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Ferm Kruisem moet inwoners naar land- en tuinbouw lokken
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Pagina 6
Land- en tuinbouwbedrijven in Kruisem promoten door middel van klas- en bedrijfsbezoeken, brochures en een splinternieuwe website: dat is het doel van het landbouweducatieproject Ferm Kruisem.
Ferm Kruisem brengt elf bedrijven uit de toekomstige fusiegemeente samen die openstaan voor groeps- of klasbezoeken met een gids. “Met Ferm Kruisem willen we de hedendaagse land- en tuinbouw onder de aandacht brengen”, legt landbouwschepen Robrecht Bothuyne (CD&V) op de lancering in de serres van Kruiden Claus.
“Kruisem heeft een onvoorstelbare diversiteit aan land- en tuinbouwbedrijven. Op een dag kan je kennismaken met heel wat facetten van de moderne agrarische sector. We hebben gespecialiseerde bedrijven zoals het provinciaal proefcentrum, een ecologische visboerderij en een van de meest vernieuwende tomatenbedrijven van het land. Maar ook de paardenhouderij is een goed voorbeeld van een gemengd landbouwbedrijf.”
Met een uitgebreide brochure van dertig pagina’s wil Ferm Kruisem die diversiteit promoten. “Alle deelnemende bedrijven staan open voor groeps- of klasbezoeken met een gids. De directies van alle scholen in Kruisem zullen de brochure ontvangen, in de hoop dat klassen dan een daguitstapje maken. De bedrijven hebben ook elk een aangepast boekje waar bezoekers opdrachtjes en vragen moeten oplossen tijdens hun visite. Er loopt ook een samenwerking met De Zandvlooi, dat kruiden van Claus en de omegabaars van Aqua4C aanbiedt aan wie Ferm Kruisem bezoekt.”
Nog meer bedrijven
Naast de landbouwpromotie mikt het nieuwe project ook op meer toerisme. Daar hoort een nieuwe website bij: www.fermkruisem.be. “De website wordt de komende dagen nog interactiever en elk bedrijf krijgt een uitgebreide stek op die site. We hopen dat nog meer bedrijven meestappen in dit project .”
De elf bedrijven krijgen hoeveborden, een gepersonaliseerde bedrijfsbrochure en een begeleidende website. Het project wordt gesteund door het Europees initiatief voor plattelandsontwikkeling Leader Vlaamse Ardennen en vzw Plattelandsklassen. Ferm Kruisem is een initiatief van Kruishoutem, maar wordt ook na de fusie met Zingem verdergezet, wat ook de naam van het project verklaart.
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