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 Inleiding 
 
Het Vlaams Ruraal Netwerk heeft nu reeds drie drukke werkjaren achter de rug. We kunnen besluiten dat 
2010 terug een zeer positief jaar was voor het Vlaams Ruraal Netwerk. Omdat er steeds ruimte is voor 
verbetering, hebben we in deze evaluatie  alle activiteiten, realisaties, ondervindingen,… van 2010 grondig 
onder de loep genomen. 
 
Opnieuw vergelijken we de doelstellingen voor 2010 met de realisaties. Hierbij vormen de overkoepelende 
thema’s organisatie, communicatie en transnationale ondersteuning terug de rode draad doorheen dit 
evaluatiedocument.  
Dit jaar hebben we ook een heus jaarevenement op poten gezet: de wedstrijd “Prima Plattelandsproject 
2010”. Deze wedstrijd kon op heel veel sympathie rekenen bij onze achterban, de deelnemende projecten en 
hun sympathisanten, … noem maar op! Naast het verzamelen van “best practices” wilden we het PDPO II extra 
bekendheid bij het grote publiek geven, en dat is volgens ons ruimschoots gelukt. Ook voor de projecten zelf 
was dit een daadkrachtige en interessante manier om hun project naar de buitenwereld toe extra te 
promoten. 
 
Hopelijk wordt 2011 terug een zeer actief jaar voor het Vlaams Ruraal Netwerk, vol met goed georganiseerde 
studiedagen, veel (nieuwe) contacten, interessante nieuwsbrieven, enz… Wij staan steeds open voor 
voorstellen!  
 
Veel leesplezier,  
 
Nele Vanslembrouck  
Coördinator Vlaams Ruraal Netwerk 
Februari 2011 
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 Doelstellingen 2010 
 
Op basis van de interne evaluatie van het werkjaar 2009 schoven we begin 2010 volgende speerpunten naar 
voren:1  
 
Het Vlaams Ruraal Netwerk werkt in 2010 verder op de asoverschrijdende benadering van het Vlaams 
Programma voor Plattelandsontwikkeling. Hierbij behouden we de drie grote pijlers (organisatie, 
communicatie en transnationale ondersteuning) en laten we die steeds meer in elkaar doorlopen.  

 Organisatie 

Op het vlak van organisatie van evenementen probeert het Vlaams Ruraal Netwerk een breed publiek aan te 
spreken door een groot gamma aan verschillende formats aan te bieden.  

 Externe evenementen 

Het Vlaams Ruraal Netwerk plant in 2010 verschillende activiteiten naar het grote publiek: 
 
Een eerste activiteit wordt georganiseerd voor de Leadercoördinatoren (eventueel aangevuld met de 
plattelandscoördinatoren van de vijf provincies). Deze praktische workshop dient in te spelen op één van hun 
bezorgheden bij de uitvoering van hun taak, en wordt opgevat als een “extern ervaringsplatform” (gepland: 
april). 
 
Een tweede activiteit draait rond een informatiemoment, aangevuld met een excursie op het terrein (mogelijk 
in het buitenland), rond de zogenaamde “blauwe diensten”. Hiervoor zal nauw met de Afdeling Duurzame 
Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw worden samengewerkt (gepland: juni). 
 
Voor een derde studiedag nemen we enkele sociale en economische aspecten van landbouw en 
plattelandsontwikkeling onder de loep. Tijdens deze meerdaagse internationale conferentie in de tweede helft 
van 2010 richten we ons enerzijds op economische als op zorgaspecten. Dit laatste ligt tevens in het verlengde 
van de technische werkgroep “Social Farming” die in het kader van de bijeenkomsten van de Nationale Rurale 
Netwerken werd opgericht (gepland: 31 september – 1 oktober).  
 
Een laatste studiedag in 2010 draait rond beheersovereenkomsten en wordt in nauwe samenwerking met de 
Vlaamse Landmaatschappij uitgewerkt (gepland: november).  
 
Daarnaast verleent het Vlaams Ruraal Netwerk inhoudelijke medewerking aan de conferentie rond 
multifunctionele landbouw, die onze Waalse collega's in november 2010 organiseren en verzorgen we mee de 
communicatie en promotie van de internationale conferentie rond “Grens als economische motor”, 
georganiseerd door organisaties uit Vlaanderen en Nederland (gepland: november). 
 
Tenslotte plannen we een excursie naar de plattelandsprojecten van een Vlaamse provincie (in co-organisatie) 
en bekijken we de haalbaarheid van een deelname aan de Dag van de Landbouw in het derde weekend van 
september.  

 Interne evenementen 

Naast activiteiten open voor het grote publiek werkt het Vlaams Ruraal Netwerk verder op het succesvolle 
traject van de ervaringsplatformen. Er worden in 2010 drie van dergelijke “interne informatiemomenten” 
gepland. Een eerste ervaringsplatform wordt georganiseerd op 1 februari 2010 en behandelt de 

                                                           
1
 Uit het planningsdocument werkjaar 2010 (v. februari 2010). 
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demonstratieprojecten. Op basis van de resultaten van de bevraging na deze editie worden de onderwerpen 
voor een tweede (gepland in juni) en een derde (gepland in oktober) editie vastgelegd.  

 Jaarevenement: Prima Plattelandsproject 

In 2010 organiseert het Vlaams Ruraal Netwerk de wedstrijd “Prima Plattelandsproject”, waaraan alle 
begunstigden van het PDPO II kunnen deelnemen. Doelstellingen van deze wedstrijd zijn onder andere: het 
verhogen en verbreden van de bekendheid van het Vlaams Ruraal Netwerk en het PDPO II en het verzamelen 
en publiceren van goede praktijken binnen Vlaanderen.  
Vijf thema’s werden uitgekozen. In het voorjaar van 2010 wordt de oproep bekend gemaakt, waarna alle 
geïnteresseerden hun kandidatuur kunnen indienen tot 31 mei 2010. Daarna volgt indien nodig een 
provinciale preselectieronde, waarna maximaal drie kandidaturen per thema per provincie door een externe 
jury worden beoordeeld. De vijftien uiteindelijke laureaten worden via de website en een publicatie bekend 
gemaakt en het brede publiek kan haar voorkeur uitspreken. De winnaars per thema worden bekend gemaakt 
tijdens een event op Agriflanders 2011 (13-16 januari 2011) en krijgen ondersteuning om aan (transnationale) 
kennisuitwisseling te doen.  

 Communicatie 

 Website 

Begin 2010 werd gestart met een analyse van de kosten en baten van de website van het Vlaams Ruraal 
Netwerk. Op basis van deze analyse en in overleg met het team ICT van het Departement Landbouw en 
Visserij kan in de loop van 2010 besloten worden tot de overstap naar een andere provider, waarmee diverse 
inhoudelijke en structurele problemen opgelost kunnen worden. Indien mogelijk zal het grote publiek 
zijn/haar stem op de aan de hoger vermelde wedstrijd deelnemende projecten via onze eigen website kunnen 
uitbrengen. Indien dit technisch niet haalbaar blijkt te zijn wordt hier een andere oplossing voor gezocht.  
Daarnaast wordt verder gewerkt aan het inhoudelijke aanbod op de website en worden de teksten 
herschreven.  

 Nieuwsbrief 

De vier nieuwsbrieven worden in 2010 opgehangen aan het “NIMBY – IMBY”-syndroom, waarmee we meer 
wederzijds begrip tussen alle plattelandsactoren willen bevorderen. Indien mogelijk en noodzakelijk worden 
hiervoor voorbeelden uit het buitenland en/of buiten het Plattelandsprogramma gezocht.  

 Andere publicaties 

Naast het verhogen van het contact met de vakpers (o.a. door overleg en door persberichten) plannen we de 
publicatie van minstens één “best practice”-brochure die in het kader van de wedstrijd Prima 
Plattelandsproject zal verschijnen.  

 Communicatie- en promotiemateriaal 

Het Vlaams Ruraal Netwerk plant onder andere de aankoop van twee banners.  

 Transnationale ondersteuning (door deelname en door communicatie) 

Het Vlaams Ruraal Netwerk neemt in 2010 deel aan de vergaderingen van het Coordination Committee, 
Leader Subcommittee en National Rural Networks. Daarnaast spelen we een actieve rol in de hiermee 
verbonden “Focus Group: Innovative/experimental character of Leader” en de “Technical Working Group on 
Social Farming”. Bij deze laatste trekken we zelfs de internationale slotconferentie van de werking van de 
Nationale Rurale Netwerken hieromtrent (zie hoger).  
 
Het Vlaams Ruraal Netwerk zal in 2010 (nog méér dan in de voorbije jaren) aandacht hebben voor de Vlaamse 
representatie op internationaal vlak. Hiervoor zullen pro-actief voorstellen tot artikelen en presentaties 
worden ingediend bij het European Network for Rural Development. Hierbij denken we zeker aan 
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communicatie rond de wedstrijd Prima Plattelandsproject, de verkozen “best practices” en de ondersteuning 
van de winnaars bij hun zoektocht naar (internationale) kennisuitwisseling.  
 
Ten derde neemt het Vlaams Ruraal Netwerk actief en pro-actief deel aan activiteiten die in het kader van het 
Belgisch EU-voorzitterschap worden georganiseerd.  
 
Daarnaast ondersteunen we (in de mate van het mogelijke) de organisatie van en communicatie over 
activiteiten georganiseerd door Europese collega’s (Waals Ruraal Netwerk en Netwerk Platteland – zie hoger).   
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 Realisaties 2010 

 Organisatie 

 Externe evenementen 

 Studiedagen 
In 2010 werden vijf2 studie- en informatiedagen voor het grote publiek georganiseerd. Hierbij werd de 
asoverschrijdende benadering van PDPO II-problematieken zo ver mogelijk doorgetrokken: een eerste 
bijeenkomst was gericht op de Vlaamse Leadercoördinatoren. Dit “informatiemoment rond de mid-term 
evaluatie PDPO II” speelde in op één van hun bezorgheden bij de uitvoering van hun taak, en wordt opgevat 
als een “extern ervaringsplatform”.  
Een tweede activiteit draaide rond een informatiemoment, aangevuld met een excursie op het terrein, rond 
de zogenaamde “Blauwe diensten” (in Nederland). Hiervoor werkten we nauw samen met de Afdeling 
Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij en met het Nederlandse 
Waterschap Brabantse Delta. Aangezien de eerste editie een groot succes was, hebben we in het najaar van 
2010 een tweede editie georganiseerd. 
Voor een derde studiedag namen we tijdens een meerdaagse internationale conferentie de mogelijke linken 
tussen plattelandsontwikkeling en zorglandbouw onder de loep. Dit laatste ligt tevens in het verlengde van 
de technische werkgroep “Social Farming”, die in het kader van de bijeenkomsten van de Nationale Rurale 
Netwerken werd opgericht. 
Een laatste studiedag in 2010 draaide rond de beheersovereenkomst “Weidevogelbeheer” in Vlaanderen en 
werd in nauwe samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij uitgewerkt. 
 
Een verslag van alle activiteiten georganiseerd door het Vlaams Ruraal Netwerk vindt u terug op onze website. 
De onderstaande teksten werden hier dan ook bijna integraal uit overgenomen.  

1: Studiedag 27 april 2010: Leader in de Mid-Term Evaluatie van het PDPO II (27 april – 18 

aanwezigen)  

Evalueren... Een woord dat de laatste maanden steeds meer aan kracht heeft gewonnen. Medio 2010 is het 
dan ook tijd voor de zogeheten “Mid Term Evaluation” van het Europees Plattelandsontwikkelingsbeleid. Tijd 
om stil te staan bij wat er sinds de start van het programma, in 2007, al allemaal is gebeurd.  
 
In Vlaanderen wordt deze evaluatie uitgevoerd door Idea Consult, in nauwe samenwerking met de Afdeling 
Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij dat instaat voor de continue opvolging van 
het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2010 (PDPO II).  
 
Een bijeenkomst van de Leadercoördinatoren met de Vlaamse Landmaatschappij en het Vlaams Ruraal 
Netwerk was dan ook dé perfecte gelegenheid om wat meer uitleg te krijgen over deze evaluatie en over wat 
van de Leadercoördinatoren verwacht wordt.  
 
Ellen Maertens van de Afdeling Monitoring en Studie (Departement Landbouw en Visserij) lichtte de 
aanwezigen in over het Gemeenschappelijk Toezicht) en Evaluatiekader, het verschil tussen monitoring en 
evaluatie en alle indicatoren (baseline, input, output, resultaat en impact) die hierbij worden gemeten. 
Alhoewel dit voor sommigen een opfrissing van verworven kennis was, bleek dat dit overzicht nuttig was om 
een duidelijk beeld te krijgen van het nut van evaluatie en monitoring en van hetgeen Europa en Vlaanderen 
wensen te meten. 
 

                                                           
2
 Met name de vier geplande studiedagen + één herhaling (zie onder).  



 

8 

 

Bart Van Herck (Idea Consult) stelde de Vlaamse aanpak van de Mid-Term Evaluatie voor. Niet minder dan 
honderd vragen waar Europa een antwoord op wil werden aangevuld met drie elementen waar de Vlaamse 
overheid een beter zicht op wil krijgen (nl. voortgang en coherentie, impact en efficiëntie). Dit resulteerde in 
een groot aantal indicatoren en subvragen waar onder andere de Leadercoördinatoren op dienen te 
antwoorden.  
Na het overlopen van de verschillende vragen spraken de Leadercoördinatoren en Idea Consult af om voor 
eind juni 2010 informatie uit de circa zestig Leaderprojecten die tegen dan afgerond zullen zijn, te verwerken. 
Tijdens een workshop begin september wordt de verzamelde informatie besproken en “individueel gescoord”. 

2: Studiedag “Blauwe Diensten” (eerste editie: 10 juni – excursie – 53 aanwezigen / tweede editie: 
21 oktober – namiddag excursie – 26 aanwezigen)  

Wegens het grote succes van deze studiedag werd deze twee maal georganiseerd:  
 
Eerste editie: 
De interesse in deze tweede studiedag van 2010, georganiseerd door het Vlaams Ruraal Netwerk, was zeer 
groot. Dit bleek al uit het aantal aanvragen voor een tweede studiedag Blauwe Diensten, terwijl de eerste nog 
niet eens had plaatsgevonden. 
 
Station Antwerpen-Berchem was de plaats van afspraak. Daar arriveerden onze deelnemers uit alle hoeken 
van Vlaanderen. Na een korte wandeling naar de bus, kon de studiedag effectief van start gaan. Onderweg 
naar onze eerste halte werden de Blauwe Diensten in Vlaanderen toegelicht door Koen Wellemans. Hij ging 
dieper in op de bundel met info die iedereen gekregen had bij het vertrek. We hoorden onder andere dat de 
Kaderrichtlijn Water (van kracht in december 2000) in Vlaanderen werd omgezet in het Decreet Integraal 
Waterbeleid, dat in 2003 van kracht werd. Integraal waterbeleid is het beleid gericht op drie pijlers, nl. het 
gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen; beheren én herstellen van watersystemen. Ook de integratie van 
het Europees landbouwbeleid vormde een onderdeel van de toelichting. De twee grote pijlers werden onder 
handen genomen. Koen ging ook dieper in op de 4 verschillende assen die onder pijler twee van het Europees 
landbouwbeleid vallen. 
Tenslotte besprak hij ook wat voorbeelden van de integratie/stimulering van de Blauwe Diensten in het 
Vlaams beleid. 
 
Zoals afgesproken bereikten we omstreeks 10 uur onze eerste halte: Waterschap Brabantse Delta. Casper 
Lambregts ontving ons daar en begeleidde ons naar de ‘kapelzaal’. Hier mochten we vier noorderburen 
begroeten. De eerste was Joseph Vos, dijkgraaf bij de Waterschap Brabantse Delta. Hij verwelkomde ons en 
gaf een algemene inleiding over Waterschap Brabantse Delta. 
Daarna nam Erik Van Moorsel het woord over. Hij had het over de catalogus Groen Blauwe Diensten in 
Nederland en lichtte het Provinciaal Stimuleringskader toe. 
Johan Elshof, senior specialist water bij ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie), bekeek de Blauwe 
Diensten dan weer vanuit het landbouwaspect, meer specifiek vanuit Zuid-Nederland. 
De laatste spreker was Patrick de Rooij, beleidsmedewerker bij de Waterschap Brabantse Delta. De inzet 
Blauwe Diensten door het waterschap vormde bij hem de rode draad doorheen zijn presentatie.  
 
Hierna mocht iedereen terug plaatsnemen in de bus en reden we richting Lage Zwaluwe, waar Casper het 
eerste praktijkvoorbeeld toelichtte aan de groep deelnemers, namelijk het project ‘Actief Randenbeheer 
Brabant’. Daar stonden ons twee landbouwers op te wachten die samen met Casper het project en de werking 
ervan aan de groep uitlegden. Daarna kregen de aanwezigen voldoende tijd om vragen te stellen, waar ook 
zeker gebruik is van gemaakt door de geïnteresseerde groep. 
 
Na een lekkere maaltijd zetten we terug koers naar een tweede praktijkvoorbeeld, namelijk dat van het 
‘proefproject Chaamse beken’. Na een korte wandeling door de dreef kwamen we uiteindelijk bij het 
proefproject. Daar kregen we de nodige info. Casper wist ons te zeggen dat het rendement van dit 
proefproject helaas veel lager was dan voorzien. 
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Na een tot nu toe leerrijke en interessante dag verliep alles nog vlot en volgens de voorziene timing. Bij de 
laatste halte alvorens terug koers te zetten naar station Antwerpen-Berchem stopten we bij een 
tuinbouwbedrijf. Hier kon iedereen het onderzoeksproject bij peilgestuurde drainagesystemen in 
werkelijkheid bezichtigen. Hier bleek er zeer veel interesse in te zijn, want de tuinbouwer werd overstelpt met 
vragen. Hier gaf de tuinbouwer maar al te graag antwoorden op. Het enige zichtbare aspect immers van het 
peilgestuurde drainagesysteem waren de drie pvc putten. 
 
Na deze boeiende dag werden we terug afgezet in Antwerpen en konden wij terugblikken op een geslaagde 
dag.” 
 
Tweede editie: 
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. 

3: Meerdaagse internationale conferentie “Linking rural development and social farming”, i.s.m. 
Steunpunt Groene Zorg (29, 30 september en 1 oktober – 74 aanwezigen)   

 
Op 30 september en 1 oktober 2010 organiseerde het Vlaams Ruraal Netwerk, in samenwerking met 
Steunpunt Groene Zorg, de internationale conferentie “Linking rural development and social farming” in het 
Lamot Congres- en erfgoedcentrum te Mechelen. Tijdens deze conferentie werden een zeventigtal Europese 
experten in zorglandbouw en in plattelandsontwikkeling uit 15 Europese landen met elkaar in contact 
gebracht. In een plenaire sessie werden zowel plattelandsontwikkeling als zorglandbouw voorgesteld. In de 
daaropvolgende workshops werden drie thema’s verder uitgewerkt: de rol van netwerken in de opstartfase, 
financiële aspecten en kwaliteit in zorglandbouw. ’s Middags konden de aanwezigen deelnemen aan één van 
de door het Steunpunt Groene Zorg georganiseerde excursies. Hierbij worden drie belangrijke thema’s 
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aangesneden: pioniers in zorglandbouw, link tussen landbouw en zorg en therapeutische effecten van 
zorglandbouw.  
Tijdens de tweede dag van de conferentie werden de workshops vervolgd, waarna vertegenwoordigers van de 
Community of Practice Farming for Health en het European Network for Rural Development hun visie op de 
link tussen plattelandsontwikkeling en zorglandbouw naar voren brachten.  
 
Het Vlaams Ruraal Netwerk is lid van de werkgroep ‘Social Farming’ die in het kader van de bijeenkomsten van 
de Nationale Rurale Netwerken werd opgericht. Deze werkgroep stelde in 2009 en 2010 een rapport met de 
stand van zaken in de Europese zorglandbouw op, waarbij aanbevelingen worden geformuleerd. Om niet los 
te werken van reeds bestaande initiatieven brachten we tijdens de conferentie in Mechelen de experten van 
de Nationale Rurale Netwerken bijeen met de experten inzake zorglandbouw 
 
Het verslag van deze studiedag is relatief uitgebreid en kan je hieronder in bijlage terugvinden. Bij deze 
conferentie konden de aanwezigen maximum twee van de drie workshops kiezen om te volgen, namelijk: 
“Networking activities in the start-up phase of Social Farming”, “Financial aspects of Social Farming” of 
“Quality issues on Social Farming”. 
 
Volledig verslag van de conferentie: 

Volledig verslag 
conferentie Linking rural development and social farming.doc

 

4: Studievoormiddag “Weidevogelbeheer in Vlaanderen”, i.s.m. Vlaamse Landmaatschappij (25 
november – 56 aanwezigen) 

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Vlaams Ruraal Netwerk sloegen de handen in elkaar om een 
studievoormiddag rond de beheersovereenkomst “weidevogelbeheer” te organiseren. Dit gebeurde op 
donderdag 25 november in de gebouwen van de VLM te Herentals en droeg de naam “Weidevogelbeheer in 
Vlaanderen”. 
 
Karolien Michiel opende deze studievoormiddag door een algemene inleiding te geven. 
Stijn Leestmans van de VLM gaf een presentatie over weidevogelbeheer in Vlaanderen. Hij gaf een korte 
achtergrondschets, waarin hij informatie gaf over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Zo kwamen 
ook de twee pijlers aan bod en merkten we op dat de beheerovereenkomst weidevogelbeheer onder te 
brengen is onder het luik agromilieumaatregelen. Deze maatregelen vallen onder As 2 van het Vlaams 
Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007 – 2013 (PDPO II), namelijk “verbetering van het milieu en het 
platteland”. De beheersdoelstelling weidevogelbeheer bestaat uit zes verschillende pakketten. 
Ook de stand van zaken omtrent weidevogelbeheer in Vlaanderen geeft Stijn door. 
 
Stijn gaf ook een overzicht over de toestand van het weidevogelbeheer, maar specifiek voor de provincie 
Antwerpen. Onder andere de maatregelen weidevogelbeheer werden overlopen. Ook nestbescherming, 
vluchtstroken, vergoedingen en het Europees project Solabio kwamen ter sprake. 
Stijn lichtte ook De Hees en de Brechtse heide (beide zijn beheergebieden weidevogelbeheer in Antwerpen) 
toe, zodat de mensen ook te weten kwamen wat de stand van zaken was in die specifieke gebieden. 
 
Ook de praktische visie kwam ter sprake tijdens deze studiedag. Herman Anthonissen is een Vlaamse 
landbouwer die al tien jaar weidevogelbeheer toepast op zijn bedrijf. 
Hij haalde zowel het maatschappelijk (zorgfunctie) als het economische aspect (subsidies) aan. Herman vond 
dat er meer voorlichting nodig is en hij haalde ook aan dat grond zijn belangrijkste kostenfactor is. 
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De laatste twee sprekers om het weidevogelbeheer in Vlaanderen verder toe te lichtten, waren Sven Defrijn 
(Boerenbond) en Peter Symens (Natuurpunt). Zij gaven hun visie vanuit respectievelijk de Vlaamse 
landbouworganisaties en de Vlaamse natuurorganisaties. 
 
Na het Vlaamse verhaal gehoord te hebben was het de beurt aan onze noorderbuur, namelijk Freek van 
Leeuwen van Veelzijdig Boerenland. 
Doorheen zijn verhaal haalde hij vijf thema’s aan die de rode draad doorheen zijn verhaal zouden vormen: 
- Agrarisch natuurbeheer: Freek gaf een korte historie met enkele cijfers. Zo kwamen we te weten dat er 

bijvoorbeeld ca. 10.000 contracten weidevogelbeheer zijn afgesloten in Nederland. 
- Weidevogelbeheer: Enkele thema’s binnen weidevogelbeheer zoals vrijwilligers, predatie en inrichting van 

gebieden werden aangehaald. Ook de belangrijkste discussies in Nederland werden aangehaald, namelijk: 
de impact van de landbouw, rol van predatie, combinatie met andere natuur, … 

- Pakketten in Nederland: De verschillende pakketten kwamen ook aan bod, zo zijn er pakketten voor de 
vestiging, de broedfase en de kuikenfase. Ook het aanvraagproces werd omschreven. 

- Agrarische natuurverenigingen: Deze verenigingen zijn streekgebonden clubs van boeren (en vaak ook 
burgers) die zich inzetten voor natuur- en landschapsbeheer. Er zijn 150 ANV’s in Nederland van 20 
boerenleden tot soms meer dan 500 (vaak ook burgerleden, tot soms meer dan 1000). 

- Nieuwe ontwikkelingen: De algemene verwachting is dat agrarisch natuurbeheer via GLB vergoed gaat 
worden en dat de platte hectaresteun wordt afgebouwd. Ook zal er uitgekeken worden naar 
natuurbeheer dat zal gebeuren via particulieren. 

 
Na de presentaties konden de aanwezigen kiezen tussen twee case studies om kort over te debatteren, 
namelijk Weelde of Rijkevorsel. De belangrijkste opmerkingen vindt u hieronder: 
 
Weelde:  
Weelde is een te klein gebied met nog teveel bos in plaats van open ruimte. Ook meeuwen worden 
aangetrokken door het water en dit is niet de bedoeling. Er heerst wantrouwen tussen landbouw en natuur, 
maar ook argwaan ten opzichte van alles wat van hogerhand komt. Een belangrijk aandachtspunt was dat de 
landbouwers nader betrokken zouden moeten worden (eventueel vroeger gecontacteerd worden etc.). 
 
Rijkevorsel: 
Rijkevorsel is geen volledig uitgestrekt gebied. De varkens- en kippenhouders kunnen niets doen met gras; er 
moet rechtszekerheid zijn. Ruilverkaveling kan weidevogelbeheer stimuleren in dit gebied. 

Excursies en uitwisselingen 
Een excursie naar de plattelandsprojecten van een Vlaamse provincie (in co-organisatie) is in 2010 niet tot 
stand kunnen komen. In eerste instantie was dit gepland samen met de provincie Antwerpen. Toen dit door 
omstandigheden niet kon door gaan, werd de provincie Limburg gecontacteerd. Uiteindelijk werd ook deze 
samenwerking door organisatorische redenen uitgesteld.  
Een deelname aan de Dag van de Landbouw in het derde weekend van september bleek eveneens niet 
haalbaar. Tijdens dit evenement werd wel de brochure inzake de wedstrijd Prima Plattelandsproject 2010 
verspreid.  

 Interne evenementen 

Om de bekendheid van het Vlaams Ruraal Netwerk en de maatregelen van het PDPO II binnen de Vlaamse 
administratie te verhogen, werd in 2009 gestart met de organisatie van “interne informatiemomenten”, 
gekoppeld aan de vergaderingen van het Uitvoeringscomité van het PDPO II. Hierbij werd de naam 
“kennismarkt” vervangen door de term “Ervaringsplatform” – hetgeen de uitwisseling van kennis en ervaring 
centraal stelt. Ook in 2010 organiseerde het Vlaams Ruraal Netwerk deze Ervaringsplatformen. Maar liefst drie 
“Ervaringsplatformen” behoren tot de vele realisaties van het Vlaams Ruraal Netwerk in 2010. 
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Op deze Ervaringsplatformen, bedoeld voor de administraties betrokken bij de uitvoering van het PDPO II 
(Departement Landbouw en Visserij, Agentschap voor Landbouw en Visserij, Vlaamse Landmaatschappij, 
Agentschap voor Natuur en Bos) en hun collega’s uit de binnen- en buitendiensten werd enthousiast 
gereageerd.  
 
Op 1 februari vond het eerste ervaringsplatform van 2010 plaats. Drie sprekers, namelijk Els Lapage (Afdeling 
Duurzame Landbouwontwikkeling, Departement voor Landbouw en Visserij), Bart Debussche (Afdeling 
Duurzame Landbouwontwikkeling, Departement voor Landbouw en Visserij) en Inge Mestdagh (Provinciaal 
Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw) lichtten de 33 aanwezigen in over de de 
maatregel “Sensibiliseringsprojecten duurzame landbouw” van het Vlaams Programma voor 
Plattelandsontwikkeling 2007-2013.  
Uit de evaluatieformulieren bleek dat deze combinatie tussen “theorie” en “uitvoering in de praktijk” zeker 
voor herhaling vatbaar was. Op organisatorisch vlak werd wel gevraagd om in het vervolg eerst het 
Uitvoeringscomité van het PDPO II te houden en daarna een Ervaringsplatform te organiseren. Bij de 
inhoudelijke peiling naar mogelijke onderwerpen voor volgende edities stonden volgende maatregelen hoogst 
gerangschikt:  

Gedeelde eerste plaats (6 stemmen): Vestiging jonge landbouwers (As 1), Investeringen m.b.t. 
diversificatie landbouwactiviteiten (As 3), Bevordering toeristische activiteiten (As 3) 
Gedeelde vijfde plaats (5 stemmen): Deelname door landbouwers aan 
voedselkwaliteitsregelingen (As 1), Duurzaam telen en gebruiken van koolzaad en andere 
gewassen voor energie (As2), BO perceelsrandenbeheer (As 2), BO erosiebestrijding (As 2), BO 
water (As 2), Inrichtingsmaatregelen door landbouwers i.k.v. kaderrichtlijn water (As 2), 
Verlenen van zorg en activeren zorgvragers op land- en tuinbouwbedrijven (As3) 

 
Het tweede ervaringsplatform vond te goeder trouw plaats in het Ellipsgebouw en dit op 14 oktober 2010. Het 
thema van dit tweede ervaringsplatform van 2010, georganiseerd door het Vlaams Ruraal Netwerk, was 
“investeringen met betrekking tot diversificatie van landbouwactiviteiten”: 
 
Voor dit infomoment hadden we twee sprekers die bereid waren om onze collega’s te woord te staan rond dit 
thema. Voor het theoretische luik hadden we Johan De Schryver (VLIF – Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) 
uitgenodigd. Thierry en Anneke Van Paemel (kwekerij Het Wilgenbroek, Oostkamp) waren bereid om het 
praktisch gedeelte rond dit thema te verduidelijken aan de geïnteresseerden. 
 
Na een korte voorstelling van het VLIF vormden vier aspecten de rode draad doorheen Johan zijn hele 
presentatie: het beleid (en de evoluties), de regelgeving, enkele cijfers ter verduidelijking en tenslotte de 
problemen. Zo hoorden we onder andere dat de oorsprong van de diversificatiesteun zich situeerde in 1989. 
Toen had het weinig succes en was het streng afgebakend, namelijk alleen hoevetoerisme en 
hoeveproducten.  
Vanaf PDPO I (Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2000 – 2006) werd de diversificatiesteun een 
belangrijk aandachtspunt, maar nog steeds geen aparte maatregel. 
 
In 2006 start de steun voor investeringen in zonnecellen en werden de definities en voorwaarden inzake 
diversificatiesteun scherp gesteld. De definitie werd echter nog steeds zeer eng omschreven en de 
kleinschaligheid bleef manifest aanwezig. 
 
In het tweede programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO II 2007 – 2013) wordt diversificatiesteun 
uiteindelijk een aparte maatregel in As 3. Let wel: enkel de verkoop valt onder As 3! Het hoeveproduct als 
landbouwproduct valt onder As 1. 
Voor de steun voor windenergie is er tot op heden nog geen positieve aanvraag ingediend. 
 
Daarna wordt ook de regelgeving besproken. Daar merken we op dat de landbouwactiviteit steeds de 
hoofdactiviteit moet blijven. Wanneer Johan de cijfers besprak en illustreerde, zagen we vooral dat de 
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investeringen voor zonne-energie (pas vanaf 2006) een enorm aandeel hadden binnen deze VLIF-
investeringen (zie PowerPoint op website). We merken helaas ook op dat de klassieke diversificatie de jongste 
jaren een terugval kent. 
 
Daarna nam Thierry Van Paemel het woord en gaf hij een korte inleiding over zijn bedrijf (dat tien mensen 
tewerkstelt), het ontstaan ervan, de overname, de omvorming naar diversificatie, …  
Hij wist ons te zeggen dat diversificatie voor hem zeer belangrijk geworden is ondanks de seizoensgebonden 
afhankelijkheid ervan. Het feit dat hun bedrijf zich in de nabije omgeving van Brugge bevindt, is ook een 
pluspunt. Het Wilgenbroek krijgt VLIF-steun voor hun zorgboerderij en voor de (bouw van de) educatieve 
ruimte. Er komt ook veel meer bij kijken dan aanvankelijk gedacht (zowel handenarbeid als “papierwerk”). 
 
Thierry en Anneke hebben hun bedrijf ook omgevormd tot zorgboerderij (in samenwerking met ‘De Spiegel’). 
In het weekend komen er kinderen en jongeren die leermoe zijn, problemen thuis hebben, … Het is ook 
belangrijk om de klant zo nauw mogelijk bij het bedrijf te betrekken, dit door middel van voordrachten en 
rondleidingen te geven. De mensen komen er vooral doordat er verscheidene fietsroutes langs hun bedrijf 
passeren, maar ook de website is een belangrijk “marketingtool” voor de bekendheid van het bedrijf. 
 
De analyse van de evaluatieformulieren toonde nogmaals aan dat dit concept inspeelt op bestaande noden 
binnen de Vlaamse administratie. Dit vierde ervaringsplatform werd bestempeld als één van de beste 
ervaringsplatformen tot nu toe. Naar volgende edities toe uitten de deelnemers hun voorkeur voor de 
behandeling van volgende thema’s:  

Eerste plaats (zeven stemmen): Verhoging toegevoegde waarde land- en bosbouwproducten 
Tweede plaats (zes stemmen): Deelname door landbouwers aan voedselkwaliteitsregelingen 
Derde plaats (vijf stemmen): Inrichtingsmaatregelen door landbouwers i.k.v. kaderrichtlijn water. 

 
Tenslotte werd er bij het laatste Ervaringsplatform van 2010 (16 december 2010) tijd gemaakt voor de 
voorstelling van het eindrapport van de “tussentijdse evaluatie van het Vlaamse PDPO II (2007-2013)”. 
Ellen Maertens (Afdeling Monitoring en Studie, Departement Landbouw en Visserij) nam de situering van de 
tussentijdse evaluatie van PDPO II voor zich, waarna Bart Van Herck (IDEA Consult) de voorstelling van het 
eindrapport van de tussentijdse evaluatie voor zijn rekening nam. Daarna werd er, zoals gebruikelijk, 
voldoende tijd voorzien om vragen te stellen. 

 Jaarevenement: Prima Plattelandsproject 2010 

In 2010 organiseerde het Vlaams Ruraal Netwerk de wedstrijd “Prima Plattelandsproject 2010”, waaraan alle 
begunstigden van het PDPO II konden deelnemen. Doelstellingen van deze wedstrijd waren onder andere: het 
verzamelen en publiceren van goede praktijken binnen Vlaanderen en het verhogen en verbreden van de 
bekendheid van het Vlaams Ruraal Netwerk en het PDPO II. 
Vijf thema’s werden uitgekozen: “meerwaarde door samenwerking”, “slimme afzetstrategieën”, “zorg voor 
natuur en biodiversiteit”, “communicatie en educatie als instrument” en tenslotte het thema “slim omgaan 
met energie in landbouw en platteland”. Onder het laatste thema werden er geen geldige kandidaturen 
ingediend, waardoor het thema niet meer in de running was. 
 
In het voorjaar van 2010 werd de oproep bekend gemaakt, waarna alle geïnteresseerden hun kandidatuur 
konden indienen tot 31 mei 2010. Daarna volgde indien nodig een provinciale preselectieronde, waarna 
maximaal drie kandidaturen per thema per provincie door een externe jury werden beoordeeld.  
De achttien uiteindelijke laureaten werden via de website en een publicatie bekend gemaakt en het brede 
publiek kon haar voorkeur uitspreken via een online stemming op onze website. 
  
Dat de wedstrijd een brede verspreiding kende, werd bewezen door het grote aantal stemmen op de publieke 
website. Ruim 7300 geldige stemmen werden uitgebracht! Welke vier genomineerden de prijzen in de wacht 
sleepten, werd op 14 januari 2011 bekend gemaakt tijdens een prijsuitreiking op de landbouwbeurs 
Agriflanders 2011 (14 januari 2011). Deze winnaars krijgen ondersteuning om aan (transnationale) 
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kennisuitwisseling te doen.  
Daarnaast publiceert het Vlaams Ruraal Netwerk  in het voorjaar van 2011 een Engelstalige brochure met 
‘goede voorbeelden’ rond plattelandsontwikkeling in Vlaanderen. Hierin worden alle genomineerde projecten 
vermeld, waarbij de winnende projecten extra in de verf worden gezet.  
 

 Extra evenement: brainstormdag 

 
Begin 2010 vergastte de coördinator van het Vlaams Ruraal Netwerk de leden van zowel het Vlaams Ruraal 
Netwerk als de Coördinerende Cel Europees Plattelandsbeleid op een “brainstormdag” op locatie. In het 
Gentse Huis van Alijn werd de voorbije werking van 2009 via allerlei technieken onder de loep genomen en 
werd “out of the box” gedacht aan mogelijkheden voor het nieuwe werkjaar. Hieruit groeide het werkplan van 
2010. 
 
Dit principe van brainstorm werd eind 2010 op een afgeslankte wijze herhaald: het CCEP en het Vlaams Ruraal 
Netwerk brachten hun visie op het voorbije werkjaar samen en gaven een eerste insteek voor 2011. Deze 
elementen werden enerzijds in deze evaluatie van 2010 meegenomen en gaven anderzijds inspiratie voor de 
planning van het werkjaar 2011. 
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 Communicatie 

 Website Vlaams Ruraal Netwerk 

Om de website naar een hoger niveau te tillen namen we ons voor deze in 2010 zowel structureel als 
inhoudelijk (verder) uit te bouwen.  
 
Begin 2010 werd gestart met een analyse van de kosten en baten van de website van het Vlaams Ruraal 
Netwerk. Op basis van deze analyse en in overleg met het team ICT van het Departement Landbouw en 
Visserij werd in de loop van 2010 besloten om over te stappen naar een andere provider, waarmee diverse 
inhoudelijke en structurele problemen opgelost kunnen worden. Dit zal gebeuren in het voorjaar van 2011. 
 
Op inhoudelijk vlak werd de nieuwswaarde verhoogd via een duidelijker updaten van de beschikbare 
informatie. Regelmatig werd nieuwe inhoud op de website geplaatst (aankondigingen, oproepen, verslagen 
van bezoeken en deelnames, verslagen van eigen organisaties, verslagen van vergaderingen, informatie over 
de voorbereiding van het GLB  na 2013…). De doorgekregen aankondigingen van activiteiten werden ook 
steeds in de kalender gepubliceerd.  
Inspelend op de nood aan transnationale ondersteuning van de Leadergroepen werden alle oproepen tot 
samenwerkingsprojecten zowel op de website verzameld als via mail doorgestuurd. 
Het grote publiek kon zijn/haar stem op de aan de hoger vermelde wedstrijd deelnemende projecten via onze 
eigen website uitbrengen. 
 
De nieuwswaarde van de website werd ook verhoogd door de online-publicatie van artikelen en interviews die 
in verkorte versie in de nieuwsbrief werden gepubliceerd. De aanpassing van de inhoud gebeurde de eerste 
helft van 2010. Inhoudelijk kunnen we stellen dat we een meer en grotere regelmaat nodig hebben (onder 
andere verslagen op site nieuw leven inblazen). 
 
Ondanks het uitblijven van technische aanpassingen werd de projectendatabank op regelmatige basis 
inhoudelijk aangevuld en/of aangepast. 
 
In totaal werd de inhoud van de website meer dan wekelijks aangevuld of aangepast. De 96.744 individuele 
bezoekers, in stijgende lijn doorheen het jaar, tonen aan dat de bekendheid van de website steeds groeit. Dit 
is maar liefst een stijging van ±36 % ten opzichte van vorig jaar! 

 Nieuwsbrief 

De vier nieuwsbrieven werden in 2010 opgehangen aan het “NIMBY – IMBY”-syndroom, waarmee we meer 
wederzijds begrip tussen alle plattelandsactoren willen bevorderen. 
Waar mogelijk werd dit thema gelinkt aan een studiedag of overlegmoment. Deze verhoogt op zich al de 
aantrekkelijkheid van de nieuwsbrieven, omdat men dan makkelijk eens kan “gluren bij de buren”. 
 Thema maart: Van NIMBY tot IMBY  
 Thema juni: Local warming 
 Thema september: Het platteland in vuur en vlam  
 Thema december: Terugblik op het jaar 2010 van het Vlaams Ruraal Netwerk. 
De abonnering op deze nieuwsbrieven kende in 2010 een lichte stijging (met een voorkeur voor de digitale 
versie van de nieuwsbrief).  

 Andere publicaties 

Gelinkt aan de wedstrijd “Prima Plattelandsproject 2010” heeft het Vlaams Ruraal Netwerk ook een 
Nederlandstalige brochure gepubliceerd. Deze brochure vermeldt alle laureaten van de wedstrijd en geeft een 
korte beschrijving (inclusief een aantal foto’s per project). Deze brochure kan dus gezien worden als een “best 
practices”-brochure. Vanuit deze gedachtegang heeft het Vlaams Ruraal Netwerk besloten om deze brochure 
te laten vertalen naar het Engels en deze in het voorjaar van 2011 te verspreiden in Europa. 
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Hiernaast werden geen eigen publicaties meer uitgegeven maar werd enkel meegewerkt aan andere 
communicatiemiddelen (zie onder). 

 Communicatie- en promotiemateriaal 

In 2010 kocht het Vlaams Ruraal Netwerk vier roll-up banners aan. Omdat het Vlaams Ruraal Netwerk ook op 
internationaal vlak actief is, opteerden we ervoor om buiten twee Nederlandstalige banners ook twee 
Engelstalige banners aan te kopen. Deze zijn ontworpen door de grafische vormgever van de afdeling 
Organisatie en Strategisch Beleid van het Departement Landbouw en Visserij. 
 
Daarnaast kocht het Vlaams Ruraal Netwerk ook 250 usb-sticks in credit card-vorm aan. Deze memorysticks 
werden gepersonaliseerd met de huisstijl en logo van het Vlaams Ruraal Netwerk, waardoor presentaties en 
andere documenten van bepaalde activiteiten aan de deelnemers aangeboden kunnen worden.  

 Andere communicatie 

Het Vlaams Ruraal Netwerk verspreidde persberichten bij de organisatie van elk extern evenement. Deze 
werden meestal opgenomen door de vakpers. Bij enkele studiedagen, zoals het internationale congres rond 
zorglandbouw, en evenementen zoals de wedstrijd werden door externen artikelen geschreven.  
Daarnaast was het Vlaams Ruraal Netwerk ook aanwezig op diverse studiedagen georganiseerd door derden. 
Hiervan werd in de mate van het mogelijke verslag uitgebracht op de website en/of de nieuwsbrief.  
 
 



 

17 

 

 Transnationale ondersteuning  

Het Vlaams Ruraal Netwerk ondersteunt de transnationale werking van de maatregelen van het PDPO II op 
verschillende manieren en niveaus: als actief lid, als co-organisator, als deelnemer en als beantwoorder van  
ad hoc-vragen. 
  
Eerst en vooral nam het Vlaams Ruraal Netwerk in eigen naam en als Belgisch aanspreekpunt deel aan de 
bijeenkomsten van zowel het Coordination Committee (14/4, 7-8/6, 9/12) als het Leader Subcommittee 
(20/5, 12/11) van het European Network for Rural Development. In het verlengde hiervan heeft het Vlaams 
Ruraal Netwerk ook actief meegewerkt aan de werkgroep “Innovative/experimental character of Leader” en 
aan de opmaak van het eindrapport van deze werkgroep.  
 
Daarnaast werkte het Vlaams Ruraal Netwerk actief mee aan de bijeenkomsten van de Nationale Rurale 
Netwerken. In 2010 werd drie maal op verplaatsing vergaderd (maart (Rome), juni (Malta), september 
(Edinburgh)) en enkele malen virtueel vergaderd via videoconferentie. Hieraan verbonden trok het Vlaams 
Ruraal Netwerk de “Technical Working Group on Social Farming”, waarbij vooral de insteek voor het 
eindrapport en de organisatie van de internationale slotconferentie (zie hoger) onthouden kan worden. Deze 
technische werkgroep werd eind 2010 opgeschort tijdens de bijeenkomst van het Coordination Committee, 
maar zal in 2011 een vervolg kennen als onderdeel van de technische werkgroep “rural entrepreneurship”.  
 
In het verlengde van deze internationale representatie organiseerde het Vlaams Ruraal Netwerk, op vraag van 
de Europese Commissie, de publieke raadpleging inzake de toekomst van het Europees plattelandsbeleid (april 
– juni 2010). Deze resultaten werden door de rurale netwerken per land/regio verzameld en doorgegeven aan 
de Europese Commissie. Een eerste beeld van de resultaten werd gegeven tijdens de “CAP after 2013”-
conferentie (juli 2010).  
 
Door deze actieve aanwezigheid op internationaal vlak kon het Vlaams Ruraal Netwerk in 2010 aandacht 
hebben voor de Vlaamse representatie op internationaal vlak. Hierbij werd pro-actief gewerkt, wat leidde tot 
de presentatie van een Vlaams innovatief project aan het Leader Subcommittee (20/5) en de presentatie van 
de eindconclusie van de technische werkgroep “social farming” op het Coordination Committee (9/12). 
Daarnaast werd input geleverd voor diverse publicaties van het ENRD, via bilateraal overleg en via de “PIKSE 
postcards” (deze postcards zijn fiches met beknopte informatie omtrent goede praktijken vanuit Vlaanderen).  
  
Ten derde nam het Vlaams Ruraal Netwerk actief en pro-actief deel aan activiteiten die in het kader van het 
Belgisch EU-voorzitterschap worden georganiseerd. Hierbij hebben we bijgedragen aan de meeting van 
plattelandsdirecteuren in Genk (november), waar we zelfs een bevraging van deze plattelandsdirecteuren 
hebben georganiseerd. 
 
Ten vierde heeft het Vlaams Ruraal Netwerk ook in 2010 diverse malen overlegd met onze Waalse en onze 
Nederlandse collega’s. Ondanks de goede samenwerking was het niet nodig om actief mee in te zetten op de 
organisatie van hun gezamenlijke “European Rural Days” (november). Wij werkten echter wel mee aan de 
communicatie (actieve verspreiding uitnodiging) en waren hier ook op vertegenwoordigd.  
 
Tenslotte was het Vlaams Ruraal Netwerk (pro-actief) aanwezig op diverse binnen- en buitenlandse 
overlegmomenten en conferenties, onder andere de “CAP after 2013”-conferentie georganiseerd door de 
Europese Commissie (juli 2010) en het bilateraal overleg tussen Finse en Vlaamse Leadergroepen (oktober). 
Daarnaast waren wij steeds bereid tot het geven van input voor nationale en internationale bezoeken die door 
derden werden georganiseerd. Zo publiceerde we samen met onze Waalse collega’s een kaart van de 25 
Belgische Leadergebieden. Via het European Netwerk for Rural Development ontmoette een Vlaams 
Leaderproject de Europese Commissaris Ciolos tijdens de landbouwbeurs in Libramont. We gaven input aan de 
Mid-Term Review van het Plattelandsontwikkelingsprogramma en hebben onze bijdrage geleverd aan interne 
en externe visievorming inzake korte keten en inzake het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2013. 
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 Lessen uit het verleden: aandachtspunten voor de 
toekomstige werking 

 
Op basis van de interne evaluatie van de werking in 2010 en op basis van overleg met de Coördinerende Cel 
Europees Plattelandsbeleid ziet het Vlaamse Ruraal Netwerk volgende positieve en verbeterpunten die naar 
de toekomstige werking worden meegenomen:  

 - op het vlak van organisatie van activiteiten     

- De keuze voor een asoverschrijdende benadering van activiteiten (studiedagen 2, 3 en 4 en excursie) zorgde 
er ook in 2010 voor dat een breed publiek werd aangesproken. Door dit bijeenbrengen van verschillende 
actoren merkten we een groeiende wil tot samenwerking op en kreeg het Vlaams Ruraal Netwerk een bredere 
bekendheid. Dit uitte zich onder andere ook in het aantal bezoekers van de website en het aantal 
abonnementen op de nieuwsbrief. 
- De organisatie van vier studiedagen (plus een extra editie van de studiedag Blauwe Diensten in 2010) voor 
het grote publiek is meer dan voldoende bij een dergelijke teambezetting. Hierbij werd opnieuw gelet op een 
afwisseling tussen de formats en lengte van deze studiedagen. De combinatie van een informatiemoment met 
een excursie (praktijkbezoek) draagt de voorkeur van de deelnemers weg en moet – in de mate van het 
mogelijke – zeker herhaald worden.  
- Co-organisatie van activiteiten (zoals bij de excursie met de provincie Oost-Vlaanderen in 2009) was in 2010 
gepland met de provincies Antwerpen en Limburg. Deze excursies zijn helaas afgelast omwille van 
organisatorische redenen.  
- Voor de organisatie van studiebezoeken en uitwisselingen in binnen- en buitenland hebben we verder 
gekeken dan de actoren uit Assen 3 en 4. Op die manier hebben we ook de stakeholders uit de andere assen 
van het PDPO II in acht genomen om dergelijke bezoeken bij te wonen. 
- Via de organisatie van interne informatiemomenten zette het Vlaams Ruraal Netwerk verder in op het 
verhogen van zowel haar eigen bekendheid als het inzicht in de maatregelen van het PDPO II. Deze 
ervaringsplatformen moeten zeker behouden blijven, en kunnen indien mogelijk uitgebreid worden naar onze 
externe stakeholders. 
- De wedstrijd “Prima Plattelandsproject 2010” was een schot in de roos. Niet alleen werden maar liefst 18 
goede praktijkvoorbeelden verzameld – de mogelijkheden van plattelandsontwikkeling en de kennis over het 
Vlaams Ruraal Netwerk kenden een wijde publieke verspreiding. Dit initiatief kan zeker herhaald worden (in 
2012-2013).  

 - op het vlak van communicatie 

- Het is duidelijk dat er nog steeds veel werk is aan de website. Begin 2010 werd bekeken of deze niet volledig 
opnieuw gemaakt kan worden, waarbij de huidige beperkingen in de mate van het mogelijke worden opgelost. 
Desalniettemin liepen we op dit vlak meer dan een jaar vertraging op. De implementatie van de nieuwe 
website kan pas gebeuren in 2011. Daarnaast zal ook een online inschrijvingssysteem in 2011 in gebruik 
genomen worden.  
- Op inhoudelijk vlak blijven we struikelen over de beperkte doorstroming van informatie van derden om op 
de website te plaatsen (inhoud, oproepen, agendapunten, …). Hier moet in 2011 verder gezocht worden naar 
een structurele oplossing. 
- In 2011 wordt het tijd voor meer tussentijdse publicaties rond het PDPO II. Deze kunnen dan ook via de 
website verspreid worden. Zo wordt de brochure “Prima Plattelandsproject 2010” vertaald naar het Engels en 
wordt deze in Europa verdeeld als ‘best practices’ brochure.  
- Op het vlak van communicatie kan de aandacht voor (activiteiten van) het Vlaams Ruraal Netwerk verhoogd 
worden door het smeden van nauwere banden met de vakpers. In 2010 werd hierrond nog geen actie 
ondernomen. In 2011 zal het Vlaams Ruraal Netwerk wel actie ondernemen. We denken hierbij aan het 
publiceren van een persbericht na afloop van een studiedag, een directe link met VILT (Vlaams infocentrum 
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land- en tuinbouw) en overleg met de persverantwoordelijke van AOSB (Afdeling Organisatie en Strategisch 
Beleid binnen het Departement Landbouw en Visserij). 

  - op het vlak van transnationale ondersteuning 

- het Vlaams Ruraal Netwerk plant het verderzetten van de actieve en pro-actieve aanpak die Vlaanderen in de 
voorbije jaren op internationaal vlak mee op de kaart heeft gezet.  
 

 
 


