
Door de bomen het geld 
zien

Valt er met natuurbeheer iets te verdienen?
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2008 - 2012
Projectwerking

BB, a|b, VLM, ANB

2012 - 2020
vzw

Afgevaardigden ABG’s
Werkers (=a|b), BB, ABS

VLM, ANB, Dep L&V

2020 - …
vzw

Afgevaardigden ABG’s
Werkers, BB, ABS

VLM, ANB, Dep L&V



Boerennatuur Vlaanderen

• Begeleiding land- en tuinbouwers bij agrarisch landschaps- en natuurbeheer
• In groep (agrobeheergroepen)

• Maar ook individueel (advies, projecten)

Alle land-en tuinbouwers welkom!

• Aandachtspunten: 
• Duidelijke win-win

• Ecologisch en economisch verantwoord

• Vrijwillige basis



Erkenningen
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• Centrum voor duurzame landbouw

• Onderzoeksinstelling

• Gewestelijk thematische natuur- en milieuvereniging

• Kratos-adviesverlener voor landbouwers ivm biodiversiteit

• Goed doel



Agrobeheergroepen (ABG’s) en projecten

2021:
33 ABG’s 
42 projecten



Valt er met natuurbeheer iets te verdienen?
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Actief op zoek gaan naar 
kansen
op maat van bedrijf, gebied, 
landschap,…



Landbouwers zijn meer dan…

• Producenten van voedsel, voeder, siergewassen,…

• Zorgen ook voor heel wat maatschappelijke diensten o.a.:
• Biodiversiteit (vb. akker- en weidevogels)

• Aantrekkelijk landschap

• Bufferen van water tegen wateroverlast…

• Opslag van koolstof in bodem en vegetatie

• …

→ land(schaps-)bouwers
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Hoe maatschappelijke vragen rond biodiversiteit, water, bodem, landschap, 
klimaat…  → ombuigen tot kansen voor landbouwers? 



Wat verstaan we onder ‘boerennatuur’?
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Peilgestuurde drainage

Stuwpeilbeheer

Beekranden

Slotenbeheer

Holle wegen, graften Houtkanten Agroforestry

Botanisch graslanden

Weidevogels

Akkervogels

Nuttige insecten
Koolstofopslag Erosiebestrijding

Biodiversiteit

Landschap

Water

Bodem

Klimaat



Voorbeeld: houtkantenbeheer
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Maatschappelijk belang: biodiversiteit (habitat + corridor), erosiebestrijding, erfgoed, recreatie

Achterstallig beheer
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Groepsaanpak houtkantenbeheer

Verschillende landbouwers 
met percelen er naast

• Praktisch:

– Wie kan en wil dit beheren?

• Financieel:

– Waar kunnen we financiering vinden voor de 
beheerwerken?

• Juridisch-wettelijk:

– Kunnen boeren werken uitvoeren voor anderen? → via 
Werkers in aanneming 

– Hoe de vergoedingen verdelen?

– Wat met landschapselementen in eigendom/beheer van 
derden?



Groepsaanpak houtkantenbeheer

Beheerplan op gebiedsniveauGezamenlijke aanvraag Vergoedingen

Verschillende landbouwers 
met percelen er naast



Gespecialiseerde machines

Efficiënte uitvoering beheerwerken



Houtsnippers

Organische stof in de bodem

Groene warmte

Valoriseren beheerresten: meerwaarde creëren

Verbetering bodemkwaliteit
Koolstofopslag

Koolstofboeren

Vb. Huysmanshoeve (Eeklo) 



• Collectief
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Landschapslinten in Maarkedal

• Context: erosieproblematiek

• Doel: landbouwers motiveren om
aaneengesloten erosiemaatregels aan te
leggen voor meer resultaat

• Aanpak Boerennatuur Vlaanderen i.s.m. de 
provincie:
• Extra meerwaarde creëren →

graskruidenstroken: landschapslinten + 
natuurlijke plaagbestrijding 

• Praktische drempels wegwerken: gezamenlijk 
inzaai/beheer

• Financiële stimulus: groepsbonus i.g.v. 
aaneengesloten stroken

➢ Dienst Erosie - Provincie Oost-Vlaanderen wil dit uitbreiden 
van Maarkedal naar Zwalm en Brakel.



• Collectief
Landschapslinten in Maarkedal

Maatschappelijke waardering + meerwaarde 
voor lokaal label ‘Het Vlaams Ardennen Rund’
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Voorbeeld: waterconservering

• Win-win maatschappij + landbouwer

Regelbare stuwtjes

Peilgestuurde drainage

• Voor maatschappij: wateroverlast tegengaan 
• Voor landbouwer:

• Droogtestress tegengaan (minder beregenen)
• Landbouw klimaatbestendiger maken
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Voorbeeld: bloemenranden voor nuttige insecten

Experimenteren met bloemenmengsels die nuttige insecten aantrekken die zorgen voor 
natuurlijke plaagbestrijding/bestuiving van aangelegen teelt

Tot 90% reductie gewasbeschermingsmiddelen mogelijk
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Agroforestry

Agroforestry (boslandbouw)  =  doelbewuste combinatie van de teelt van landbouwgewassen of 

dieren en houtachtige gewassen (bomen en/of struiken) op eenzelfde perceel. 

Op deze manier worden nieuwe producten en diensten gecreëerd.
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Akker- en weidevogels

Gebiedsgerichte inzet 
(Kapel- en Isabellapolder – Assenede)

Experimentele akkervogelmaatregelen (Partridge)

Beheer weidevogelgebied ikv Sigma (KBR)
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Botanisch graslandbeheer

Realisatie GNOP in Beverhoutsveld
(Beernem) 

Resultaatsgerichte  vergoedingen Randenbeheer



Hoe verdienen aan ‘boerennatuur’?

Op eigen gronden:
• Directe baten voor landbouw:

• Waterconservering: minder droogtestress/beregening

• Organische koolstofopbouw: bodemkwaliteit

• Nuttige insecten ifv. bestuiving, natuurlijke plaagbestrijding

• Valorisatie biomassa uit landschapsbeheer/agroforestry

• …
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Hoe verdienen aan ‘boerennatuur’?

Op eigen gronden:

24/06/2022
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• Publieke financiering (subsidies)
- (Gemeentelijk)
- Provinciaal
- Vlaams (beheerovereenkomsten, NPI, ecoregelingen, 

erfgoedpremies, natuurbeheerplannen,…)



Hoe verdienen aan ‘boerennatuur’?

Op eigen gronden:
• Private financiering

• Via (korte) keten (vb. Vlaams Ardennen Rund)

• Vergoeding voor ecosysteemdiensten

• vb. Koolstofboeren

• (in ontwikkeling) marktplaats voor ecosysteemdiensten
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Boerennatuur



Hoe verdienen aan ‘boerennatuur’?

Uitvoering beheerwerken op gronden van derden
• Beheer van natuurterreinen (bijkomende grond mits voorwaarden)

• Landschapsbeheerwerken uitvoeren bij derden (gemeenten, provincie, 
ANB,…) via aannemingsopdrachten →Werkers in aanneming
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Presentatie Boerennatuur



En nog

• Maatschappelijke waardering = onbetaalbaar
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Hoe kunnen we jou helpen?

• Word gratis lid van Boerennatuur Vlaanderen en blijf op de hoogte 
van alle kennis en activiteiten 

• Vraag gratis advies aan m.b.t. biodiversiteit en agromilieumaatregelen 
(via KRATOS: nog tot eind 2022)

• Volg ons op sociale media en via de nieuwsbrief

24/06/2022
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→ zie www.boerennatuur.be onderaan 

http://www.boerennatuur.be/


Boerennatuur Vlaanderen vzw

Contact

info@boerennatuur.be

www.boerennatuur.be


