Goedgekeurde innovatieve projecten in de land- en tuinbouw in 2021
1. Co-creatie van aankoopprocessen (FoodWIN vzw)
Het project ‘Co- creatie van duurzamere aankoopprocessen’ zet in op minder
voedselverspilling in de land- en tuinbouw en focust hierbij op de impact van aankoopprocessen verderop in de keten. Dit project wil de verschillende aankoopprocessen van
professionele aankopers in de voedingsindustrie, retailers en overheden stroomlijnen en
beter op elkaar afstemmen om uiteindelijk te komen tot minder voedselverspilling bij de
producenten in de land- en tuinbouwsector.
Door een co-creatief traject met zowel producenten als hun aankopers, wil FoodWIN betere
kennis opbouwen over wat er verloren gaat en waarom. FoodWIN focust daarbij op het
aankoopproces en welke elementen hierin relevant zijn. Eens de analysefase rond is,
worden er pilootprojecten opgestart om uit te testen hoe de knelpunten kunnen worden
omgezet in financiële en maatschappelijke kansen. FoodWIN zal hiervoor samenwerken met
verschillende partners en de overkoepelende organisatie Food Waste Alliance.
Contactgegevens
FoodWIN vzw
info@foodwin.org
www.foodwin.org
2. Van wei naar wij (Lokaal Bestuur Geraardsbergen)
De mattentaart is een bekend streekproduct en de Geraardsbergse mattentaart heeft sinds
2007 een Europees erkende geografisch beschermde status. Bij de productie van de matten
komt melkwei vrij als nevenproduct.
Lokaal Bestuur Geraardsbergen wil met het innovatief en circulair project ‘Van wei naar wij’
van het restproduct ‘wei’ een nieuw hoogwaardig streekproduct maken voor
Geraardsbergen.
Het project richt zich op een nog onontgonnen grondstof en is een laboratorium voor de
ontwikkeling van nieuwe, marktklare producten. Het project stimuleert lokaal en sociaal
geïnspireerd ondernemerschap met kringloopdenken en lokale voeding als uitgangspunt.
Contactgegevens
Stad Geraardsbergen
info@geraardsbergen.be
www.geraardsbergen.be

3. Van spelt tot brood in het Waasland (POMONA Puur Natuur)
Het coöperatief boslandbouwbedrijf Pomona Puur Natuur vzw streeft naar een ecologisch en
economisch herstel van de landbouwgrond en -sector in de Waaslandregio. Ecologisch
herstel van de landbouwgrond betekent het koolstofgehalte in de bodem vergroten en
biodiversiteit op en rond het bedrijf verhogen. Economisch herstel betekent dat de boer een
eerlijke prijs krijgt voor zijn producten die hij lokaal verkoopt.
Met het project ‘Van spelt tot brood’ wil Pomona een pelmachine inzetten bij de speltoogst
om zo de volledige verwerking van de spelt tot meel en bloem in het Waasland te realiseren.
Voor dit project zal Pomona samenwerken met andere partners waaronder: Roomanmolen
Sint-Pauwels (malen graan), Smaak van Waas (korte keten verkooppunt), ijshoeve De Boey
(één van de telers van spelt), dienst toerisme Sint-Gillis-Waas (promotie en cofinanciering
van het project).
Contactgegevens
Pomona Puur Natuur vzw
info@pomonapuurnatuur.be
www.pomonacoop.be

4. Lokaal Genieten via Lokale Ondernemers (Steunpunt Korte Keten)
Het Steunpunt Korte Keten begeleidt land- en tuinbouwbedrijven bij de opstart van een korte
keten-activiteit. De agrarische ondernemers hebben nood aan correct en onafhankelijk
advies over regelgeving, marketing, kostprijsberekening, mogelijke verdienmodellen,
alternatieve teelten, samenwerkingsmogelijkheden, ... Steunpunt Korte Keten wil met het
project begeleidingstrajecten op maat aanbieden aan bedrijven die nieuwe korte ketenactiviteiten ontwikkelen. Een degelijke en professionele ondersteuning is belangrijk voor
toekomstige, unieke en rendabele korte keten-bedrijven.
Dit project gaat verder dan de reguliere dienstverlening naar land- en tuinbouwers. Binnen dit
project ligt de focus op
• de Oost-Vlaamse sierteeltsector,
• nieuwe boeren,
• samenwerkingen tussen korte keten-ondernemers onderling of verder in de keten,
• kostprijstransparantie,
• low budget communicatie en marketingacties.
Contactgegevens
Steunpunt Korte Keten
ferm.steunpuntkorteketen@samenferm.be
www.steunpuntkorteketen.be

