STUDIEDAG THEMA ‘HOUT’ – 22 NOVEMBER 2019
Locatie: ’t Brouwershuis - St. Niklaasstraat 2 - 1840 Steenhuffel
Tijdstip: van 9u30 tot 16u30

1.1

SITUERING

Bomen, hagen, heggen … zijn waardevolle elementen in het landschap en nuttig voor landbouwers.
PDPO III voorziet hier dan ook steun voor het aanplanten en onderhouden van deze hagen, bomen en
heggen. Tijdens deze studiedag gaan we dieper in op de ervaringen, maar we maken ook tijd om op het
terrein enkele praktijkvoorbeelden te bekijken.
Met deze studiedag richten we ons in de eerste plaats tot landbouwers en intermediairen.
Voor de organisatie van deze studiedag werkt het Vlaams Ruraal Netwerk samen met
Agrobeheercentrum Eco², het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij.

1.2 PROGRAMMA


09:20

Vertrek bus vanaf NMBS-station Merchtem



09:30 – 10:00

Ontvangst



10:00 – 10:10

Inleiding



10:10 – 11:30

Presentaties PDPO III-maatregelen en projecten, met o.a.


Niet-productieve investeringen



Beheerovereenkomsten kleine landschapselementen



Agroforestry



11:30 – 12:00
Presentatie beheer van houtkanten en hagen
(Agrobeheercentrum Eco²)



12:00 – 13:00



13:00 – 16:00
Terreinbezoeken langs verschillende houtkanten en
beheerovereenkomsten met demonstratie oogstmachines



16:00

Vertrek bus naar NMBS-station Merchtem en zaal ‘t Brouwershuis



16:30

Aankomst NMBS-station Merchtem



16:45

Aankomst zaal ‘t Brouwershuis

Broodjeslunch
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1.3 INSCHRIJVEN
Deelname is gratis maar inschrijven is wel verplicht. U kan zich registreren via het online
inschrijvingsformulier.
Deadline voor inschrijven: 14 november 2019.

1.4 PRAKTISCHE INFO
Locatie: ’t Brouwershuis - St. Niklaasstraat 2 - 1840 Steenhuffel
Plaatsen van afspraak:


NMBS-station Merchtem om 9u20



’t Brouwershuis om 9u30

We hebben een bus voorzien. Gelieve voor de terreinbezoeken extra schoeisel (bv. laarzen) mee te
nemen, zodat de bus proper blijft. U kan uw schoenen wisselen bij het op- en afstappen van de bus. In
de namiddag zullen we hoofdzakelijk buiten zijn, gelieve uw kledij af te stemmen op de
weersomstandigheden.

1.5 CONTACT
Vlaams Ruraal Netwerk
E-mail: vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be
Telefoon: 0493 31 69 33 (Ariane Van Den Steen) of 0493 31 75 65 (Ingrid Dekeyser)
Website: www.ruraalnetwerk.be
Deze excursie wordt georganiseerd in samenwerking met Agrobeheercentrum Eco².

U ontvangt deze uitnodiging omdat u zich geregistreerd heeft voor de nieuwsbrief of omdat u aanwezig was op
één van de evenementen van het Vlaams Ruraal Netwerk. Indien u geen uitnodigingen of andere informatie wenst
te ontvangen van het Vlaams Ruraal Netwerk, kan u zich steeds uitschrijven door te mailen naar
vlaamsruraalnetwerk@vlaanderen.be.

RURAALNETWERK.be

