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Open dorpsboerderij in het centrum van Melsele   
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De gemeente gaat een aantal gronden in het centrum van Melsele, in het gebied tussen de 

Burggravenstraat en Sint-Elisabethstraat, ter beschikking stellen van Pomona Puur Natuur, de 

coöperatieve vennootschap waar de boerderijwinkel gelegen naast het ‘Duvelsdammeke’ in de 

Kalishoekstraat deel van uit maakt. In ruil voor dit gebruiksrecht engageert Pomona om de gronden te 

ontwikkelen als ‘open dorpsboerderij’ met een duurzaam, educatief en sociaal karakter. 

Dorpsboerderij in hartje Melsele 

Burgemeester Marc Van de Vijver: “Pomona Puur Natuur kwam naar ons met het voorstel om op de 

gronden een open dorpsboerderij te realiseren: een boerderij met boerderijdieren, opengesteld voor 

bezoekers en passanten met een duurzaam en educatief karakter. Daar hadden we zeker oren naar omdat 

we dit gebied als open ruimte in het centrum van Melsele wensen te behouden en dit project ons een 

zowel mooie als zinvolle invulling lijkt.” 

Beide partijen hebben volgende doelstellingen voor ogen met dit project: 

De promotie van de Korte Keten 

Promoten van seizoensgebonden en lokaal geteelde groenten, fruit en vlees volgend de principes van de 

herstellende landbouw. 

Bescherming van lokale hoevedieren 

Dieren hebben in een duurzaam voedselsysteem een essentiële rol. Dieren dienen niet enkel voor 

vleesproductie maar spelen ook een rol voor het stimuleren van de bodemvruchtbaarheid. Op  vraag van 

het gemeentebestuur zal er op de boerderij ook plaats zijn voor lokale hoevedieren of rassen die hier van 

oudsher gekweekt werden zoals: Vlaams paard, Oost-Vlaams witrood, Houtlandschaap, Belgisch landras, 

Vlaamse giet, lokale kipen-, konijn-, ganzenrassen en andere neerhofdieren.  

Educatie 

Informeren en sensibiliseren van verschillende doelgroepen (scholen, verenigingen, geïnteresseerden …) 

over duurzame landbouwtechnieken, agro-ecologie en de bescherming van lokale hoevedieren onder de 

vorm van rondleidingen, boerderijklassen, workshops, educatief leerpad … 

De gemeente geeft de gemeentelijke gronden in gebruik voor een lange periode en financiële 

ondersteuning.  

Wat is Pomona Puur Natuur 
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Pomona Puur Natuur is een coöperatief boslandbouwbedrijf dat volop de kaart trekt van de Korte Keten 

met de productie van lokale, gezonde en duurzame voeding. Landbouwers zorgen voor het professioneel 

ecologisch verbouwen van voedsel. De consumenten/coöperanten zorgen voor een vaste afname van 

Pomona producten en kunnen ook zelf meehelpen op het bedrijf. 

Pomona Puur Natuur is gevestigd in de Kalishoekstraat 93 in Melsele en heeft naast het woonerf 

verschillende akkers in Melsele, Beveren, Verrebroek en Meerdonk. 

Meer info: https://www.pomonacoop.be/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie 

Marc Van de Vijver 

Burgemeester 

T 0485 50 36 36 

E marc.van.de.vijver@beveren.be 
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