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Op 23 november organiseerden we, in samenwerking met de
partners van het Strategisch Platform Korte Keten en het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO), een studiedag rond het
korteketen-verhaal. Tijdens dit infomoment wilden we lokale
besturen inspireren over hoe ze lokale voedselstrategieën kunnen stimuleren en hiervoor kunnen samenwerken met plaatselijke landbouwbedrijven. Patricia De Clercq, adjunct-kabinetschef van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege, stelde er namens de minister het nieuw initiatief ‘Lokale Voedselstrategieën 2.0’ voor en lanceerde tegelijk
een warme oproep voor de ‘Raad van Belang’. Dit is een sectoroverschrijdende overlegstructuur waar diverse actoren zoals
lokale partners en verschillende overheden een stem krijgen.
Het is de bedoeling dat in deze vernieuwde structuur leden
van elkaar gaan leren, elkaar gaan versterken en inspireren. Het
centraal concept is ‘lokale voedselstrategie’. U vindt een verslag
van deze studiedag terug in deze nieuwsbrief.

Beste lezer,
Wat vliegt de tijd toch voorbij. De laatste nieuwsbrief van 2015
is alweer een feit.
Ook tijdens deze laatste maanden richting 2016 hebben we
niet stil gezeten. Op 1 oktober hebben we bijvoorbeeld, in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij, een opleiding
voorzien voor de lesgevers naschoolse vorming. Landbouwers
kunnen namelijk inschrijven op vijf agromilieumaatregelen
van het Departement Landbouw en Visserij. Daarnaast zijn
ook 27 verschillende beheerovereenkomsten van de Vlaamse
Landmaatschappij beschikbaar. Daarom hebben we dit vormingsmoment georganiseerd, zodat de lesgevers van Groene
Kring, Nationaal Agrarisch Centrum … de materie zelf kunnen
overbrengen aan de deelnemers van de startersopleidingen en
van andere cursussen.
Daarnaast organiseerden we het eerste Lerend Netwerk voor
de LEADER-coördinatoren. Tijdens deze intervisie-momenten
behandelen we telkens een van de vier meest gekozen thema’s
waar de Plaatselijke Groepen op inzetten in hun Lokale Ontwikkelingsstrategie. Deze keer kwam het thema ‘Armoede en
kwetsbaarheid’ aan bod.
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Wat krijgt u nog zoal voorgeschoteld? We gingen op bezoek bij
Karen Verplancke, Schoonste Boerin van Vlaanderen, en haar
man Kristof Braeckman. Verder zoomen we ook in op twee
projecten die steun hebben genoten van de PDPO-maatregel
‘Inrichting in functie van Natura 2000’.
We hebben ook onze stakeholders bevraagd gedurende het
najaar. We willen dan ook iedereen bedanken die de enquête
heeft ingevuld. We hebben alle input intussen verwerkt en in
de mate van het mogelijke meegenomen in onze jaarplanning
van 2016. Uiteraard blijft uw input steeds welkom.
Onze beste wensen voor 2016,

VLAAMS
RURAAL NETWERK

DE OVERHEID
ALS PARTNER IN LOKALE
VOEDSELSTRATEGIEËN
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Op 23 november organiseerden het
Vlaams Ruraal Netwerk, de partners
van het Strategisch Platform Korte
Keten en het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO), in samenwerking
met de provincie Oost-Vlaanderen een
studiedag over ‘De overheid als partner in lokale voedselstrategieën’ te
Gent. Het doel was om de lokale besturen te inspireren over hoe ze lokale
voedselstrategieën kunnen stimuleren
en hiervoor kunnen samenwerken met
lokale landbouwbedrijven.
Alexander Vercamer, gedeputeerde
Landbouw en Platteland van de provincie Oost-Vlaanderen stak van wal.
Hij benadrukte het toenemend belang van de korte keten en de duurzaamheid op gebied van voedsel.
Dirk Van Gijseghem van het Departement Landbouw en Visserij gaf uitleg
over lokale voedselstrategieën: ”Een
goede lokale voedselstrategie maakt
de consument bewust van de problematiek van voedselverspilling en versterkt de sociale cohesie. Denk maar
aan de strijd tegen vereenzaming
door middel van volkstuintjes”.
Na de inleiding kwamen enkele praktijkvoorbeelden aan bod. Zo inspireerde Veerle Minsaer van ‘Kempense
Geitenkaas Polle’ en voorzitter van
‘Distrikempen’, de aanwezigen over
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dit innoverend samenwerkingsverband van hoeve- en streekproducten
in de Antwerpse Kempen. Tom Kockx
stelde daarna de coöperatie ‘De
Landgenoten’ voor. Zij willen zowel
starters als uitbreiders ondersteunen
door landbouwgrond op een duurzame manier ter beschikking te stellen. “Een groot probleem voor jonge
starters zijn de grondprijzen. Die zijn
meestal net het hoogst op de plekken
die juist interessant zijn voor korte
keten.” Vervolgens stelde Katrien Verbeke een inspirerend project van Stad
Gent voor: ‘Gent en garde’.
Al deze projecten hebben tot doel om
de consumenten en producenten dichter bij elkaar te brengen. De sprekers
hadden als voorstel dat de overheid
meer zou kunnen voorzien in de ondersteuning en (extra) begeleiding van
korte keten-ondernemers, bijvoorbeeld
de begeleiding van projecten die zekerheid geven over toegang tot grond.
Ook de mogelijkheden binnen het
Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III)
kwamen aan bod. Kevin Delvaux van
het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) had het over de VLIF-mogelijkheden binnen PDPO III. “Binnen

landbouwverbreding is nu ook rechtstreekse verkoop van eigen hoeveproducten én verkoop van niet zelf
geteelde, gekweekte of artisanaal verwerkte hoeveproducten via de korte
keten opgenomen.” Het VLIF werkt
nu alleen nog maar met elektronische
aanvragen via het e-loket. “In totaal
hebben we tot nu toe 59 aangemelde
investeringen voor een investeringsbedrag van 1,8 miljoen euro.”
Nadine Vantomme van de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) besprak de
zeven gebiedsgerichte maatregelen
waarvan de VLM beheersdienst is.
Het thema korte keten past onder
het deelthema ‘Leefbare dorpen’ van
de maatregel ‘Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investering’. Naast het
LEADER-verhaal werd ook de nieuwe
maatregel ‘Samenwerking met de stedelijke omgeving’ uit de doeken gedaan. “Hier heerst een sterke focus op
de lokale voedselvoorziening én komt
het initiatief uit het plattelandsgebied.
Er moet minstens één partner uit de
stedelijke omgeving komen. Deze oproep wordt gelanceerd in 2016!”
Patricia De Clercq, adjunct-kabinets
chef van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke
Schauvliege, bracht het slotwoord.
Ze stelde het nieuw initiatief ‘Lokale
Voedselstrategieën 2.0’ voor.
“Rekening houdend met het IPO-advies, wil ik het strategisch platform
korte keten laten evolueren van een
stuurgroep naar een mediërende
structuur, die zowel zijn doelgroep als
zijn scoop moet verbreden. Concreet
wil ik een nieuwe ‘Raad van Belang’
in het leven roepen, waarin partners
‘vrij’ zijn deel te nemen en vanuit een
authentiek engagement en opportuniteiten het debat mee voeden en op
gang houden.”
Voor het uitgebreide verslag van de
studiedag en het debat: www.ruraalnetwerk.be

INTERVIEW MET KAREN VERPLANCKE
EN KRISTOF BRAECKMAN
Op 30 oktober ging het Vlaams Ruraal Netwerk op bezoek
bij Karen Verplancke, ook wel bekend als de Schoonste Boerin van Vlaanderen, en haar man Kristof Braeckman. Karen
baat samen met haar man en schoonfamilie een gesloten
melk- en vleesveebedrijf uit in Beervelde. Het familiebedrijf
gaat intussen al vijf generaties mee. Alvorens Kristof het
bedrijf overnam was hij tien jaar tewerkgesteld als kwaliteitsverantwoordelijke in een veevoederfirma. Karen, zelf
afkomstig uit een boerengezin, stelde vroeger dat ze nooit
met een landbouwer zou trouwen. Landbouwer zijn betekent hard labeur en weinig vrije tijd. Dat heeft ze zelf goed
ondervonden. Nu zegt ze dat ze hier nog geen seconde spijt
van heeft gehad. Momenteel werkt Karen fulltime. Maar als
ze kan, helpt ze op het bedrijf.
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Als jonge landbouwers konden Karen en Kristof een beroep
doen op de subsidiemaatregel ‘Overnamesteun voor jonge
landbouwers’. Daarnaast hebben ze ook VLIF-investeringssteun genoten, o.a. om een nieuwe stal te bouwen en een
tractor aan te kopen. Karen en Kristof houden 88 melkkoeien
en 200 stuks jong- en vleesvee.
Daarnaast doen ze ook aan verbreding. “Momenteel stellen
we ons bedrijf open als zorgboerderij en als locatie voor verjaardagsfeestjes. Dit loopt heel goed en het levert ons een
positief imago op”, aldus Karen. Een andere piste die ze voor
ogen hebben is om hun boerderij beschikbaar te stellen als
onthaastingsplaats.

Toekomstperspectief en problemen van de
landbouwsector
Wanneer we aan Karen en Kristof vragen hoe ze de toekomst zien en wat volgens hen de problemen in de sector
zijn, zeggen ze dat ze er in moeten blijven geloven. En dat
doen ze ook, want je kan je Vlaanderen onmogelijk inbeelden zonder de landbouw, aldus Karen en Kristof.
“De landbouw vormt de basis voor onze voedselvoorziening.
Zich afhankelijk maken van import is niet slim. Je hebt de
eigen interne markt nodig en bovendien creëert dit werkgelegenheid. Wanneer je je afhankelijk maakt van import heeft
dit bovendien niet alleen gevolgen voor de landbouwers zelf,
maar ook voor alle neventakken die hier aan vasthangen,
zoals veevoederfirma’s, de controlediensten, onderzoeksinstellingen enzovoort. We zouden meer moeten kijken naar
wat de eigen markt te bieden heeft. Zo wordt het vlees van
ons Belgisch wit-blauw ras − waar vroeger zo veel vraag
naar was omwille van zijn mals, vetarm vlees, dat overigens
niet zo duur is − niet meer gepromoot. De Belgische markt
is meer afgestemd geraakt op de import van buitenlands
rundsvlees.”
“We kunnen niet ontkennen dat het nu geen goede tijd is.
Er zijn saneringen aan de gang en helaas ook bij echt mooie
karaktervolle bedrijven. Voor ons bedrijf zijn er − zoals in
elk bedrijf waarschijnlijk − ups en downs. Je moet de middelen leren spreiden en uit de goede periodes putten om de
slechte periodes door te komen. Vandaag de dag zijn het
financieel moeilijke tijden voor de landbouwer. Maar er is
een groot verschil tussen niet rondkomen met je inkomsten
en moeten stoppen. Er zijn een aantal zaken waaraan je duidelijk kunt merken dat het crisis is: voeder wordt veel sneller
geleverd, de factuur wordt sneller opgestuurd, je krijgt sneller een aanmaning of herinnering opgestuurd … Op de grote landbouwbetoging op 7 september waren er bovendien
ook veel vertegenwoordigers en adviseurs aanwezig. Ook dit
wijst er op dat de nevensectoren de gevolgen van de crisis
eveneens voelen.”
“Een ander verontrustend probleem bij landbouwers is sociaal isolement. Vele landbouwers verzuipen in het werk en
komen zo goed als niet meer naar buiten. Op deze manier
geraken ze sociaal geïsoleerd en komen er naast financiële
problemen steeds vaker psychologische problemen voor bij
boeren. De medewerkers van de vzw Boeren op een Kruispunt zullen dit wel kunnen beamen.”
“Verder kampt Vlaanderen nog steeds met het probleem van
de schaarse ruimte. Dit veroorzaakt conflicten tussen industrie, natuur, wonen, landbouw en vele andere ruimtefuncties. Het is wenselijk dat men tot een compromis komt”, zo
vinden Karen en Kristof.

“Een positief verhaal is echter dat de perceptie van de gewone burger ten aanzien van de landbouw de laatste tijd veel
is verbeterd. Bij ons op de boerderij is iedereen welkom. De
landbouwer moet de dag van vandaag veel inspanningen
doen en dat mag gezien worden. We voelen dat het imago
van de landbouwer verbetert.”

Communicatie naar landbouwers
Wanneer we aan Karen en Kristof vragen wat ze vinden van
de communicatie naar de landbouwers wijzen ze erop dat
“het Departement Landbouw en Visserij eigenlijk het eerste en snelste informatiekanaal vormt. Tegenover vroeger
communiceert de administratie vandaag beter en opener.
Bovendien stellen de landbouwers sneller vragen en is de
drempel om contact op te nemen met het departement lager geworden.”

Schoonste Boerin van Vlaanderen 2015-2016
Tenslotte stelden we Karen de vraag waarom ze de Schoonste Boerin van Vlaanderen wou worden. “Ten eerste ben ik
zeer trots op onze stiel. Iedereen in mijn naaste omgeving
weet dat, en zo kwamen mijn collega’s al vlug aanzetten
met het idee om deel te nemen aan deze wedstrijd. Daarnaast moedigde ook mijn man me aan om te participeren.
Op dat moment had ik ook nood aan een nieuwe uitdaging.
Uiteindelijk heb ik besloten om toch mee te doen.” Tegen
haar verwachtingen in won ze de verkiezing voor ‘Schoonste
Boerin van Vlaanderen’.
“Eigenlijk verloopt de verkiezing zoals een andere verkiezing. Deelnemen aan de Schoonste Boerin van Vlaanderen
houdt in dat je de sponsors in het daglicht zet, opdrachten
uitvoert op Agriflanders, je jezelf voorstelt, kritische vragen
beantwoordt … Er is niet echt een takenpakket wanneer je
verkozen wordt. Je wordt vaak uitgenodigd om aanwezig te
zijn op hoevefeesten of prijsuitreikingen, en je wordt vaak
gevraagd om speeches en interviews te geven, een debat te
modereren enzovoort.”
Sinds ze heeft meegedaan staat Karen erg positief tegenover
het project. Er staat geen leeftijdsgrens op de deelname en
daarom moedigt ze ook dames van 40 à 50 jaar aan om zich
kandidaat te stellen. De tweejaarlijkse verkiezing zit bovendien heel professioneel in elkaar. Iedereen die heeft geparticipeerd heeft er vrienden of goede contacten aan overgehouden. Wie geïnteresseerd is, kan zeker eens een kijkje
nemen op deze website: www.schoonsteboerin.be.

INRICHTING IN
FUNCTIE VAN
NATURA 2000
Het Vlaams Ruraal Netwerk ging op bezoek bij het Regionaal
Landschap Haspengouw en Voeren, waar we Joke Rymen, de
projectcoördinator biodiversiteit, interviewden. Joke Rymen
gaf ons toelichting bij de realisatie van twee projecten, met
name de Waterkuil van Vechmaal in Heers en de Historische
vijvers van Duras in Sint-Truiden. Beide projecten kwamen
mee tot stand met de steun van de ‘Investeringssubsidie
natuur’ onder de maatregel ‘Inrichting in functie van Natura
2000’. De ‘Investeringssubsidie natuur’ financiert eenmalige
inrichtingswerken die nodig zijn voor de realisatie van de
instandhoudingsdoelstellingen en die niet via een andere
subsidiemaatregel gefinancierd kunnen worden. Op regelmatige tijdstippen wordt er een oproep gelanceerd. De lancering van de nieuwe oproep is momenteel voorzien voor half
januari 2016 (meer info via www.natuurenbos.be/bossubsidies > Investeringssubsidies natuur). De aanvragen kunnen
in maart ingediend worden.
Natura 2000 is het Europees Netwerk van beschermde natuurgebieden. Het omvat alle gebieden die aangewezen zijn op
grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en heeft als
doel om de natuur in heel Europa in topconditie te houden.
Alle EU-lidstaten nemen samen met de eigenaars en gebruikers
van de Natura 2000-gebieden maatregelen om leefgebieden te
herstellen of te ontwikkelen. Ook Vlaanderen zal stapsgewijs
de waardevolle planten- en diersoorten, en hun leefgebieden
beschermen, ontwikkelen en herstellen waar nodig. De streefdatum om alle natuurdoelen te realiseren is 2050.
De 17 regionale landschappen in Vlaanderen bieden hierin
ondersteuning. Meer concreet kan op regionale landschappen beroep gedaan worden voor de uitvoering van projecten
ter realisatie van het Natura 2000-netwerk. Zo beschikken ze
over een multi-inzetbaar team met de nodige knowhow van
soort- en gebiedsgerichte werken en benaderen ze de omgeving via een brede insteek met oog voor natuur, landschap
en erfgoed. Daarnaast worden de regionale landschappen
door vele actoren aanvaard als gesprekspartner, waardoor ze
een breed draagvlak kunnen creëren. Hun werking is ook afgestemd op de regio waardoor ze maatwerk leveren. Bovendien spelen ze vlot in op subsidiemogelijkheden, waardoor
ze uitvoeringsmiddelen aantrekken.
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Ook het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren is
een belangrijke actor voor het behoud van een veertigtal
Europees beschermde dier- en plantensoorten in de meer
dan 25 Europees beschermde leefgebieden of habitats die
Zuid-Limburg alleen al herbergt, verspreid over acht Natura 2000-gebieden. De realisatie van de projecten ‘De Waterkuil van Vechmaal’ en ‘Natuurherstel historische vijvers
Duras’ zijn twee succesvoorbeelden van projecten in Natura
2000-gebied.

De Waterkuil van Vechmaal
De Waterkuil van Vechmaal is een mergelgroeve waar men
tot 1835 nog mergel ontgon, waardoor er ondergronds een
groot gangenstelsel ontstond. Mergel is een materiaal dat
werd ontgonnen als toepassing voor bouwmaterialen en als
kalkmeststof om verzuring van de landbouwgrond tegen te
gaan. Dit gangenstelsel werd een thuis voor overwinterende
vleermuissoorten waaronder bijvoorbeeld de Europees beschermde ingekorven vleermuis. Deze vleermuizen doen hun
winterslaap in de mergelgroeve.
De Waterkuil ligt in Habitatrichtlijngebied en is omsloten
door intensieve landbouw. De omgeving rond de Waterkuil
van Vechmaal is ook een beschermd landschap. Deze bescherming was hoognodig. De Waterkuil zelf werd immers
verstoord door ongewenste bezoekers die vuurtjes stookten,
graffiti spoten, in de mergel krasten en afval achterlieten.
Hierdoor werden de vleermuizen in hun winterslaap verstoord en de mergelgroeve beschadigd. Om dit te voorkomen sloegen de gemeente Heers, de Heerse kunstenaar Frans
Vandueren, de natuurvereniging De Herk Heers en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren de handen in elkaar.
Frans Vandueren ontwierp unieke poorten met de bedoeling
om het winterverblijf van de vleermuizen te optimaliseren.
De poorten, gemaakt uit cortenstaal, werden voorzien van
speciaal ontworpen openingen, rekening houdend met de
verschillende vlieghoogtes van de vleermuizen. Dit project
vormt een mooi voorbeeld van hoe kunst, erfgoed en de be-
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scherming van Europese soorten samengaan. Het Regionaal
Landschap coördineerde het project i.s.m. de gemeente Heers
(eigenaar), Natuurpunt De Herk (beheerder), ontwerpbureau
Vandueren (ontwerper van de poort), Limburgse Vleermuizenwerkgroep (inventariseerder en advies), Agentschap voor
Natuur en Bos Limburg (financierder en advies), Agentschap
Onroerend Erfgoed en LEADER Haspengouw (medefinancierders). De LEADER-middelen werden o.a. gebruikt voor een
communicatiecampagne voor de inwoners van Heers.
Het project werpt zijn vruchten af. Terwijl de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt voor de start van het project een
sterke daling van de vleermuispopulatie kon waarnemen,
zijn de aantallen dit jaar opnieuw gestegen. Op aanvraag
wordt de Waterkuil opengesteld voor het publiek door de
lokale natuurvereniging. Daarnaast organiseert Natuurpunt
jaarlijks een nacht van de vleermuis, waarbij ook de Waterkuil van Vechmaal wordt opengesteld.

Natuurherstel historische vijvers Duras
Het project ‘Natuurherstel historische vijvers Duras’ is een
ander voorbeeld van een succesvol project. Deze vijvers bevinden zich op het privédomein van het kasteel van Duras.
Dankzij de verscheidene generaties van eigenaars heeft het
kasteeldomein Duras met zijn omliggende bossen, vijvers,
graslanden en ruigten, zich ontplooid tot een groene oase
omringd door intensief landbouwgebied. De voorbije decennia groeiden de twee historische vijvers echter dicht omdat
de dijken lek geraakten en de vijvers niet meer werden beheerd. Het kasteeldomein is een habitat voor heel wat vleermuissoorten, maar is daarnaast ook erkend als beschermd
landschap en het kasteel zelf als een beschermd monument.

Om de Europese natuurdoelen in stand te houden, dienden
de eigenaar en het Regionaal Landschap een aanvraag in
voor de ‘Investeringssubsidie natuur’. De focus van de inrichtingswerken lag op vijverherstel met bijzondere aandacht
voor de aanleg van grasland, ruigten en moerashabitat.
De wilgen werden gekapt en gechipt voor de aanmaak van
bio-energie. Tal van bijzondere water- en moerasplanten
konden van deze inrichtingswerken profiteren, maar ook
de aanwezige vleermuispopulaties zullen dankbaar gebruik
maken van de vijvers. Een half jaar na de grondwerken zijn
de resultaten al zichtbaar en vindt men er de typische habitatwaardige soorten al terug.
Momenteel is dit project succesvol uitgevoerd dankzij de
samenwerking met de privé-eigenaar, het Agentschap voor
Natuur en Bos, de provincie Limburg, Landelijk Vlaanderen
en het Aanspreekpunt Privaat Beheer - Natuur en Bos. De
eigenaar staat nu voort in voor het beheer van de vijvers.
Er werd bovendien een informatiemoment georganiseerd in
samenwerking met Landelijk Vlaanderen, met als doel andere privé-eigenaars aan te moedigen om ook projecten rond
Natura 2000 uit te voeren. Ongeveer 75% van dit Natura
2000-gebied bestaat immers uit private eigendom.

Nieuwe website

Planning 2016

Alle websites van de Vlaamse overheid moeten sinds kort in
dezelfde huisstijl gemaakt worden. Nadat de website van het
Departement Landbouw en Visserij gerestyled werd, heeft ook
het Vlaams Ruraal Netwerk de overstap gemaakt. Sinds november is ook onze webstek dus aangepast aan de nieuwe Vlaamse
huisstijl.

Ook indien u niet wenst deel te nemen aan het stakeholdercomité kunt u steeds uw suggesties doen voor onze planning in
2016 en later.

Momenteel zijn we nog volop bezig met de inhoudelijke update,
zodat u altijd de meest recente info kunt terugvinden. Bij deze
nodigen we u dus graag uit om eens een kijkje te gaan nemen
op onze vernieuwde website: www.ruraalnetwerk.be!

Oproep leden Stakeholdercomité
Zoals u in het voorwoord kon lezen hebben we in het najaar van
2015 onze stakeholders bevraagd aan de hand van een enquête.
We hebben heel wat respons gekregen, waarvoor we iedereen
dan ook wensen te bedanken. Heel wat zaken hebben we meegenomen in onze planning van 2016, die eind februari ook gepubliceerd zal worden op onze website. Een van de zaken die we
vermeld hebben in de bevraging, was de mogelijkheid om in te
schrijven voor ons stakeholdercomité.

In de agenda op onze website en via onze nieuwsbrieven kunt u
steeds op de hoogte blijven van onze activiteiten. Houd dit dus
zeker in de gaten!

Bebossing en herbebossing
De subsidiebesluiten voor bebossing en voor herbebossing zijn
goedgekeurd. Aanvragen kunnen jaarlijks ingediend worden tot
1 mei en tot 1 september. Meer informatie via www.natuurenbos.
be/bossubsidies.

Reeds gemist?
Op onze website vindt u een verslag terug van alle activiteiten
die het Vlaams Ruraal Netwerk in het verleden organiseerde of
bezocht.

Wat kunt u verwachten van dit stakeholdercomité?
Tijdens een stakeholdercomité kunnen de aanwezigen voorstellen geven voor studiedagen, hot topics aanbrengen, noden die
leven op het platteland onder de aandacht brengen …
Er hebben al heel wat mensen aangegeven dat ze hierop uitgenodigd willen worden. Wenst u zelf ook nog betrokken te worden, dan kan u dit nog aan ons doorgeven voor 15 januari 2016
(via mail of telefonisch).

Contact

Colofon

Vlaams Ruraal Netwerk
Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-laan 35, bus 40, 1030 Brussel
T. +32(0)2 552 77 17
vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be, www.ruraalnetwerk.be
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