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Historiek

- Gebrek aan kennis leidt tot onbegrip
- Focus op tegenstrijdige standpunten
- Conservatieve omgeving - angst voor het onbekende
- Beleidsmaatregelen gestoeld op korte termijnvisie

→ Weinig vertrouwen op het terrein



Historiek

Maatschappelijke verwachtingen stijgen
- Biodiversiteit
- Klimaat
- Blue Deal
- Waterkwaliteit

→ leidt tot nieuwe beleidskaders



- Strijd met polarisatie aangaan
- Streven naar wederzijds begrip 

en respect tussen landbouwers 
en natuurbeschermers

🡪 Vertrouwen vormt de basis voor 
nieuwe partnerschappen: win-win!

Doel: Wederzijds begrip 
opbouwen



Inzetten op kennisdeling van 
elkaars leefwereld

🡪 Technische kennis
🡪 De mens achter de vereniging
🡪 Focus op gemeenschappelijke 
noden

→ Elkaars taal begrijpen en leren 
spreken

De Drietand



We brengen landbouwers en natuurbeschermers met elkaar in 
contact op verschillende niveau’s
- Beleid
- Bestuurders
- In het veld

Onze aanpak



Rode lijn: dialoog tussen landbouwers en 
natuurbeschermers

→ Open staan om elkaars verhaal te horen

→ Constructief in gesprek gaan
→ OK om niet akkoord te zijn met elkaar, maar 

met respect



Activiteiten

Meer op www.natuurzoektboer.be

http://www.natuurzoektboer.be/


Verdienmogelijkheden

● Subsidies

- Beheerovereenkomsten

- (Pre-)ecoregelingen

- VLIF-steun

- Natuurbeheerplannen

● Gebruiksovereenkomsten
● Regionaal landschap
● Vermarkting



Beheerovereenkomsten

- 5 jarige overeenkomst ter bevordering van biodiversiteit

- Beheerpakketten: soortenbescherming, perceelsranden, 

botanisch beheer en kleine landschapselementen

- Vergoeding per hectare of per meter



(Pre-)ecoregelingen (nieuw) 

- milieu-, klimaat- en natuurvriendelijke landbouw

- 1 jarige overeenkomst

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

- Niet productieve investeringssteun



Natuurbeheerplannen



Natuurbeheerplannen

Aantal pilootprojecten:

- Maasvallei: landbouwers die 

samen in natuurbeheerplan 

stappen

- ILVO: pilootproject in Rodeland 

project

- Boerennatuur: Jesseren



Gebruiksovereenkomsten

- De landbouwer maait of laat perceel van Natuurpunt 

begrazen door zijn dieren.

- In 2021 waren er  850 overeenkomsten met 720 

landbouwers/hobbyboeren lopende

- Verwerken van beheerresten



Regionaal landschap

Verdienen door minder kosten

- Houthakselaar uitlenen
- ‘Energiek landschap’



Vermarkting

Deel het verhaal - de filosofie
Creatie van toegevoegde waarde voor de producent



www.boerzoektnatuur.be

Heb je een idee, wil je graag meewerken aan een lokaal initiatief of wil je delen wat 

op jouw lever ligt? Contacteer ons

Projectcoördinator Algemeen Boerensyndicaat vzw

Matthias D’haese

0491-90 60 78

matthias@absvzw.be

Projectcoördinator Natuurpunt vzw

Sanne Govaert

0487-31 91 83

sanne.govaert@natuurpunt.be

http://www.boerzoektnatuur.be/
mailto:matthias@absvzw.be
mailto:sanne.govaert@natuurpunt.be

