
 

 

Deze 14 projecten ontvangen samen € 1.220.888,22 euro Europese, Vlaamse en Provinciale 

steun: 

 

LEADER WESTHOEK 

Met het project Foodsavers wil Dienstverlenende vereniging Westhoek hun distributieplatform 

dat voedseloverschotten inzamelt en verdeelt aan voedselhulporganisaties uitbreiden naar 

extra Westhoekgemeenten. Op die manier kan de voedselbedeling aan mensen in armoede via 

sociale tewerkstelling efficiënter georganiseerd worden. 

Kostprijs: € 212.015,00 

Toegekende steun: € 137.809,75 (65%) 

 

Stad Diksmuide wil met ‘Goesting in een lekker stukje platteland’ de eigenheid van het 

platteland in de verf zetten door een Lekkerbekken- en IJzerhoevenroute, door extra 

picknickplaatsen in te richten en door streekproducten zoals de Diksmuidse boter te promoten. 

Om de mobiliteit van en naar deelgemeenten te verhogen, installeren ze het concept 

meeneembankjes. 

Kostprijs: € 138.500,00 

Toegekende steun: € 69.250,00 (50 %) 

 

Guénaël Verdonck wil in Westouter ‘Camperplaats ’t Heksken’ met een 15-tal plaatsen 

realiseren in zijn hoogstamboomgaard. Met zicht op de groene heuvels, kan je vanop 

zitbanken genieten van de rust terwijl kinderen spelen hun weg vinden op de natuurlijke 

speeltoestellen.  

Kostprijs: € 33.333,00 

Toegekende steun: € 9.999,90 (30 %) 

 

Met het project ’Boer zkt Bank’ wil de stad Poperinge de voedselproductie van haar 

landbouwers in de kijker zetten. Op een picknickbank nabij een hoeve en met behulp van een 

QR-code zie je via filmpjes de activiteiten van de landbouwers volgens de vier seizoenen.  

Kostprijs: € 62.897,44 

Toegekende steun: € 31.448,72 (50 %) 

 

Vzw Inloophuis wil in de Capucienenwijk in Ieper een warme plek creëren voor mensen met 

en zonder psychische problemen. Deze vrijwilligers zetten zich vol enthousiasme in om 

mensen zelf het heft in handen te laten nemen om het sociaal contact in hun eigen buurt 

sterker te maken. 

Kostprijs: € 40.963,50 

Toegekende steun: € 26.626,27 (65 %) 

 

Dirk Talpe van Wijndomein Ravenstein in Kruiseke biedt campers een unieke belevenis met 

overnachtingen nabij de wijngaarden. Het vakantiegevoel wordt nog extra aangewakkerd door 

de rustieke boomgaard, de neerhofdieren, de picknickplaats over de vijver en de automaat met 

streekproducten. 

Kostprijs: € 33.333,33 

Toegekende steun: € 10.000,00 (30%) 

 



 

LEADER MIDDEN-WEST-VLAANDEREN 

 

Met het project “Warme tuinen Meulebeke” wil het gemeentebestuur Meulebeke samen met 

diverse partners naast het Woonzorgcentrum “De Zonnewende” een multifunctionele 

ontmoetingsplaats creëren die warmte uitstraalt en waar iedereen welkom is. Naast 

kringlooptuinieren is er heel veel aandacht voor het stimuleren van ontmoeting tussen jong en 

oud, verschillende doelgroepen,… en krijgt de compostmeesterwerking een nieuwe stek. 

 

Kostprijs: € 39.388.50  

Toegekende steun: € 25.602.25  (65%) 

 

 
 

Het project “Revitaliseren kerkdorp Slyps” van de gemeente Moorslede en de kerkfabriek 

van Slypskapelle zorgt ervoor dat de bloeiende jeugdvereniging Flapuit en de het 

trommelkorps Harypska een nieuw onderkomen vinden in de leegstaande pastorie van 

Slypskapelle.  De pastorietuin wordt opgewaardeerd en opengesteld voor de Slypse 

dorpsgemeenschap die zo een groene en rustige ontmoetingsplaats vindt in het centrum van 

Slypskapelle. 

 

Kostprijs: € 74.100  

Toegekende steun: € 22.230  (30%) 

 

 

OMGEVINGSKWALITEIT 

  

Met het project Agroforestry wil Inagro samen met Boerennatuur, het innovatiesteunpunt en 

Vives, het areaal agroforestry in West-Vlaanderen doen stijgen, door het wegwerken van een 

aantal barrières die landbouwers ervan weerhouden om effectief aan de slag te gaan met deze 

duurzame praktijk. 

 

Kostprijs:  € 270.297   

Toegekende steun: € 175.693,05 (65%) 

 

 

Inagro en Boerennatuur zullen via Bedrijfsintegratie in de praktijk inzetten op de realisatie 

van landschappelijke beplantingsplannen bij land- en tuinbouwbedrijven door begeleiding van 

landbouwers bij de totstandkoming van de beplantingsplannen en samenwerking met regionale 

partners, oa de Regionale Landschappen en de Stadslandschappen. Het maatschappelijke 

debat rond landschapskwaliteit en vergunningen leeft sterk. Dit project is één van de 

hefbomen naar meer realisaties en een brede dialoog. 

 

Kostprijs:   € 146.169,70 

Toegekende steun: € 95.010,30 (65%) 

 

 

Productie van hernieuwbare energie bij landbouwers wordt alsmaar belangrijker, zowel naar 

verduurzaming als voor het onder controle houden van de kosten. Om dit te bereiken doen 

Inagro en HoWest metingen en doorrekeningen bij een aantal voorbeeldbedrijven, om zo de 

landbouwers te begeleiden in een optimaal gebruik van hun hernieuwbare energie. 

 

Kostprijs:    € 146.844,55 

Toegekende steun: € 95.448,96 (65%) 

 

 



 

VIVES wil samen met Inagro via 'Empowering Farmers' korteketenproducenten leren om 

zelf hun bedrijf op een kritische manier te leiden en hen ook blijvend activeren. Het 

ontwikkelen en benutten van de eigen capaciteiten, stelt hen in staat om in de toekomst door 

te blijven gaan met het voortdurend innoveren. Zo zijn ze beter bestand tegen de opkomende 

concurrentie voor en binnen de korte keten in onze snel wijzigende maatschappij. 

 

Kostprijs:   € 199.375 

Toegekende steun: € 125.593,75 (65%) 

 

 
Om de open ruimte en de landbouw duurzaam en toekomstbestendig te maken, is het nodig 

om op het platteland de uitdagingen rond waterbeheer, bodemkwaliteit, 

landschapsbeheer en ontharding samen aan te pakken. 

Leiedal, Inagro en Boerennatuur Vlaanderen bundelen de krachten, samen met de Provincie en 

de gemeenten om hier concreet werk van te maken binnen het Interfluvium Leie-Schelde. 

 

Kostprijs:  € 294.000 

Toegekende steun: € 191.100 (65%) 

 

 
 

In Damme wil Natuurpunt Beheer bezoekerscentrum ‘De Pulse’ bouwen, als educatieve 

uitvalsbasis om de omliggende natuurgebieden te bezoeken. 

 

Kostprijs:  € 670.250 

Toegekende steun: € 201.075 (30%) 

 
 


