Verslag studiedag Blauwe Diensten – 21 oktober 2010
Het Vlaams Ruraal Netwerk organiseerde op 21 oktober 2010 een tweede studiedag Blauwe
Diensten. Dit naar aanleiding van het groot succes van de eerste studiedag Blauwe Diensten
die doorging op 10 juni eerder dit jaar. Deze keer nam het echter enkel een namiddag in
beslag en ging de dag door in een ander gebied, namelijk de provincie Zeeland.
De plaats van afspraak was zoals bij de vorige editie het station van Antwerpen-Berchem.
Vanuit Antwerpen vertrokken we met z’n allen (30-tal deelnemers) richting de eerste locatie.
Onderweg leidde Nele Vanslembrouck, coördinator van het Vlaams Ruraal Netwerk, de
studienamiddag in. Daarna nam Katrien Janssen van de Afdeling Duurzame
Landbouwontwikkeling (Departement Landbouw en Visserij) het woord over en lichtte zij het
document “Blauwe Diensten in Vlaanderen” toe.
Na een tijdje rijden, arriveerden we te Rilland. Daar vond ons eerste bezoek plaats bij de
velden van landbouwer Cees Oudijk. Na het aantrekken van het gepaste schoeisel liepen we
Casper Lambregts en René Rijken van waterschap Brabantse Delta tegen het lijf. Na een korte
inleiding over waterschap Brabantse Delta en het veld die voorzien was van peilgestuurde
drainage, konden we effectief ook het praktijkvoorbeeld (peilgestuurde drainage) bezichtigen.
Na een korte wandeling over het veld, kwamen we aan bij de eerste van drie PVC putten van
Cees die deel uitmaakt van het peilgestuurde drainagesysteem. Daar legde René het principe
van peilgestuurde drainage uit aan de aanwezigen. Mits het fenomeen in België nog niet zo
bekend is, kwamen er heel wat vragen die het waterschap Brabantse Delta en de landbouwer
maar al te graag beantwoordden.
Daarna zetten we koers naar het laatste te bezoeken project. We hielden halt te Ossendrecht
aan de velden van de gebroeders Jansen. Daar konden we een veld bezichtigen die aan “Actief
Randenbeheer” doet. De bufferstrook was goed te zien (weliswaar kort gras). Na de uitleg van
Casper en René over het Nederlandse systeem van “randenbeheer” kwamen er wat vragen van
onder andere Vlaamse beleidsmedewerkers. Op die manier werden de verschillen tussen
België en onze noorderburen ook duidelijker.
Na een leerrijke namiddag zetten we terug koers naar het station van Antwerpen-Berchem en
konden we terugblikken op een geslaagde tweede editie van deze studiedag Blauwe Diensten.

