Nieuwsbrief

Terugblik op 2010
Het jaar 2010 loopt op zijn einde. Dat wil zeggen dat het tijd is om even achterom te kijken, maar vooral om vooruit te kijken. In 2010 heeft het Vlaams Ruraal
Netwerk verder gewerkt op de asoverschrijdende aanpak van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling. Onder andere Leader, Blauwe Diensten,
zorglandbouw en beheersovereenkomsten kregen extra aandacht tijdens onze
activiteiten. In onze nieuwsbrieven trachten we de “In My BackYard”-houding te
promoten door aan te tonen hoe landbouw en platteland met elkaar verweven
zijn in Vlaanderen.
Onze plannen voor 2011 worden momenteel gesmeed. We zijn reeds zeker van
onze aanwezigheid op de landbouwbeurs Agriflanders te Gent: op 14 januari
worden daar de winnaars van de wedstrijd “Prima Plattelandsproject 2010” bekend gemaakt. Dat we met deze wedstrijd plattelandsontwikkeling dichter bij
de burger hebben gebracht, blijkt uit het grote aantal stemmen voor de kandidaten en de persaandacht die we hebben gekregen. Maar het stopt niet bij de
bekendmaking: de “goede praktijken” zullen in 2011 internationale bekendheid
krijgen door wijd verspreide publicaties. Deze gerichtheid op Europa zal ook blij-

DEC

10
Activiteiten
In deze rubriek vermelden wij de activiteiten die het Vlaams Ruraal Netwerk in
de nabije toekomst organiseert. Voor alle
details verwijzen wij u naar onze website.
Daar vindt u ook informatie over activiteiten die anderen in het kader van het
PDPO II organiseren.
Reeds gemist ?
Op onze website vindt u een verslag terug
van alle activiteiten die het Vlaams Ruraal
Netwerk in het verleden organiseerde of
bezocht.
Nog gepland in 2010
25 november:
studiedag weidevogelbeheer, in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij
Gepland in 2011
13 - 16 januari:
Landbouwbeurs Agriflanders, Flanders
Expo, Kortrijksesteenweg 1097c,
9051 Gent
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ken doordat het Vlaams Ruraal Netwerk de voorbereidingen van het toekomstig
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid nauw blijft opvolgen in 2011 en door het
verder werken op hetgeen het succesvol Belgisch voorzitterschap van de Europese Raad allemaal teweeg heeft gebracht. We houden in 2011 dus de Vlaamse
vinger op de Europese pols!
Dat we hiermee verder gaan op onze werkzaamheden van 2010 blijkt uit deze
nieuwsbrief. Hier kunt u meer lezen over onze wedstrijd, excursies naar Nederland
in het kader van Blauwe Diensten, een bijeenkomst van de Europese DirecteursGeneraal Plattelandsontwikkeling en de organisatie van een internationaal seminarie rond “social farming”. Als uitsmijter hebben we een interview met Herman
Kennes en Pierre-Bernard Van Acker, die de kans kregen om Europees Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Dacian Cioloş te ontmoeten.
Meer informatie over deze en andere activiteiten vindt u nog steeds op onze
website. Wij hopen u in 2011 ook daar en in real-life te mogen ontmoeten!
Onze beste wensen,
Vlaams Ruraal Netwerk

Wedstrijd Prima Plattelandsproject 2010
Begin april 2010 lanceerde
het Vlaams Ruraal Netwerk de
wedstrijd “Prima Plattelandsproject”. Hierbij zochten we
naar de beste plattelandsprojecten en -activiteiten die in
het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO II)
in Vlaanderen werden/worden
uitgevoerd. Oorspronkelijk waren er vijf thema’s waaronder
de mensen hun projecten konden indienen, namelijk: “meerwaarde door samenwerking”,
“zorg voor natuur en biodiversiteit”, “communicatie en eduFoto: Vlaams Ruraal Netwerk
catie als instrument”, “slimme
afzetstrategieën” en “slim omgaan met energie in landbouw en platteland”. Onder het laatste thema werden er geen geldige kandidaturen
ingediend.

Uiteindelijk stelden 35 landbouwers of organisaties zich kandidaat. Nadat we deze op ontvankelijkheid getoetst hadden, bleven er nog 32
over. Deze ingediende kandidaturen werden eerst beoordeeld door
een provinciale jury. Daarna heeft een internationale jury de vijf beste
projecten per thema geselecteerd.
De vijf beste kandidaatstellingen per thema - voor thema “slimme afzetstrategieën” slechts drie laureaten - werden in oktober 2010 bekend
gemaakt via publicatie op de website van het Vlaams Ruraal Netwerk.
Daarnaast hebben we ook een gedrukte publicatie verspreid waarin
deze laureaten werden voorgesteld. Iedereen kon tussen 1 oktober en
15 december 2010 online stemmen op hun favorieten.
De laureaten per thema worden bekend gemaakt op een prijsuitreiking die doorgaat tijdens de landbouwbeurs Agriflanders 2011 (13-16
januari 2011) te Gent. Elke themawinnaar zal de mogelijkheid krijgen
om een activiteit gericht op kennisuitwisseling te organiseren. Wij zullen hiervoor een maximumbedrag van maar liefst 2000 euro per winnaar beschikbaar stellen.
Meer info: www.ruraalnetwerk.be of e-mail: ruraalnetwerk@vlaanderen.be

Studiedag Blauwe Diensten 2010
Met de Kaderrichtlijn Water, van kracht in december 2000, gaf Europa
het startsein voor het streven naar een uniform waterbeleid in de ganse
Europese Unie. Ook landbouwers kunnen hier een belangrijke rol spelen
via de zgn. “Blauwe Diensten”, die hun inspanningen concretiseren en
vergoeden. In de Vlaamse Stroomgebiedbeheerplannen vinden we dan
ook de verdere uitwerking van dit concept.
Omdat men in Nederland al enige ervaring heeft rond Blauwe Diensten,
organiseerde het Vlaams Ruraal Netwerk een studiedag rond Blauwe
Diensten op 10 juni 2010. Wegens de grote belangstelling werd deze
excursie op 21 oktober herhaald.

en stikstof (meststoffen) naar het oppervlaktewater. Bij dit project liet
men moerasbufferstroken aanleggen en beheren door landbouwers.
Als laatste bezochten we het project ‘peilgestuurde drainagesystemen’.
Dit systeem moet er voor zorgen dat drainagewater langer wordt vastgehouden. Meer water betekent minder verdroging en daardoor minder
meststoffen die uitspoelen naar het oppervlaktewater. De landbouwer
was zeer enthousiast over het systeem en dacht dat er in de toekomst
nog meerdere zouden aangelegd worden.
Tijdens de herhaling van de excursie werden gelijkaardige projecten in
de provincie Zeeland bezocht. De verslagen van beide excursies kunt u
nalezen op www.ruraalnetwerk.be.

Tijdens de eerste editie trok een volle bus Vlamingen richting Waterschap Brabantse Delta. Na een algemene inleiding door dijkgraaf Joseph
Vos lichtte Erik Van Moorsel de catalogus Groen-Blauwe Diensten en het
Provinciaal Stimuleringskader toe. Johan Elshof van de Zuidelijke Landen Tuinbouworganisatie (ZLTO) bekeek de Blauwe Diensten vanuit het
landbouwaspect en Patrick de Rooij, beleidsmedewerker bij het Waterschap Brabantse Delta, illustreerde de inzet van Blauwe Diensten door
het waterschap.
Daarna was het tijd voor drie veldbezoeken. In de Lage Zwaluwe bezochten we een project ‘Actief Randenbeheer Brabant’, waarbij landbouwers
een bufferstrook langs de beek beheren om zo schoner oppervlaktewater en meer biodiversiteit te creëren. Hierdoor verminderde de uit- en
afspoeling van mineralen met een kwart en liep de drift van gewasbeschermingsmiddelen richting sloot met 90 % terug.
Daarna begaven we ons naar het proefproject ‘verbetering waterkwaliteit Chaamse beken’. Hier wil men op kleine schaal ervaring opdoen rond
maatregelen ter vermindering van de lozing en uitspoeling van fosfaat
Foto: Vlaams Ruraal Netwerk

Conferentie
“Linking rural development and social farming”
Het Vlaams Ruraal Netwerk heeft op 30 september en 1 oktober in Mechelen een internationale conferentie georganiseerd om de netwerking en
kennisuitwisseling tussen nationale rurale netwerken en de “community
of Practice Farming For Health” te stimuleren. Dit laatste is een informeel
netwerk van mensen uit verschillende lidstaten die actief zijn met zorgboerderij-initiatieven, zowel op onderzoeksniveau, op beleidsniveau als in
de praktijk.
Een zorgboerderij biedt ruimte aan mensen die nood hebben aan extra
zorg omwille van een handicap of als gevolg van psychosociale moeilijkheden. Dit is een voorbeeld van een win-win situatie waar landbouwer en
plattelandsbewoners elkaar vinden. Daarom is het initiatief van zorg als
verbreding van de landbouw sinds eind 2005 financieel ondersteund door
de Vlaamse overheid.
Ook in enkele andere lidstaten werd de zorgboerderij als een best practice
geïdentificeerd. Daarom besloten enkele nationale rurale netwerken vorig
jaar om rond dit thema samen te werken. De rurale netwerken spraken af
om de mogelijkheden die plattelandsontwikkeling biedt voor zorgboerderijen in kaart te brengen en aanbevelingen te formuleren om deze mogelijkheden optimaal uit te bouwen.
Met deze conferentie wilde het Vlaams Ruraal Netwerk faciliterend optreden en de specifieke Vlaamse accenten aankaarten. Na een korte plenaire
inleiding hebben de deelnemers gebrainstormd over de rol van netwerken, over financiële aspecten en over kwaliteitsaspecten.
Er werd ook tijd gemaakt voor het bezoeken van een aantal Vlaamse praktijkvoorbeelden. Dankzij de goede voorbereiding en organisatie van het
Steunpunt Groene Zorg zijn de Vlaamse zorgboerderijen in al hun facetten
aan bod kunnen komen.
Centraal in deze bijeenkomst stond het netwerken op zich. Tijdens ver-
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schillende informele momenten zoals de “social dinners” en de excursies
maakten mensen kennis met elkaar, wisselden ze ideeën en standpunten
uit en werd de basis gelegd voor verdere contacten en mogelijke samenwerking. Op basis van de vele positieve evaluaties van de deelnemers
kunnen we stellen dat de doelstellingen van de bijeenkomst meer dan
gerealiseerd zijn.
Meer info over de inhoud van de conferentie kan je vinden op www.ruraalnetwerk.be.

Europese directeurs Plattelandsontwikkeling bezoeken Vlaanderen
Dat het Belgische voorzitterschap van de Europese Raad (juli – december 2010) geen “ver van ons bed”-show is, bewijst de medewerking van
het Vlaams Ruraal Netwerk aan de informele meeting van de Europese
directeurs-generaals Plattelandsontwikkeling.
Op 22 en 23 november 2010 bliezen deze topambtenaren verzamelen
in Genk. Tijdens de eerste dag werd gediscussieerd over de toekomst
van het plattelandsontwikkelingsbeleid na 2013. Hierbij werd tijdens
plenaire en workshopsessies gefocust op mogelijke werkwijzen en op
innovatie als sleutelelement voor de toekomstige werking. Tegelijkertijd
kon het Vlaams Ruraal Netwerk de aanwezigen bevragen over hun visie
op de werking en toekomst van de nationale rurale netwerken doorheen
gans Europa.
De volgende dag was het tijd voor enkele plaatsbezoeken. Hierbij werd
de biodiversiteit in Vlaanderen aangehaald in het Nationaal Park Hoge
Kempen, werd een brouwerij bezocht en sloten we de bijeenkomst af
met een bezoek aan een innovatieve landbouwer vlakbij de nationale
luchthaven.
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Interview

EEN PERSOONLIJKE BABBEL MET
COMMISSARIS CIOLOŞ
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Tijdens de landbouwbeurs in Libramont werd
op de stand van de Europese Commissie een
Vlaams Leaderproject uitgenodigd om een
plattelandsproject met een sterke link naar
streekproducten en -gerechten voor te stellen.
Tijdens het bezoek van landbouwcommissaris
Dacian Cioloş kon dan ook een Vlaams hapje
en een drankje aangeboden worden.
Commissaris Cioloş nam tijdens zijn bezoek
aan de stand ruim de tijd voor een gesprek
met Herman Kennes van vzw De Vlaspit en
met Pierre-Bernard Van Acker, coördinator van
het LEADER-gebied Hageland+.

Herman, kan je de lezers even kort toelichten wat de Vlaspit eigenlijk is?
Vzw De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel. Dit bedevaartsoord is steeds een plaats geweest waar zorg sterk aanwezig was. Ons doel is
deze zorg een nieuwe invulling te geven, zowel voor de mensen van Scherpenheuvel zelf als voor de mensen die Scherpenheuvel bezoeken. Als sociale werkplaats
hebben wij verschillende activiteiten: we hebben een eigen kaarsenatelier en een
winkel waar we onze zelfgemaakte kaarsen, streekproducten en wereldwinkelproducten verkopen. We hebben een bistro met streekgerechten, een sociaal restaurant, we verhuren en herstellen fietsen en je kan bij ons terecht voor poetshulp,
groenonderhoud en renovatiewerken.

Pierre-Bernard, waarover ging jouw gesprek met commissaris Cioloş?
Eerst vroeg de commissaris om mijn functie toe te lichten. De inhoud van mijn job als
LEADER-coördinator kwam aan bod alsook de werking van een plaatselijke groep.
Verder polste hij naar mijn idee over de toekomst van Leader. Daar was ik niet echt
op voorbereid… En ik had dus een minuut tijd om de toekomst van Leader in Europa
te bepleiten. Ik heb hem verteld dat ik de meerwaarde vooral zie in het feit dat projecten dankzij Leader extra steun krijgen en daardoor de kans krijgen zelfbedruipend
te worden. Je hebt een bepaalde schaal nodig bij de opstart of de doorstart van een
project. Door beroep te kunnen doen op tijdelijke ondersteuning geef je een project
meer kans op slagen. Zonder deze stimulans dreig je kansen te missen…

Nu alles wat bezonken is, polsen we eens wat
hen zoal is bijgebleven van die ontmoeting.

Colofon
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Europa investeert in zijn platteland
v.u. Jules Van Liefferinge, Secretaris-Generaal,
Departement Landbouw en Visserij

Herman, waarover heb jij het gehad?
Ik heb het verhaal van de Vlaspit verteld, het verhaal van Scherpenheuvel als bedevaartsoord, hoe we dankzij de middelen van plattelandsontwikkeling op een bescheiden manier willen zoeken naar een breder aanbod. Hij had veel belangstelling
voor Scherpenheuvel als bedevaartsplaats en toeristische locatie zo dicht bij Brussel.
Hij was erg geïnteresseerd om bij gelegenheid met een delegatie eens een bezoek
te brengen aan Scherpenheuvel. Toen ik hem een flesje streekbier uit Scherpenheuvel meegaf, heeft hij me zelfs beloofd dat hij het lege flesje ging terugbrengen!

Pierre-Bernard, wat is jou bijgebleven van deze ontmoeting?
Enerzijds ben ik nog steeds onder de indruk van de hele entourage die de commissaris rond zich had. Als je bedenkt wat een organisatie onze ontmoeting heeft gekost,
dan besef je wel hoe uniek deze ontmoeting is geweest… Bovendien is dit voor mij
een uiterst waardevol netwerkmoment geweest.

Herman, wat is jou bijgebleven?
Ik was vooral onder de indruk over de manier waarop de commissaris mee was in het
verhaal dat ik vertelde. Een man als de Europese Commissaris van Landbouw die op
een dergelijke manier enthousiast en geïnteresseerd luistert, dat is toch een bijzondere ervaring die je bijblijft. En misschien staat de landbouwcommissaris vandaag of
morgen wel aan de deur van de Vlaspit om zijn leeg flesje bier te komen afgeven…

