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BRUGSE OMMELAND
[Verbetering van de leefkwaliteit]

Coördinator: Kristof Verhoest
Streekhuis Kasteel Tillegem
Tillegemstraat 81
8200 Sint-Michiels
Tel: 050/40.35.45
Fax: 050/40.31.41
secretariaat.leader+@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/Leader

 Stimulatie van de verbreding in de landbouw
Hoofddoelstelling van het project is de introductie van verbreding bij de landbouw van het
Brugse Ommeland en dit op een kwaliteitsvolle en duurzame manier. Verbrede of
multifunctionele landbouw vormt een belangrijk onderdeel van duurzame landbouw.
Enkele initiatieven die gerealiseerd worden in de loop van het project zijn
landbouwtoeristische en -recreatieve initiatieven, meerwaardenproductie (bv.
hoeveproducten, thuisverkoop…), zorgboerderijen, natuur- en landschapszorg, …
Contact: Provincie West-Vlaanderen
Rik Samyn
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
Tel: 050/40.35.42
Fax: 050/40.31.06
rik.samyn@west-vlaanderen.be
 Milieuzorg in de landbouw
Hoofddoel is de introductie van milieuzorg in de landbouw van het Brugse Ommeland en dit
op een kwaliteitsvolle en duurzame manier. De term milieuzorg wordt ruim geïnterpreteerd
en slaat zowel op de eigenlijke zorg voor het milieu als op natuur- en landschapszorg.
Vernieuwend binnen dit project is het streven naar een totaalaanpak op bedrijfsniveau.
Bedoeling is de landbouwer te benaderen met een soort van menukaart aan maatregelen
waaruit de landbouwer kan kiezen. Eenmaal een keuze gemaakt voor een aantal
maatregelen wordt de specifieke deskundigheid ingebracht.
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Contact: Provincie West-Vlaanderen
Rik Samyn
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
Tel: 050/40.35.42
Fax: 050/40.31.06
rik.samyn@west-vlaanderen.be
 Milieuvriendelijke teelt van streekeigen planten
Dit project wil een opkweeksysteem voor het milieuvriendelijk telen van streekeigen planten
aanleggen. Hieraan wordt ook een educatief luik gekoppeld.
Contact: LTI Oedelem
Geert Glorie
Bruggestraat 190
8730 Oedelem
Tel: 050/35.09.84
 Educatieve uitbouw Hof ter Calvekete
Er wordt een videoreportage gemaakt over de werking van het landbouwbedrijf. Voor het
afspelen van deze educatieve video wordt afspeel- en voorstellingsapparatuur aangekocht.
Contact: Gerard De Vlamynck
Sluisstraat 27
8300 Knokke-Heist
Tel: 050/60.75.84
Fax: 050/60.75.84
gerard.devlamynck@skynet.be
 Schurftmeldingssysteem in de fruitteelt
Het betreft de aanschaf van een metyschurftmelder (software + hardware). Het systeem
wordt gebruikt als waarschuwingssysteem voor schurft op het fruitteeltbedrijf van Wim
Adriaenssens. Daarnaast zullen de gegevens ook gebruikt worden door het PCA
(Proefcentrum voor de aardappelteelt) als waarschuwingssysteem voor de aardappeltelers in
de regio tegen de aardappelplaag.
Contact: Wim Adriaenssens
Dorpstraat 2a
8420 Klemskerke
Tel: 0478/23.83.99
Fax: 059/23.83.99
wim.adriaenssens@skynet.be

2

VLAANDEREN

VLAANDEREN

OVERZICHT PROJECTEN LEADER+

 Ondersteuning en strategie bij de benadering van het nieuw marktsegment
exclusief en smaakvol "poldervarkens"-vlees
Op basis van de resultaten van een marketingstudie wordt een promotiestrategie uitgewerkt
voor het “poldervarkens”-vlees. Zo wordt promotiemateriaal ontwikkeld en verspreid naar de
vleesverwerkers en -bewerkers uit het Brugse Ommeland. Aan de hand van smaakproeven
en met een beursstand wenst de bedrijfsleider de consumenten te overtuigen van de
exclusiviteit en smaak van het “poldervarkens”-vlees. Een educatieve onthaalruimte wordt
ingericht waarin het ganse bedrijf en meer specifiek de teelt van “poldervarkens” wordt
voorgesteld aan kinderen en het ruime publiek.
Contact: Peter & Els Vermeire-Gille
Langendorpweg 1
8490 Stalhille
Tel: 050/81.66.91
Fax: 050/81.66.91
peter.vermeire@telenet.be
 Zonneboiler met naverbranding via stookolie of gas
Het bedrijf van Philip Vermeulen is een biologisch glastuinbouwbedrijf. Met de realisatie van
dit project wil de bedrijfsleider een zonneboiler (20 m² zonnepanelen) installeren waardoor
warm water kan ingezet worden voor de verwarming van de serre. Het is de bedoeling om de
zonneboiler op dit bedrijf aan te sluiten op de collecteur van de verwarmingsinstallatie.
Contact: Philip Vermeulen
Tuinbouwstraat 2a
8020 Ruddervoorde
Tel: 050/27.69.97
Fax: 050/27.69.97
philip.vermeulen@pi.be
 Zonneverwarmingssysteem bij het verwarmen van serres
Naast het realiseren van de zonneboiler is het de bedoeling om een bijkomend
verwarmingssysteem te installeren. Het zonneverwarmingssysteem bestaat uit warmte
absorberende buizen, gemonteerd in de serre om de energie geleverd door de zon op te
nemen en om te zetten in warm water. Bedoeling is een groter volume water met de energie
van de zon opwarmen die dan kan ingezet worden voor de verwarming van de serre. In feite
wordt een gedeelte van de serre omgebouwd tot zonnecollector.
Contact: Philip Vermeulen
Tuinbouwstraat 2a
8020 Ruddervoorde
Tel: 050/27.69.97
Fax: 050/27.69.97
philip.vermeulen@pi.be
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 Naar een beheersplan voor de standganzen aan de Oostkust
De bedoeling is om met de verschillende beschikbare wettelijke instrumenten te werken aan
het beheer van de populatie standganzen. In het jachtbesluit zijn verschillende nieuwe
instrumenten voorzien.
De opdracht valt uiteen in verschillende delen: de opvolging en evaluatie van enkele lopende
initiatieven, het leveren van informatie, de inventarisatie, een proefproject en een
beheersplan voor het projectgebied.
Contact: Provincie West-Vlaanderen
Tom Vermeersch
Tillegemstraat 81
8200 Sint-Michiels
Tel: 050/40.35.42
Fax: 050/40.31.41
tom.vermeersch@west-vlaanderen.be
 Bepaling van het voorkomen van leverbot (Fasciola hepatica) a.d.h.v. onderzoek
van levers van slachtrunderen en de correlatie met de serologische en coprologische
analyses
Het project beoogt door onderzoek van slachthuislevers het voorkomen van leverbot in het
Brugse Ommeland te bepalen en het verband te leggen met de resultaten van het
coprologisch en serologisch onderzoek. Op die manier wordt ook de diagnostische waarde
van deze testen bepaald.
In de praktijk zullen de resultaten van de tests gekoppeld worden aan het gebruik van de
geïnformatiseerde bodemkundige kaart van Vlaanderen (Geoloket). Gezien leverbot vooral
voorkomt op vochtige weiden kan dit aan de veehouder nuttige informatie verschaffen over
leverbot.
Contact: Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ)
Luc De Meulemeester
Kruisstraat 24
3061 Leefdaal
Tel: 050/23.05.60
Fax: 050/23.05.69
luc.demeulemeester@dgz.be
 Opendeurdag Baliehof 14 augustus 2005
Organisatie opendeurdag modern melkveebedrijf met zuivelverwerking, met o.a. volgende
doelstellingen: het aantrekken van nieuwe klanten, het laten kennismaken van de burger met
de werking van een modern landbouwbedrijf, het verzamelen van contactadressen.
Contact: Zuivelboerderij Baliehof
Luc & Krista Callemeyn-Stroo
Gistelsteenweg 577
8490 Zerkegem
Tel: 050/81.11.02
Fax: 050/81.11.02
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 Dijkenplan Zwinstreek - Zeedijk Lapscheure
De bedoeling van het project is om op de dijk te voorzien in een gepast beheer, zoals
uitgewerkt in het dijkenplan voor de Zwinstreek. Concreet is voorzien om de dijk af te
rasteren en te laten begrazen door runderen. Op een aantal plaatsen werd de dijk
landschappelijk doorbroken, omwille van toegankelijkheid van de achterliggende percelen.
Een rationalisering van deze doorgangen is mogelijk en wordt voorzien in het project. De dijk
is beplant met populieren waarop een achterstallige beheer rust. De bedoeling is door middel
van een eenmalige onderhoudsnoei de bomen te verzorgen. Op die manier wordt een goede
uitgangssituatie voor verder beheer gecreëerd.
Contact: Provincie West-Vlaanderen
Tom Vermeersch
Tillegemstraat 81
8200 Sint-Michiels
Tel: 050/40.35.42
Fax: 050/40.31.41
tom.vermeersch@west-vlaanderen.be
 Ontvangstruimte op het Groot Hof Mariemont
Verbouwen en inrichten van ontvangstruimte. Het historisch deel van het bedrijf is
beschermd als monument.
Contact: Franky Danneels
Copsweg 4
8377 Zuienkerke
Tel: 050/41.24.41
Fax: 050/41.24.41
emmylagast@hotmail.com
 Educatieve uitbouw Hof Dhaezenburg
De voornaamste drijfveer tot indienen van het project is de overtuiging van Chris en
Jacqueline dat een sociale binding van landbouw met de andere gebruikers van het
landschap tot stand gebracht moet worden. De landbouw bij de burger brengen, dat is hun
doelstelling. Inrichten van een ontvangstruimte en aanschaffen van afspeelapparatuur is
noodzakelijk. Met het uitbouwen van een professionele website hoopt het bedrijf
bovengenoemde doelstelling makkelijker te bereiken en tevens ook naambekendheid op te
bouwen.
Contact: Chris & Jacqueline Breemersch-Van Slambrouck
Vlissegemstraat 19
8420 Klemskerke
Tel: 059/23.34.52
Fax: 059/23.34.52
dhaezenburg@skynet.be
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 De puntjes op de IJshoeve
In het kader van de verdere professionele uitbouw van de IJshoeve wil de hoeveproducent
een aantal veranderingen en verbeteringen doorvoeren. Deze kaderen hoofdzakelijk in het
project verbreding in de landbouw, hoewel een tweetal zaken ook voeling hebben met het
project milieuzorg (en dierenwelzijn).
Contact: De IJshoeve
Patrick Danneels
Oude Damseweg 2A
8340 Damme
Tel: 050/37.39.87
Fax: 050/37.67.85
danneels.patrick@skynet.be
 Personaliseren en promotie van kazen
De projectindiener wenst zijn diverse soorten kazen een naam te geven, die naam eventueel
te laten beschermen, foto’s te laten nemen door een fotograaf, folders en productfiches op te
maken.
Contact: Zuivelboerderij Baliehof
Luc & Krista Callemeyn-Stroo
Gistelsteenweg 577
8490 Zerkegem
Tel: 050/81.11.02
Fax: 050/81.11.02
luc.callemeyn@scarlet.be
 Samenwerking biolandbouwers uit de regio Brugs Ommeland
De biologische land- en tuinbouwers uit het Brugse Ommeland willen een samenwerking
uitbouwen om de verkoop van regionale biologische producten in eigen streek te stimuleren.
Ze willen regelmatig samenkomen om onderling kennis uit te wisselen en elkaar wederzijds
te versterken. Ze willen concreet samenwerken om hun producten beter te promoten, de
zichtbaarheid en de beschikbaarheid ervan in de regio te verhogen.
Hiervoor zullen ze in eerste instantie samen promotiemateriaal maken, activiteiten
organiseren en milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal met logo gemeenschappelijk
aankopen.
Contact: Diederik Steyaert
Korte Akkerstraat 2
8020 Ruddervoorde
Tel: 050/27.02.44
Fax: 050/27.02.44

6

VLAANDEREN

VLAANDEREN

OVERZICHT PROJECTEN LEADER+

 Sterk met Melk: een gezamenlijk proces voor verschillende gebieden
[interterritoriaal samenwerkingsproject]
Van 2006 tot halfweg 2008 zet het Meetjesland samen met Brugse Ommeland zijn
schouders onder duurzame landbouw.
Het project speelt zich af op 2 niveaus: duurzame landbouw op bedrijfsniveau (op
pilootbedrijven) en duurzame landbouw op streekniveau, wat betekent dat de troeven van
het werken binnen een regio uitgespeeld worden en dat de toepassingsmogelijkheden van
duurzame landbouw afgestemd worden op de regio.
Het product van het project is het werken met de duurzaamheidsster (beoordelingssysteem
van Stedula) op melkveebedrijven en uitwisseling van kennis en ervaring met de
Nederlandse melkveehouderij. Belangrijk is dat individuele boeren vooruitgang boeken
op economisch, ecologisch en sociaal vlak. Het proces is het bewustmaken van landbouwers
en anderen van de mogelijkheden van duurzaam boeren met de betrokkenheid van de
landbouw- en andere sectoren in de regio.
Contact:

Diane Schoonhoven
p/a Streekplatform+ Meetjesland
Oostveldstraat 1
9900 Eeklo
Tel: 09 376 97 38 / GSM: 0473 373455
diane@meetjesland.be
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