Demo Beheer van de teeltvrije zone
16 juni 2021 – 10u30 – Wuustwezel
Heel wat landbouwpercelen grenzen aan waterlopen waarlangs
een teeltvrije strook van minimaal 1 meter dient aangehouden
te worden. Die bufferstroken beheren is voor veel landbouwers
niet evident. Het LEADER-project ‘Boeren op de rand’ tracht mee
oplossingen te bieden voor een goed en praktisch beheer van de
bufferstroken. In deze samenwerking tussen Boerennatuur
Vlaanderen, Regionaal Landschap De Voorkempen, VLM, Dienst
Integraal Waterbeleid en Watering Wuustwezel brengen we de
verschillende aandachtspunten en mogelijkheden bij het beheer
van de teeltvrije strook tot bij de landbouwer.
Tijdens deze demonstratie zetten we alles nog eens op een rijtje,
van wetgeving naar de waterlopen tot in het veld. De teeltvrije
strook buffert de waterloop, maar voorkomt ook afkalving van de
oever zodat vruchtbare grond op de akker blijft. Alle vragen rond
zowel wetgeving als praktijk kunnen gesteld worden, en je kan de
randenmaaier op arm met wegblaassysteem in actie zien op het
veld.
Ben je benieuwd naar hoe het beheer van de teeltvrije strook kan
verbeterd worden op uw percelen? Wil je meer weten over de
praktische uitvoering? Schrijf dan snel in en kom een kijkje
nemen!

Stuur deze uitnodiging gerust door naar andere geïnteresseerden.
Respecteer de algemene COVID-regels (mondmasker, handen
wassen, afstand houden).

Programma
• Welkom (schepen May Aernouts)
• Toelichting projectwerking (Leen Vervoort,
Boerennatuur Vlaanderen)

•

Toezicht op de teeltvrije zone (Robin Bledert,
dienst Handhaving van de Mestbank)

•

Beheer waterlopen en teeltvrije zone (Karel
Breugelmans, Watering Wuustwezel)

•

Wat schuilt er in die rand? (Stijn Leestmans,
Vlaamse Landmaatschappij)

•
•

Randenmaaier in de praktijk (Loonwerk Aernouts)
Afsluiten met hapje en drankje

Woensdag 16 juni 2021, 10u30 – 12u30
Afspraak op perceel Vermeiren
Parking t.h.v. Bredabaan 5, 2990 Wuustwezel
Inschrijving
Deelnemen is gratis. Inschrijven wordt vriendelijk
verzocht omwille van logistieke redenen. Schrijf je nu
in via de link of door een mailtje naar onderstaand
adres met vermelding van het aantal personen.
Ik wil me inschrijven voor deze demo

Contact
Leen Vervoort
Regiocoördinator

0496 40 60 66 – leen.vervoort@boerennatuur.be

Voor de uitvoering van de projecten kan {beek.boer.bodem}

