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project Vlaamse Ardennen

Boer zoekt Buur
Wat is “Boer zoekt Buur”?
Een groeiend aantal landbouwers wil investeren in de energiehuishouding van hun bedrijf maar vaak ontbreken de nodige
financiële middelen. Daarnaast zijn veel mensen tegenwoordig
op zoek naar andere en zinvollere manieren dan hun spaarboekje om een zeker rendement uit hun financiële reserves te
halen.
Curieus Oost-Vlaanderen en haar partners willen met “Boer
zoekt Buur” deze twee trends met elkaar matchen. We brengen
buren en boeren samen zodat inwoners kunnen investeren in
het groener maken van lokale bedrijven en landbouwers een
financiële steun in de rug krijgen. Het systeem kan bovendien
ook toegepast worden in het onderhoud van waardevolle landschapselementen.
Voor dit project werden de Vlaamse Ardennen uitgekozen als
proefregio omdat dit één van de grote agrarische gebieden van
Oost-Vlaanderen is.

Concreet
“Boer zoekt Buur” wil per bedrijf 24 buren warm maken om 250
€ te investeren. Op die manier ontvangt de landbouwer een
som van 6.000 €, de helft van de kostprijs voor een installatie
van 48 zonnepanelen. De financiële drempel wordt dus met
ongeveer de helft verlaagd.
De lokale investeerder krijgt naast een unieke inkijk in de werkwijze van het lokale boerenbedrijf ook een hoog rendement op
zijn investering: voor iedere schijf van 250 € ontvangt men een
aankoopbon ter waarde van 300 €. Dat kan onder de vorm van
groentepakketten maar een overnachting in de B&B die wordt
uitgebaat door het landbouwbedrijf behoort ook tot de mogelijkheden.
Er wordt m.a.w. voor beide partijen een win-win-situatie gecreëerd.
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Wie zijn de projectpartners?
“Boer zoekt Buur” is een project van Curieus Oost-Vlaanderen, daarbij ondersteund door verschillende partners: ABS (Algemeen Boerensyndicaat), SamenSterker, VLAPAS en het
Vermeylenfonds.
Het project krijgt financiële steun van het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (binnen het LEADER-gebied Vlaamse Ardennen), de Vlaamse overheid en Provincie
Oost-Vlaanderen.

Contactgegevens:
Curieus Oost-Vlaanderen
Dago De Smet (projectleider)
Speldenstraat 1 | 9000 Gent
dago.desmet@curieus.be
09 265 79 43
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