Demo Peilgestuurde Drainage – 28 juni 2018 – 13u30
aangeboden door
Agrobeheercentrum Eco² vzw & Bodemkundige Dienst van België
Wijzigende klimaatomstandigheden zorgen steeds vaker
voor wateroverlast en verdroging, niet in het minst in
landbouwgebieden. Met die problemen in het achterhoofd
tracht het project ‘Drainage plus’ het tij te keren. In deze
samenwerking tussen het Agrobeheercentrum Eco² vzw & de
Bodemkundige Dienst van België worden landbouwers
ingelicht over de voordelen van de omvorming van een
klassieke drainage naar een peilgestuurd drainagesysteem.
Zo worden landbouwers opnieuw baas over de
waterhuishouding op eigen terrein en kunnen ze werken aan
zowel waterkwantiteit als waterkwaliteit. Het systeem kent
tal van voordelen voor zowel de landbouw als de
maatschappij.
Om u te laten kennis maken met het systeem van
peilgestuurde drainage en zijn voordelen, alsook met de
aandachtspunten bij het omvormen van een klassiek naar
een peilgestuurd gedraineerd perceel nodigen wij u graag uit
op onze demonamiddag te Bocholt. Zo krijgt u meer uitleg
over het project en zal u ook de aanleg van de peilgestuurde
drainage op het veld actief kunnen volgen.
Ben je benieuwd naar wat peilgestuurde drainage voor uw
bedrijf kan betekenen? Wil je weten meer weten over de
praktische uitvoering van het systeem? Schrijf je dan snel in
en kom een kijkje nemen!

Programma:






Welkom (gemeente Bocholt)
Toelichting project (Steve Meuris - ABC Eco²)
Winnen met peilgestuurde drainage op dit grasland
(Frank Elsen - Bodemkundige Dienst van België)
Werfbezoek met bezichtiging aanleg peilgestuurde
drainage door Drainagebedrijf Rutten
Afsluiten & nabespreking met hapje en drankje

Donderdag 28 juni 2018, 13u30 – 15u30
Landbouwbedrijf Vangerven
Afspraak te Nieuwstraat, Bocholt - Parking is voorzien bij
Manege Claes

Inschrijving:
Deelnemen is gratis. Inschrijven is niet verplicht maar
wordt vriendelijk verzocht omwille van logistieke
redenen. Schrijf je nu in door een mailtje naar
onderstaand adres met vermelding van het aantal
personen.

Contact:
Steve Meuris, Regiocoördinator
0470 79 03 39 – steve.meuris@agrobeheercentrum.be

