 
Huize Rozenwingerd wil met ‘Site Bollaard’ hun gerenoveerde boerderij nabij Wulpen 
openstellen voor tal van activiteiten (vergaderruimte, bakateliers, creatieve workshops, een 
belevingspad, kunsttentoonstelling) en doelgroepen (lokale bevolking, scholen, toeristen). Bij 
dit alles staan de talenten van de mensen met een handicap voorop en schrijven ze op die 
manier mee aan een inclusief verhaal. 

Kostprijs project: € 49.829,63 
Leader Westhoek: € € 32.389,26 (65 %) 

 
Een aantal biotelers uit de Westhoek willen samen met ‘Bio van veld tot schap’ nieuwe, 
goedbewaarbare voedingsproducten maken op basis van tijdelijke productieoverschotten. Wim 
Vandenberghe van Frambiosa y Besos overtuigde een aantal collega’s om acht nieuwe 
recepten te ontwikkelen en deze door maatwerkbedrijven te laten produceren. 

 
Kostprijs project: € 32.389,26 
Leader Westhoek: € 23.010,00 (65 %) 

 
Doordat de voorbije jaren enkele landbouwers in de Westhoek onafhankelijk van elkaar 
omschakelden naar biologische landbouw is een cluster van professionele biologische 
landbouwbedrijven in de Westhoek ontstaan. Met het project ‘Bioboeren in de Westhoek - 
Samen sterk’ wil Inagro en Bioforum voor hen een lerend netwerk opstarten, experimenteren 
om elkaars tijdelijk personeel uit te wisselen, specifieke machines uittesten en afzetkansen 
voor grotere volumes verkennen. 

 
Kostprijs project: € 76.275,00 
Leader Westhoek: € 38.137,51 (50 %) 

 



 

Chocolatnanny uit Poelkapelle wil het ‘ambacht van chocoladebewerker toegankelijk 
maken voor jan en alleman via workshops’. Zij staan voor chocoladeworkshops met 
participatiemogelijkheden voor iedereen met hierbij extra aandacht voor mensen met een 
beperking. Ze hechten veel belang aan educatie over het ambacht van chocoladebewerker en 
brengen steeds hun fairtradeverhaal aan de deelnemers. In hun nieuwe locatie willen ze nog 
meer een warm nest zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en proeven van 
streekproducten. 

 
Kostprijs project: € 48.539,00 
Leader Westhoek: € 24.269,50 (50 %) 

 
Het project Westhoek, De Nieuwe Wereld 2.0 is het vervolg op de vorige 
regiomarketingcampagne. De Dienstverlenende vereniging Westhoek wil jongeren triggeren 
om te wonen, te ondernemen en te werken in de Westhoek. De focus ligt op online adverteren 
via verschillende sociale mediakanalen. 

Kostprijs project: € 143.000,00 
Leader Westhoek: € 57.200,00 (40 %) 

 
2. Leader West-Vlaanderen 
Binnen Leader Midden-West-Vlaanderen werden twee projecten goedgekeurd voor een bedrag 
van € 48.452.94 Europese, Vlaamse en Provinciale Steun 
 
Door de aankoop en het inzetten van een mobiele evenemententruck op diverse locaties op 
het gemeentelijke grondgebied doorheen het jaar wil het gemeentebestuur van Ruiselede meer 
impliciete ontmoetingsmomenten organiseren in straten, wijken of buurten om hierbij de 
‘sociale cohesie op locatie’ te versterken en het gemeenschapsgevoel vergroten. 
 
Totale kostprijs: € 11.5009,81 
Gevraagde steun: € 3.452,94 (30%) 
 

 
 
De familie Vergote uit Ruiselede wil via het project ‘Verwindo’ een belevingsboerderij 
uitbouwen waar de consumenten via diverse activiteiten aan de lijve kunnen kennismaken met 
de varkenshouderij van de toekomst. Door een samenwerking met Vives en andere partners 
worden lespakketten, teambuildingactiviteiten, kookworkshops,… uitgewerkt. 
 
Totale kostprijs: € 90.000 
Gevraagde steun: € 45.000 (50%) 
 
 
3. PDPO-projecten 
Binnen PDPO ‘Omgevingskwaliteit’ werden vier projecten goedgekeurd voor een bedrag van 
289.168,61 euro. 
 
Met het project ‘Bodemkwaliteit’ wil Inagro, het provinciaal kenniscentrum voor land- en 
tuinbouw (Beitem), bodems veerkrachtiger maken door ondernemers inzicht te laten krijgen in 
de huidige toestand en de evolutie van hun percelen.  
Omdat extremen in ons weer steeds frequenter voorkomen, zal de land- en tuinbouwsector 
zich hierop moeten voorbereiden. Werken aan een gezonde en veerkrachtige bodem is hierbij 



 

een belangrijk actieterrein. In samenwerking met hogeschool Vives wordt didactisch te werk 
gegaan, waarbij zowel de huidige als toekomstige landbouwers bereikt worden. 
 
Totale kostprijs: € 91.900,70 
Gevraagde steun: € 59.735,46 (65%) 

 
 
Landbouweducatieve acties, waar beleving en authenticiteit voorop staan, dragen bij tot de 
verbondenheid en het vertrouwen tussen boer en burger. Via een begeleidingsmodel 
‘Iedereen Boer’ willen de agentschappen Inagro en Westtoer de landbouwpartners verder 
professionaliseren tot creatieve toeristisch-recreatieve ondernemers. Via een aantrekkelijk en 
divers activiteitenaanbod dragen zij immers hun steentje bij aan een socio-economisch vitaal 
platteland. 
 
Totale kostprijs: € 148.688,10 
Gevraagde steun: € 96.647,72 (65%) 

 
 
Het ontmoetingscentrum De Bampoele in Krombeke is een oude pastorie gekoppeld aan 
een ruim en moderner gebouw. De indeling voldoet helemaal niet meer aan de huidige noden 
van zowel de gebruikers als de stad Poperinge. Een grondige herindeling en renovatie moet de 
site opwaarderen. Daarnaast komen er betere ruimtes voor de verenigingen, een winkel en 
voldoende ontmoetingsplaats. 
 
Totale kostprijs: € 223.450,00 
Gevraagde steun: € 67.035,00 

 
 
Ontmoetingscentrum (OC) De Potyze is een voormalig schoolgebouw dat zal worden 
gerenoveerd zodat het voldoet aan de hedendaagse normen, en tegelijk multifunctioneel zal 
worden ingezet. Het moet een buurthuis zijn dat mensen samen brengt en een impuls geeft 
aan het leven in de buurt. 

Totale kostprijs: € 219.169,63 
Gevraagde steun: € 65.750,89 


