LEADER Grensregio Waasland - 2015
3 GOEDGEKEURDE PROJECTEN

THEMA: LOKALE VOEDSELSTRATEGIEËN EN STREEKPRODUCTEN
'KORTE KETEN WAASLAND, EEN DUURZAME SAMENWERKING'
Plattelandscentrum Meetjesland vzw
I.s.m. Vormingplus Waas-en-Dender, VZW Steunpunt Hoeveproducten KVLV, VZW Provinciaal
Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen en Economische Raad voor Oost-Vlaanderen
Het project wil hoeve- en streekproducenten in de grensregio Waasland ondersteunen door het
organiseren van samenwerking, welke verankerd wordt in een op te richten samenwerkingsverband.
Er zal op basis van een consumentenonderzoek (B2B & B2C) onderzocht worden of en welke
logistieke oplossing kan bijdragen aan een gemeenschappelijke vermarkting en communicatie.
Vorming en training moet dit mee versterken. Het project wil ook nagaan of bedrijven die
momenteel nog niet actief zijn in de korte keten interesse hebben om deze stap te zetten en hen
hierin begeleiden. Dit leidt tot een versterking van de lokale economie, een hoger gemeenschappelijk
streekgevoel en tal van gezamenlijke acties.
Contact promotor: 09/379 78 37 - info@plattelandscentrum.be

THEMA: LEEFBARE DORPEN
'AGRARISCHE EIGENHEID: WAAS TOERISTISCH POTENTIEEL'
EGTS Linieland van Waas en Hulst
I.s.m. Landelijke Gilde Stekene, VZW Plattelandscentrum Meetjesland, Interwaas (Erfgoedcel
Waasland) en VZW Prospersite Onthaalpoort
Onder druk van diverse actuele transities, ziet het noorden van het Waasland zijn agrarische
identiteit in het gedrang komen. De Landelijke Gilde Stekene en de vzw Prospersite willen als
beheerders van agrarische erfgoedcollecties in het project ‘Agrarische eigenheid: Waas toeristisch
potentieel’ twee toeristische belevingscentra realiseren, namelijk in Koewacht en in de voormalige
maalderij van de Prosperhoeve te Prosperpolder. Hiermee versterken en ontsluiten ze het agrarisch
karakter van de regio voor enerzijds de eigen lokale gemeenschappen en anderzijds toeristen en het
onderwijs.
Contact promotor: 03 727 17 04 - richard.meersschaert@egtslinieland.eu

THEMA: PROFILEREN EN PROMOTEN VAN DE STREEKIDENTITEIT
'GOED BEHEER VAN DE AKKERRAND'
Agrobeheercentrum Eco² vzw
I.s.m. CVBA Agro|aanneming
Het Oost-Vlaamse platteland is dooraderd met kleine en minder kleine waterlopen.
Landbouwpercelen die naast deze waterlopen gelegen zijn moeten rekening houden met de
wetgeving hierrond. Sinds begin 2014 zijn er voor het beheer langs ingedeelde waterlopen extra
voorwaarden opgenomen in de randvoorwaarden. Hierdoor zullen landbouwers veel meer aandacht
moeten hebben voor het beheer van de waterloop en de eventuele bufferstroken die hieraan
gekoppeld zijn. Op dit moment zijn er bij de landbouwers nog heel wat vragen rond dit beheer. Met
dit project willen we een antwoord geven op hoe dit beheer toegepast kan worden in de praktijk,
Landbouwers hierrond sensibiliseren en een praktische oplossing aanbieden door de aankoop van
een machine die ingezet kan worden voor dit beheer. Naast randen langs waterlopen zullen we ook
een onderzoek doen voor een ruimer inzetbaarheid van de machine voor landschapsbeheer op het
platteland.
Contact: 016/ 28 64 28 - info@agrobeheercentrum.be

