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foto cover : Amerikaberg Wervik 
(provincie West-Vlaanderen) : 
voorbeeldpoel, rondom omheind, 
weidepomp voorzien voor vee, goede 
oeverbeplanting, in deze poel zit de 
zeldzame Kamsalamander 
(+ kleine watersalamander en 
alpenwatersalamander).



Ten geleide 

De Koning Boudewijnstichting heeft de jongste jaren 
behoorlijk wat inspanningen geleverd om de dialoog 
en samenwerking tussen landbouw en natuur te 
bevorderen. Een katalysator bij uitstek hiervoor was 
agrarisch natuurbeheer. Boeren worden gestimuleerd 
om aandacht te hebben voor natuur en natuuront-
wikkeling op hun bedrijf. En voor deze inspannin-
gen worden ze beloond (meestal in het kader van 
beheersovereenkomsten vergoed).
Samen met Natuurpunt en de Boerenbond werden 
een aantal dialoogdagen rond agrarisch natuurbeheer 
georganiseerd. De Stichting was bijzonder fier samen 
met deze partners gangmaker voor de dialoog te 
kunnen zijn.
Maar naast dialoog heeft de Stichting ook concrete 
actie willen stimuleren. 
Ze heeft hiervoor de 5 Vlaamse provincies als part-
ner gekozen. De motivatie hiervoor was tweevoudig. 
De provincie is een intermediair beleidsniveau dat 
de potenties van een streek goed kan invullen. De 
“gebiedsgerichte” aanpak is in alle provincies in uit-
bouw. Alle provincies beschikken bovendien over een 
milieu- én landbouwdienst. Samenwerking tussen bei-
den was hierbij een uitgangspunt. 
Gedurende twee jaar kregen de provincies de kans 
een pilootproject rond agrarisch natuurbeheer in een 
bepaald gebied uit te bouwen. Het werd een leerrijke 
ervaring waarvan deze brochure verslag uitbrengt.
Alhoewel de specifieke rol van de provincie nog op 
veel verschillende manieren wordt ingevuld, lever-
den deze pilootprojecten toch een rijke oogst op. 
Inzichten in belemmeringen en kansen, inzichten in 
wat je best wel en niet doet, onafhankelijk welke 
positie je inneemt. En deze inzichten zijn bruikbaar 
voor iedereen die bekommerd is om de verdere uit-
bouw van agrarisch natuurbeheer. Een uitbouw die 
volgens de recentste cijfergegevens van de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) overigens in de lift zit :  
alles samen sloten 5.000 boeren al één of meerdere 
beheersovereenkomsten met de Vlaamse overheid 
(VLM en ALT). 

Koning Boudewijnstichting, augustus 2004
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1 Agrarisch 
natuurbeheer in de focus

Eind 2001 gaan, op initiatief van 
de Koning Boudewijnstichting 
(KBS), vijf Vlaamse pilootprojec-
ten ‘agrarisch natuurbeheer’ van 
start. De KBS kiest voor de vijf 
Vlaamse provincies als partner 
in dit project. De achterliggende 
hypothese is dat de provincies 
opereren op een beleidsniveau 
dat de potenties van een streek 
het best kan invullen. Het is een 
beleidsniveau waar zowel een 
landbouw- als een milieudienst 
actief is en waar een ‘gebiedsge-
richte werking’ mee in de profi-
lering naar de toekomst zit. Via 
een projectoproep wordt aan de 
provincies gevraagd een gebied 
af te bakenen en/of een bedrijf 
te selecteren waar gedurende 2 
jaar projecten ‘agrarisch natuur-
beheer’ kan worden gestimuleerd. 
Per project trekt de KBS voor de 
twee jaar een financiering van 
49.578 euro uit. De provincies 
leggen hetzelfde bedrag ter co-
financiering bij.

Vier criteria of kenmerken van 
aanpak staan bij dit alles cen-

traal. Het gaat om een ‘bedrijfs-
gerichte aanpak’ (in plaats van 
een perceelsgerichte aanpak), 
een ‘gebiedsgerichte (streekge-
richte) aanpak’, een ‘stimulans 
tot dialoog tussen landbouw en 
milieu’ en de ‘ontwikkeling van 
deskundigheid en ondersteuning’. 
Nog voor de aanvang worden 
de vijf projecten op deze vier 
kwaliteitscriteria gescreend. In 
dialoog met een jury krijgen deze 
vier centrale pijlers van agra-
risch natuurbeheer per project 
een concrete invulling. Twee 
projectbegeleiders (Prof. Dirk 
Reheul en Joke Vandenabeele) 
bezoeken, samen met KBS en 
alle provinciale partners, om de 
drie maanden één project. In de 
voormiddag is er ruimte tot dis-
cussie en reflectie. De namiddag 
is voor veldbezoek.

De projectbegeleiders stimule-
ren de deelnemers tot reflec-
tie en tot het neerschrijven van 
doelstellingen, verwachtingen en 
ervaringen. Dit gebeurt via drie 
achtereenvolgende huiswerkjes. 

Een huiswerkje is een lijst van 
aandachtspunten en vragen rond 
elk project. Een eerste keer zijn 
de vragen gericht op een goede 
omschrijving van de beginsitu-
atie. De tweede bevraging vraagt 
de vooropgestelde doelen en de 
geplande wegen om deze doelen 
in te vullen duidelijk te omschrij-
ven. De derde peiling is een soort 
evaluatie met de vraag successen, 
belemmeringen, randvoorwaar-
den, leerervaringen en de pro-
jectresultaten neer te schrijven. 
De vragenlijsten zijn zo opgesteld 
dat het antwoorden op de vra-
gen de projectuitvoerders aanzet 
tot reflectie. De twee begeleiders 
maken een presentatie van de 
antwoorden en scherpen deze 
verder aan via uitdagende stel-
lingen en het expliciteren van 
zich voordoende paradoxen in 
de praktijk. Tijdens het bezoek is 
er gelegenheid tot aanvulling en 
terugkoppeling.

De aandachtspunten en 
vragen brengen we als volgt in 
schema:

Visie (huiswerkje 2 en 3)

Beginsituatie
(huiswerkje 1)

Plan Doel
- 4 criteria

- indicatoren
(huiswerkje 2 en 3)Stappen, Medewerking, 

Dialoog, Uitdagingen, 
Werkmethoden

(huiswerkje 2 en 3)
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In deze nota blikken we aan de 
hand van deze drie huiswerkjes 
terug op de vijf projecten. De piloot-
projecten leveren ervaringen op 
over wat werkt en niet werkt, wat 
succesfactoren en belemmeringen 
zijn, wat succesvolle methodie-

ken zijn etc. Met dit rapport kan 
de know-how van deze projec-
ten planmatiger en onafhankelijk 
van de projectuitvoerders verder 
benut en gevaloriseerd worden. 
We hebben hierna aandacht voor 
de moeilijkheden en drempels 

maar gaan ook op zoek naar de 
kansen en wegwijzers voor de 
toekomst. Dat de diversiteit aan 
uitgangsituaties binnen de diverse 
provincies een eigen pallet aan 
mogelijkheden opleveren, ervaren 
we als een belangrijke verrijking.

De vijf projecten 
Uit de startblokken2

In de vijf provincies was de start-
positie van de projecten uiter-
aard verschillend. We geven aan 
wat de kenmerken zijn van de 
regio’s waar agrarisch natuur-
beheer zal worden gestimuleerd 
en welke overwegingen in deze 
streekkeuze hebben meege-
speeld. Redenen hiertoe kunnen 
te maken hebben met praktische 
overwegingen, zoals nabijheid, 
goed af te bakenen gebied etc. 
Dit noemen we de P(raktische) 
argumenten. De keuze voor een 

gebied kan ingegeven zijn door 
een reeds aanwezige beleidsdy-
namiek op het vlak van agrarisch 
natuurbeheer en de wens om 
hierbij aan te sluiten. Dit noemen 
we de B+ argumenten. De tegen-
gestelde situatie is ook mogelijk: 
de keuze om een parallel circuit 
te onwikkelen aan een reeds aan-
wezige beleidsdynamiek. Dit noe-
men we de B- argumenten. De 
keuze voor een bepaald gebied 
kan uiteraard ook te maken heb-
ben met specifieke streekken-

merken (S-argumenten) en/of 
met landbouw(ers)kenmerken (L 
argumenten). Wat de startposi-
tie betreft gaan we ook in op de 
reeds aanwezige expertise in de 
vijf provincies aangaande argra-
risch natuurbeheer. Zijn er reeds 
eerdere projecten geweest? Zijn 
er nog andere initiatiefnemers? 
Wat is de opgebouwde know-how 
tot nu toe? De projecten in de vijf 
provincies zullen we steeds in 
alfabetische rangordening aan 
het woord laten.

Waterhof te Gaasbeek (provincie Vlaams-Brabant) : Foto genomen voor de aanplantingen. Het landbouwbedrijf ligt als een 
eiland in het landschap en heeft een toegangsdreef van ongeveer 200m. Het enige groen rond de boerderij zijn een tiental 
fruitbomen op de plaats van de historische boomgaard.
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Keuze projectgebied

• Diverse (P) argumenten (duidelijke geografische begrenzing gebied, eigendom provincie).
• Diverse (B+) argumenten (gewestplan, experimenten ANB, inventaris en uitvoeringsplannen natuur en 

landschap).
• (S) Argument (typisch karakter en landschap).

Aanwezige expertise met relevantie voor agrarisch natuurbeheer

Op provinciaal vlak zijn er tot dan toe geen intiatieven genomen. Wel veel 
gemeentelijke initiatieven en Vlaamse initiatieven via beheersovereenkomsten 
met de Vlaamse Landmaatschappij. Het KBS-project is dus het eerste provinciaal 
ANB-project. Dit project past binnen de beleidsdoelstelling om aan plattelands-
ontwikkeling te doen over de verschillende sectoren heen.

Gemeenten, Vlaamse Landmaatschappij.

Er wordt aangegeven dat deze niet groot is.
Uit verwante projecten is er deskundigheid opgebouwd aangaande:
• inventariseren van KLE.
• GIS.
• hoe contacten leggen met landbouwers?
• ervaringen met groenbeheer (bosverpleging en samenwerking 
 overheid-grondeigenaars).

Het KBS-project heeft op dit vlak een pioniersfunctie. Naar aanleiding
van het provinciaal milieubeleidsplan werd reeds samengewerkt en in de nabije 
toekomst zal dit terug gebeuren binnen de werkgroep ‘plattelandsbeleid’.

Kenmerken gebied

Vierhoek Kempisch Kanaal (Z), baan Geel-Kasterlee (W), baan Kasterlee-Retie (N), 
baan Geel-Retie (O).

Hoofdzakelijk landschappelijk waardevol agrarisch gebied met delen park-, groen- 
en bosgebied. Grotendeels in gebruik als grasland (intensief tot extensief) waarbij 
het noorden is versnipperd en het zuiden via een ruilverkavel is ingedeeld.

In dalende orde van gebruik: melkvee, kippen en varkens
Grasland en groenvoedergewassen.

Afsluiten van beheersovereenkomsten en sensibilisering voor KLE; Hooibeekhoeve 
(provinciaal proefstation) als voorbeeldhoeve.

2.1. ANTWERPEN

Trekker van het project was in Antwerpen de Provinciale Dienst voor Land- en Tuinbouw (PDLT). 
Sinds de hervorming van deze dienst is de trekker het provinciebedrijf Hooibeekhoeve geworden.

Regio

Landschap

Landbouwkundig
gebruik

Beleidsinteresse

Eerdere initiatieven?

Initiatiefnemers?

Aanwezige Expertise

Samenwerking tussen land-
bouw, natuur en milieu?
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2.2. LIMBURG

Trekkers van het project zijn in Limburg het provinciebestuur, sectie landbouw en afdeling natuur en 
milieu. Externe partner is PVL (Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw) te Bocholt.

Kenmerken gebied

Noord-Oost Limburg.

Grasland en maïsland.

In dalende orde van gebruik: Melkveehouderij , Varkenshouderij
Grasland en groenvoedergewassen, sterke verwevenheid landbouw-natuur.

Bescherming weidevogelgebieden. Afsluiten van beheersovereenkomsten en 
sensibilisering van KLE. P.V.L.-Biotechnicum als voorbeeldbedrijf en ontmoe-
tingsplaats landbouw-natuur. Interesse vergaren voor een nieuwe studierichting 
‘agrarisch natuurbeheer’ voor het land- en tuinbouwonderwijs.

Keuze projectgebied

• (P) Argument (duidelijke geografische begrenzing).
• Diverse (B+) argumenten (gewestplan, studiewerk bestaat reeds van het gebied).
• (S) Argument (weidevogelgebieden).

Aanwezige expertise met relevantie voor agrarisch natuurbeheer

Project KBS is eerste geïntegreerde project naast bestaande losse initiatieven.
Losse initiatieven zijn:
• Erfbeplanting: gratis advies beplantingsplan (Landbouwdienst).
• Provinciale Prijs voor landschapsintegratie: jaarlijks (Landbouwdienst).
• Erosiebestrijding: studie i.v.m. erosiebeperking + aanleg demonstratie en proefvelden 

(Landbouwdienst).
• Duurzame en biologische landbouw stimuleren (PIBO: Provinciaal Instituut Biotechnisch Onderwijs).
• Watermanagement en waterconservering: duurzaam watergebruik voor de landbouw 

(Landbouwdienst).
• Het soortenbeleid steunen met onderzoek, informatie, sensibilisatie, educatie en ondersteuningsover-

eenkomsten (LIKONA).
• Soortgerichte ondersteuningsovereenkomsten (Afdeling Natuur).
• Gemeentelijke subsidies KLE.

Provinciale overheidsdiensten landbouw en natuur, landbouwberoepsverenigingen en 
natuurverenigingen. Het geheel samengebracht in een startgroep, later stuurgroep.

• Projectwerking met landbouwers en opmaak landschapselementen.
• Kennis natuur, biologie en geografie.

Reeds ervaring opgedaan in het kader van: Milieubeleidsplan Limburg, 
Plattelandsontwikkelingsproject Limburg.

Eerdere initiatieven?

Initiatiefnemers?

Aanwezige Expertise

Samenwerking tussen land-
bouw, natuur en milieu?

Regio

Landschap

Landbouwkundig
gebruik

Beleidsinteresse
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2.3. OOST-VLAANDEREN

Trekkers van het project in Oost-Vlaanderen zijn Dienst Planning en Natuurbehoud en de Dienst land- en Tuinbouw.

Kenmerken gebied

Gonde-Molenbeek: Melle-Merelbeke-Oosterzele.

Akkerland en weiland en populierenbestanden.

Vrij intensief en via een ruilverkaveling ingedeeld.

Keuze projectgebied

• Diverse (B-) argumenten (weinig aandacht voor verweving natuur en landschap en gebied ligt niet in wer-
kingsgebied van Regionaal Landschap).

• (B+) Argument (studiewerk en actieplan bestaat reeds van gebied).
• (L) en (S) Argument (verweving is mogelijk: kleinschalige landbouw en talrijke vochtige weilanden).

Aanwezige expertise met relevantie voor agrarisch natuurbeheer

Heel wat initiatieven, ‘losstaand van elkaar’ en vaak niet onder de noemer van ‘agrarisch natuurbeheer’ 
geplaatst:
• Erfbeplanting: gratis advies beplantingsplan; 75% subsidie op planten; plafond 250 ¤ (Dienst Land- en 

Tuinbouw).
• Provinciale prijs voor landschapsintegratie: tweejaarlijks (Dienst Land- en Tuinbouw).
• Subsidiëring KLE: herstel en ontwikkeling in Scheldevallei, Poekebeekvallei, Schelde-Dender-Durme 

bekken (Dienst Land- en Tuinbouw en Dienst Planning en Natuurbehoud).
• Subsidiëring duurzame ontwikkeling: demonstratieprojecten zoals perceelsrandenbeheer, natuurbe-

heer door boeren, aanleggen en onderhouden van KLE, gebruik van snoeihout als energiebron (Dienst 
Land- en Tuinbouw).

• Erosiebestrijding: studie i.v.m. erosiebeperking en aanleg demonstratie- en proefvelden (Dienst Land- 
en Tuinbouw).

• Water: oeverversteviging en taludbeplanting, inventarisatie van droogtegevoelige gebieden en actie-
plannen om het waterpeil te verhogen (Dienst Waterlopen).

• Kreekrandbeheer: uitwerken van subsidie om beheer van kreekranden te verbeteren (Dienst 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw).

Dienst Land- en Tuinbouw (prov.); Dienst Planning en Natuurbehoud (prov.); Dienst Waterlopen (prov.), 
Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedebouw (prov.); Regionaal Lanschap Vlaamse Ardennen; Regionaal 
Landschap Meetjesland; Vlaamse Landmaatschappij.

• Projectwerking met landbouwers en opmaak landschapsplannen (Dienst Land- en Tuinbouw).
• Kennis natuur, biologie en geografie en opmaak milieubeleidsplan en provinciale convenanten (Dienst 

Planning en Natuurbehoud).

• Reeds rond Milieubeleidsplan, Ruimtelijke Ordening en Integraal Waterbeheer.
• Dit project is een belangrijke aanzet om ook de samenwerking m.b.t. het thema Agrarisch Natuurbeheer 

systematisch op te pakken. KBS-project heeft op dit vlak een pioniersfunctie te vervullen.

Eerdere initiatieven?

Initiatiefnemers?

Aanwezige Expertise

Samenwerking tussen
 landbouw, natuur 

en milieu?

Regio

Landschap

Landbouwkundig gebruik
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2.4. VLAAMS-BRABANT

Trekker van het project is in Vlaams-Brabant het Regionale Landschap Zenne, Zuun & 
Zoniën vzw.

Kenmerken gebied

Pajottenland en zone tussen Ruilverkaveling Elingen en gebied dicht bij Brussel.

Reliëfrijk met vochtige depressies en veel grasland.

Rundveehouderij met weiland en graan- en groenvoedergewassen.

Aanleggen van KLE; ruilverkaveling nieuwe stijl Elingen.

Keuze projectgebied

• (B+) Argument (ervaring Regionaal Landschap in gebied).
• Diverse (L) Argumenten (kleine gemengde en grondgebonden veebedrijven; veel thuisverkoop, 

traditie van boerenmarkten, hoeveproducten en hoevetoerisme in opgang; interesse voor agra-
risch natuurbeheer bij landbouwers (relatie landbouwer-consument).

Aanwezige expertise met relevantie voor agrarisch natuurbeheer

• Beheersovereenkomsten voor KLE en perceelsrandenbeheer (Vlaamse Landmaatschappij).
• Bermbeplantingen (houtkanten, alleenstaande bomenrijen) in samenwerking met gemeenten en meestal na 

overleg met de aangrenzende eigenaar/pachter (Regionaal Landschap Noord-Hageland).
• Landschappelijke inkleding van bedrijfsterreinen, (hagen, houtkanten, bomenrijen, alleenstaande bomen of 

hoogstamboomgaarden en poelen) (Regionaal Landschap,1996-2001).
• Erfbeplantingen en bekleding bedrijfsterreinen (Regionaal Landschap).
• Bodembedekking buiten groeiseizoen (Zowel de gemeenten als de VLM en de Administratie Land- en 

Tuinbouw).
• Gebruiksovereenkomsten in Natuurgebieden (Natuurvereniging en individuele landbouwer).

Vakorganisaties landbouw (BB en VAC); Provinciale Landbouwdienst en aanverwante proefstations; VLM; 
Regionale Landschappen (Zenne, Zuun & Zoniën; Dijleland; Noord-Hageland).

• Kennis natuur, landschapszorg, ecologisch aspecten van landschaps- en bedrijfsnatuurplannen. De betrok-
ken landschapsarchitecte kent de streek ook als inwoner.

• Bedrijfseconomische aspecten, inkomensverbreding, opstarten van landbouwersclubs, goede contacten in 
het landbouwmilieu/herboristenwereld, bedrijfsmanagement.

• NME en gebiedsgerichte werking (begeleider project).
• Goede contacten met VAC en BB.
• Heel wat ervaring rond gevoeligheden en de kijk van de individuele landbouwer rond natuur, milieu en 

landschapszorg.

• Dienst Leefmilieu en de dienst Landbouw: één directie.
• Provinciaal Milieubeleidsplan Actie 134: oprichting van een prov. Overlegplatform landbouw-milieu.
• Diverse aandachtspunten in prov. Milieubeleidsplan zitten op de grens tussen landbouw, milieu en natuur.

Eerdere initiatieven?

Initiatiefnemers?

Aanwezige Expertise

Samenwerking tussen 
landbouw, natuur 

en milieu?

Regio

Landschap

Landbouwkundig gebruik

Beleidsinteresse
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2.5. WEST-VLAANDEREN

Trekker van het project in West-Vlaanderen is PROCLAM vzw, het provinciaal centrum voor landbouw 
en milieu.

Kenmerken gebied

Verspreid over de provinciale aandachtsgebieden op een 10-tal land-
bouwbedrijven.

Natuurverbinding, ecologische (her)inrichting van waterlopen, soortge-
richt beleid, stimulering van stedelijk openbaar groen, landschapswaarde, 
koppeling van natuur en landschap aan toerisme en recreatie.

Keuze projectgebied

• (B+, S) Argumenten (‘Gebiedsgerichte Programma’s Natuur en Landschap’: eigen prov. beleidskader rond 
natuur en landschap).

Aanwezige expertise met relevantie voor agrarisch natuurbeheer

• Onderzoek naar beheersgrasland, akkerranden (telkens gecoördineerd door 
universiteit Gent) en beplantingsacties (PROCLAM vzw).

• Landschapsbedrijfsplannen en inrichtingsovereenkomsten (gekoppeld aan 3 
jaar onderhoud op kosten van provincie en gemeente op 50/50 basis; plafond 
2500 ¤) (provincie).

• Biotoopverbetering voor verschillende vogelsoorten en amfibieën (provincie 
stuurt).

• Gebruiksovereenkomsten met natuurbeheerders (Landbouwer en natuurver-
eniging).

PROCLAM vzw: provinciaal centrum voor landbouw en milieu; Provincie West-
Vlaanderen (gebiedsgerichte werking landbouw, Mirona, sectie natuur en land-
schap, gebiedsgerichte werking milieu, Toerisme en recreatie, POVLT); Gemeenten 
(subsidiereglementen KLE, landschapsbedrijfsplannen, …); Particuliere landbou-
wers (bijvoorbeeld de hoeve Delhaye te Westouter); Campagne buiten-gewone 
vogels onder impuls van Werkgroep de kerkuil en Natuurpunt; VLM (beheers-
overeekomsten, landinrrichting, natuurinrichting, ruilverkaveling); Aminal natuur 
(gebruiksovereenkomsten); Natuurpunt; lokale afdelingen.

• Proclam heeft zich telkens als pionier op milieugerichte evoluties in de land-
bouw geprofileerd, meestal onder de vorm van tijdelijke projecten. Ervaringen 
werden opgedaan rond:
- De inpasbaarheid van beheersgrasland in de veeteelt.
- Afvalwaterzuivering.
- Agrarisch natuurbeheer op bedrijfsniveau.
- Duurzaam gebruik van water op de boerderij.
- Erosiebeheersing.

Eerdere initiatieven?

Initiatiefnemers?

Aanwezige Expertise

Regio

Beleidsinteresse 
in de provinciale 

aandachtsgebieden
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Op die manier is binnen Proclam heel wat expertise te vinden rondom deze 
thema’s. Een nadeel is evenwel dat in het kader van tijdelijke projecten ook de 
projectmedewerker meestal een tijdelijke kracht is.
• Ook de provincie West-Vlaanderen is voor wat betreft agrarisch natuurbeheer 

niet aan haar proefstuk toe. Ervaringen liepen ondermeer bij:
- de proefboerderij Delhaye te Westouter.
- natuurgerichte uitbating van graslanden te Wervik.
- landschapsbedrijfsplannen in het regionaal landschap West-Vlaamse Heuvels/

Zwinstreek.
• Terughoudendheid m.b.t. agrarisch natuurbeheer is quasi altijd financieel/prak-

tisch geïnspireerd en bij de landbouwsector is er ook vrees voor rechtsonzeker-
heid. Praktische leerervaring m.b.t. landbouwkundige/financiële gevolgen van 
natuurgerichte maatregelen in een landbouwbedrijf, zijn m.a.w. vanuit eender 
welke invalshoek zeer welkom.

• Samenwerking is zowel gebiedsgericht als centraal geformaliseerd onder de 
vorm van:
- de werkgroep platteland.
- interne overleg gebiedsgerichte werking.
- het structureel overleg binnen Proclam vzw met verenigingen en diensten die 

een provinciale werking hebben.
• Provinciale standpunten rond thema’s als agrarisch natuurbeheer/erosie/inte-

graal waterbeheer krijgen telkens vorm vanuit dergelijk intersectoraal overleg.

Aanwezige Expertise

Samenwerking tussen land-
bouw, natuur en milieu?

Doel, visie en methoden3
Wat zijn de doeleinden die met 
de vijf projecten worden nage-
streefd en wat zijn de wegen 
die hiertoe worden uitgete-
kend? Een antwoord op deze 
vragen geeft ons een goede 
inkijk in wat anno 2001-2003 
onder ‘agrarisch natuurbeheer’ 
in Vlaanderen wordt verstaan. 
Zo is het opvallend hoe binnen 
elk van de vijf projecten ‘een 
inkleding van erf en landelijke 
ruimte’ met hagen, houtkanten, 
bomen en poelen de hoofdzaak 

uitmaakt. Het gaat hierbij in 
de eerste plaats om een land-
schappelijke inkleding, met 
meer of mindere potenties tot 
natuurontwikkeling. Deze keuze 
is ingegeven door de bezorgd-
heid voor de haalbaarheid van 
de uit te werken initiatieven 
maar vertrekt niet steeds van-
uit een globale visie op ANB.

In de volgende analyse gaan 
we na welke doelen binnen elk 
van de vijf projecten werden 

gesteld, met welke methoden 
deze uitdagingen worden aan-
gaan en op welke manier dit 
alles ook mee vanuit een visie 
op agrarisch natuurbeheer tot 
stand komt. De analyse hierna 
is een verwerking van het twee-
de huiswerk. Het moment van 
deze bevraging viel vroeg. De 
verschillende projecten waren 
nog maar net gestart. We over-
lopen de projecten in de vijf 
provincies terug volgens alfabe-
tische volgorde.
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3.1. ANTWERPEN

Doeleinden met opgave van meetbare indicatoren

Doeleinden/gestelde uitdagingen
1.  Kijk van landbouwers op agrarisch natuurbeheer 

(ANB) leren kennen.
2.  Geïnteresseeerde landbouwers begeleiden in het 

uitvoeren van een bedrijfsplan ANB.
3.  Voorlichting aan scholieren landbouwschool 

over ANB.

Meetbare indicatoren/vaststelbare realisaties
1.  Respons van landbouwers in de opeenvolgende 

vergaderingen.
2.  Aantal afgesloten beheersovereenkomsten.
3.  Resulaten van de werkgroep.

Geplande Werkmethoden

• Inventarisatie van het gebied: Een uitgebreide inventaris van aanwezige kleine landschapselementen (KLE) en actieve 
landbouwers. Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH), cel Natuur zal de verwerking van de gegevens voor zich 
nemen.

• Een voorbeeldproject realiseren: Nog voor de start van het project werd een aanvraag tot beheersovereenkomsten 
en erfbeplanting ingediend voor de Hooibeekhoeve. De hoeve is een demonstratiebedrijf voor de melkveehouderij van de 
provincie Antwerpen. Op die manier wil men zo snel mogelijk een voorbeeldproject realiseren.

• Een enquête bij landbouwers: Een enquête bij alle landbouwers van het gebied om informatie te krijgen over grenzen 
en mogelijkheden inzake ANB. Landbouwers kunnen terreinkennis aanbrengen, hun eigen visie en interesse voor ANB 
bekend maken. Op een vergadering wordt de enquête toegelicht en er is ook een telefonische opvolging voorzien. Via 
deze enquête wil men bovendien een overzicht van ‘geïnteresseerde landbouwers’ krijgen. Het is de bedoeling om dan 
met deze groep verder te gaan.

• Informatievergaderingen: In samenwerking met de VLM toelichting geven bij ‘wat is ANB en wat zijn de mogelijkhe-
den’. Doelpubliek zijn landbouwers, natuurverenigingen en milieuambtenaren.

• Een werkgroep: Uit de deelnemers aan informatievergaderingen (landbouwers, natuurverenigingen en milieuambtena-
ren) een werkgroep samenstellen die het project opvolgt en stuurt.

• Vergaderingen/overleg: Regelmatige bijeenkomsten van provinciale instanties waarin het verloop van het project kan 
worden opgevolgd en bijgestuurd. Instanties die een bijdrage kunnen leveren zijn: PDLT (Provinciale Dienst voor Land 
– en Tuinbouw); PIH (Provinciaal Instituut voor Hygiëne); Groendomeinen (Prinsenpark).

• Persoonlijk contact: Op bezoek gaan bij geïnteresseerde landbouwers om op het bedrijf zelf verdere toelichting te 
geven bij ANB.

• Bedrijfsbezoeken aan gerealiseerde projecten (bv. Hooibeekhoeve): In de eerste plaats bedoeld voor natuurvereni-
ging om hen te confronteren met de consequenties van ANB voor een landbouwbedrijf.

Aandacht voor visie-ontwikkeling

Een ad hoc en bottom-up aanpak, met name de verwachting dat de visie op ANB geleidelijk uit het project zelf 
tot stand zal komen. De enquête geeft informatie over wensen, verwachtingen en drempels bij landbouwers. 
Verder richting geven aan een eigen kijk op ANB, zal komen uit het overleg met andere provinciale instanties, 
uit het overleg binnen de op te richten werkgroep en reacties op de informatievergaderingen.
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3.2. LIMBURG

Doeleinden met opgave van meetbare indicatoren

Doeleinden/uitdagingen
1. Dialoog over ANB stimuleren tussen landbouw en natuur.
2. Wervend proefproject ANB realiseren met een duidelijke 

win-win situatie.
3. Expertise opbouwen ANB.
4. Wederzijds vertrouwen tussen natuur en landbouw 

(landbouwers potenties van ANB laten zien en hen leren 
natuur niet als een bedreiging te zien).

5. Oplijsten socio-economische en juridische randeffecten.

Meetbare indicatoren/vaststelbare realisaties
1.  15 ha gebruiksovereenkomsten tussen natuur en land-

bouwers in natuurgebied.
2. 15 ha beheersovereenkomsten voor weidevogels in agra-

risch gebied.
3. 5-tal bedrijven welke aan randenbeheer doen.
4. (her)aanleg van een 3-tal poelen.
5. 15 bedrijven welke willen meewerken bij de aanleg van 

hagen en houtkanten (ev. ook hoogstamboomgaarden).
6. Interesse vergaren voor een nieuwe studierichting 
 ‘agrarisch onderwijs’ in het reguliere land- en
 tuinbouwonderwijs.

Geplande Werkmethoden

• Stuurgroep: Uit de betrokkenen van het eerste uur werd een stuurgroep samengesteld. Doel was een beleidsmatig overlegforum te 
hebben tussen natuur en landbouw, zowel op het vlak van de overheden, de beroepsorganisaties als de natuurverenigingen.

 De taak werd als volgt omschreven:
- Starten en bestendigen van de dialoog tussen de betrokkenen.
- De opvolging en de sturing van het project.
- Het selecteren van gebieden.
- Het bewaken van de contractuele verplichtingen en de doelstellingen van het project.

• Technische werkgroep: Om de werkzaamheden op het terrein tussen landbouw en natuur te convergeren werd een technische werk-
groep opgericht. Zij heeft tot taak de werken op het terrein praktisch te sturen en in overeenstemming te brengen met de doelen van 
landbouw en natuur. In deze werkgroepen zetelen de beheerders van de betrokken natuurverenigingen en de landbouwers uit de regio.

• Projectcoördinator: Reeds bij de voorstudie van het project was gebleken dat indien men een maximale kans op slagen wilde bereiken 
met agrarisch natuurbeheer, men iemand in de regio zou moeten stationeren. Deze bewerker van het gebied moest de verbinding en 
dialoog op het terrein realiseren. De projectcoördinator is een ingenieur in de landbouw met ervaring in het agrarisch natuurbeheer en 
voldoende affiniteit met de gangbare landbouwbedrijfsvoering.

• Monitoring van de socio-economische en de juridische aspecten: Bij de start van het project bleek dat socio- en juridische econo-
mische en juridisch-fiscale aspecten een belangrijke drempel waren om landbouwers van agrarisch natuurbeheer te overtuigen. Daar 
hierover reeds studiewerk geleverd werd door beroepsorganisaties, maakte PVL met de vzw Groene Ruimte een afspraak om deze 
monitoring uit te voeren. De bevindingen werden samengevat in twee nota’s. De eerste nota behandelt vooral juridische aspecten en 
knelpunten. De tweede nota geeft een bespreking van de vergoedingen en opbrengsten van agrarisch natuurbeheer.

Aandacht voor visie-ontwikkeling

Een ad hoc en bottom-up aanpak via twee sporen: 
• Ervaringen in het kader van publicaties en vormingsmomenten, in samenspraak met landbouworganisaties en vormingscentra.
• Ervaringen in het kader van het vergaren van expertise en interesse voor een nieuwe studierichting ‘ANB’ in reguliere land- en 

tuinbouwonderwijs.
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3.3. OOST-VLAANDEREN

Doeleinden met opgave van meetbare indicatoren

Doeleinden/uitdagingen
1.  Educatief doel: Leerlingen land- en tuinbouw-

school kennis laten nemen van mogelijkheden op 
het vlak van beheersovereenkomsten en natuur-
beheer (theoretisch en praktisch).

2.  Gebiedsgericht doel: Landschapsbedrijfsplannen 
bij ‘vrijwillige’ deelnemers realiseren. In de rand 
van deze plannen een reeks acties organiseren 
om het bewustzijn en kennis van de natuur bij 
landbouwers te verbeteren.

Geplande Werkmethoden

• Een lespakket: Voor de laatste graad van land- en tuinbouwschool, met zowel theorie als praktijk.

• Een voorbeeldproject: Een landschapsbedrijfplan op de praktijkhoeve van een landbouwschool.

• Realiseren van landschapsbedrijfsplannen bij ‘pioniers’: Niet te veel tijd en energie stoppen in voorlichtingsvergaderingen 
en brochures. De idee is dat de landbouwers zelf het project moeten dragen en uitdragen. Daarom de keuze om landbouwers 
die als pionier willen optreden, individueel te benaderen en hen te helpen met het uitvoeren van een ‘landschapsbedrijfsplan’.

• Voorlichtingsvergaderingen: Pas naar aanleiding van de eerste realisaties.

• Randactiviteiten: Op plaatsen waar landbouwers massaal op af komen (bv. dag van de landbouw, een handelsbeurs) 
aanwezig zijn met een standje of een snelcursus ‘snoeien van knotwilgen’. Op die manier de deelname aan het project 
bevorderen en de dialoog landbouw-natuur op gang brengen.

• Een ‘werkgroep’ rond weidevogels: Waarbij vrijwilligers (ten dele natuurbeschermers) nesten opsporen, en/of nestkasten 
hangen bij de landbouwer en de zaken dan ook verder opvolgen (nestkasten reinigen, hulp bij het maaien) e.d. Beide partijen 
komen op een gemoedelijke manier met elkaar in contact en er kan een wederzijds vertrouwen en respect groeien.

• Overleg/samenwerking binnen provincie: Dienst Land- en Tuinbouw neemt samen met de Provinciale Landbouwkamer 
het voortouw in dit project. Er is een teruggekoppeling voorzien naar de andere betrokken provinciale diensten. Dit project 
kan ook als een eerste oefening tot samenwerking doorgaan tussen de dienst Land- en Tuinbouw en de Dienst Planning en 
Natuurbehoud. Garantie tot succes is er niet, het wordt vooral een aftasten van wat er zoal mogelijk is. Er zijn een aantal rand-
voorwaarden die de samenwerkingen kunnen bevorderen of tegenwerken zoals personeel, beleidsvisie, politieke visie, enz. 

Aandacht voor visie-ontwikkeling

Een ad hoc en bottom-up aanpak met twee aandachtspunten:
• een duidelijk beeld van knelpunten en maatregelingen om wantrouwen bij grote groep landbouwers weg te nemen.
• de specifieke rol die de provincie kan spelen, complementair aan die van andere initiatiefnemers (zoals de VLM, de 

gemeenten en Regionale Landschappen). Bijvoorbeeld niet meer de klassieke erfbeplantingsplannen maar een meer geïn-
tegreerde aanpak van landschapsbedrijfsplannen. Ook de rol die provincies kunnen spelen in natuurverbindingsgebieden 
waar de hoofdfunctie landbouw is (bv. subsidiebeleid, dwingende maatregels en bepalingen).

Meetbare indicatoren/vaststelbare realisaties
1.  Met betrekking tot educatief doel: Een viertal leeractiviteiten, een 

70-tal leerlingen bereiken (laatste graad), een lessenpakket dat 
na evaluatie beschikbaar is voor alle land- en tuinbouwscholen in 
Oost-Vlaanderen, een landschapsbedrijfplan op de praktijkhoeve als 
voorbeeldproject.

2.  Met betrekking tot gebiedsgericht doel: Landschapsbedrijfplan voor 
15 bedrijven (2.500 euro per bedrijf), met hoge kwaliteit van de 
plannen want opgesteld door landschapsarchitect, een 50-tal land-
bouwers bereiken, mede door projecten in de rand via snoeidemo, 
avond over weidevogels en onderhoud KLE (knotwilgen).
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3.4. VLAAMS-BRABANT

Doeleinden met opgave van meetbare indicatoren

Doeleinden/uitdagingen
1. Landbouwbedrijven in het landschap integreren via 

bedrijfsnatuurplan.
2.  Aanzetten geven om KLE’s te promoten bij landbouwers, 

bv. knotwilgen en fruitbomen, hen er de voordelen van laten 
inzien. De kennis van KLE’s bij landbouwers verhogen.

3.  Dialoog stimuleren tussen landbouwers en leden van 
milieu- en natuurvereniging.

Meetbare indicatoren/vaststelbare realisaties
1.  Aantal bedrijven waar een bedrijfsnatuurplan is uitgevoerd: 

(20).
2.  Bedrag aan facturen naar aannemers voor uitvoeren van 

de plannen: (45.000 euro).
3.  Deelnemers aan vormingsactiviteiten (uitstappen).
4.  Deelnemers gezamenlijke activiteiten natuur-landbouw.

Geplande Werkmethoden

• Bekendmaking project (advertentie): Het principe van ‘vrijwilligheid’ staat centraal: de landbouwer benadert ons 
en niet omgekeerd. Zie ook supra: het afbakenen van het gebied gebeurde op basis van bedrijfstypes en interesse voor 
ANB. 

• Voorbeeldprojecten in eigen streek: Verschilt van de aanpak door de VLM waar de informatie minder op maat is 
gesneden en het administratieve karakter wordt beklemtoond.

• Individueel gesprek met kandidaat-landbouwers: Luisteren naar de wensen en ideeën van landbouwers. Aftoetsen 
van de voorstellen die het Regionale Landschap heeft. ‘Bedrijfsnatuurplan’ wordt door het Regionale Landschap opge-
maakt, in samenspraak met landbouwer (wat is landbouwacticiteit en wat houdt onderhoud van KLE in?).

• Ondersteuning van sociale twerkstelling: Aanleg bedrijfsnatuurplan door een sociaal-tewerkstellingsbedrijf. 
Opvolging door Regionaal Landschap en landbouwer.

• Tweede bekendmaking na eerste realisaties: Via lokale minaraden: project uitleggen en andere contacten leggen.

• Infoavonden of uitstappen naar voorbeeldbedrijven (al dan niet in de streek): Zowel naar landbouwers als naar 
natuurverenigingen gericht.

Aandacht voor visie-ontwikkeling

Een ad hoc en bottom-up aanpak:
• Als Regionaal Landschap heb je zowel contact met landbouwwereld als met natuurverenigingen. 
 De ervaring leeft dat beide partijen wel open staan voor overleg en samenwerking.
• Er zijn reeds positieve voorbeelden van samenwerking. Met name de kerkuilenwerkgroep: het plaatsen van 

kerkuilenkasten op zolders en schuren in boerderijen. Naar de toekomst toe zijn nog projecten gepland, bv. 
onderhoud en beheer van aanplantingen op landbouwbedrijven, landbouwers inschakelen om natuurgebie-
den te laten begrazen of te hooien

• Op provinciaal beleidsniveau is de hoop dat dit initiatief vanaf 2003 als voorbeeld kan dienen voor samen-
werking tussen de diensten leefmilieu en landbouw. Zo zou de advisering rond erfbeplanting kunnen uitge-
breid worden naar natuurbedrijfsplannen.
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3.5. WEST-VLAANDEREN

Doeleinden met opgave van meetbare indicatoren

Doeleinden/uitdagingen
1.  Het behalen van goede natuurresultaten op landbouw-

bedrijven waar ook de bedrijfsleider volledig achter 
staat en er voldoening aan heeft. Dit is met andere 
woorden landschapsbedrijfsplannen realiseren.

2.  Een goede toenadering tussen vertegenwoordigers van 
landbouw en natuur. Beide sectoren bijbrengen wat 
de werkwijze, doelstellingen en behoeften zijn van de 
andere sector en de mogelijkheden om aan de wensen 
van de andere sector te voldoen.

3.  Rol van agrarisch natuurbeheer duidelijk maken aan de 
mensen die zich beleidsmatig met zowel landbouw als 
natuur bezighouden.

4.  Nagaan of agrarisch natuurbeheer een middel is om het 
inkomen op landbouwbedrijven op peil te houden.

Meetbare indicatoren/vaststelbare realisaties
1.  Vooruitgang op het veld (korte termijn indicator) nl. al 

wat doorgevoerd is aan maatregelingen op het veld en 
de opgewekte interesse.
• Aantal landbouwers die een engagement opnemen.
• Aantal landschapsbedrijfsplannen.
• Aantal voorlichtingsactiviteiten.
• Aantal persteksten.
• Aantal deelnemers vorming.

2. Vooruitgang beleid (lange termijn indicator) nl. het 
blijven bestaan van de gezette stappen of de zekerheid 
dat ook in de toekomst rekening zal gehouden worden 
met ANB.
• Wetgeving.
• Beleidsmatige beslissingen naar natuur en landbouw.
• Betrokkenheid van zoveel mogelijk partners.

Geplande Werkmethoden

• Provinciale aandachtsgebieden: Provincie stelt provinciale aandachtsgebieden op basis van provinciale prioriteiten 
water, vlakvormige natuurverbindingsgebieden, soorten en verbredingsmogelijkheden landbouw.

• Individuele begeleiding van landbouwers: Bij opmaak en uitvoering landschapsbedrijfsplannen:
- Eerste contact: voorstellen en polsen.
- Opmaak steekkaart en enkele basiskaarten.
- Tweede bedrijfsbezoek met verkenning werkterrein.
- Aanvullen steekkaart en basiskaarten.
- Derde bedrijfsbezoek: haalbaarheid maatregelingen.
- Opmaak bedrijfsnatuurplan: maximale planning, rekening houdend met motivatie/wensen en economische gevolgen 

landbouwer en voorstel van VLM beheersovereenkomsten.
- Voorstellen maximaal plan aan deskundige.
- Voorstellen maximaal plan landbouwer: overtuigen, alternatieven, sensibiliseren over nut natuurmaatregelingen maar 

landbouwer bepaalt zelf prioriteiten.
- Opmaak effectief plan en uitvoering.
- Stappenplan voor maatregelingen op lange termijn.
- Financieel overzicht (van werkzaamheden en de werkuren).
- Verdere begeleiding van landbouwer: informatie en evolutie van de ingrepen.

• Samenwerken met zoveel mogelijk instanties: Cfr. samenstelling van PROCLAM.
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Aandacht voor visie-ontwikkeling

Een ad hoc en bottom-up aanpak
Met name door te zetelen in verschillende stuurgroepen en deelname aan uiteenlopende projecten.
• Overleg i.v.m. Steenbeek en de Hoogte van Klerken rond subsidieregeling van KLE’s met gemeentebestuur 

Houthulst.
• Nauwe samenwerking met VLM bij opmaak van landschapsbedrijfsplannen, aanwezigheid op vergadering 

beheersovereenkomsten.
• Coördinatie project ‘Maatschappelijke en landbouwkundige meerwaarde van het gesloten biologisch bedrijf 

in het Regionaal Landschap Westvlaamse Heuvels’.
• Sectorgroep ‘natuur en landschap’ Leievallei (opmaak landschapsbedrijfsplannen).
• Stuurgroep DWTC-project ‘Invasie en biodiversiteit in graslanden en perceelsranden’ (Prof. Dirk Reheul).
• Overlegorgaan Proclam.

Een beleidsgerichte aanpak
Via de provinciale aandachtsgebieden (cfr. werkmethoden).

Dat in de vijf projecten ‘voorlich-
ting en werving van kandidaat-
landbouwers’ veel aandacht 
krijgt, is niet zo verwonderlijk. 
Landbouwers zijn vaak wat ‘arg-
wanend’ ten aanzien van de aan-
dacht en de toenemende initia-
tieven op het vlak van agrarisch 
natuurbeheer. De tactiek waar-
van het meest wordt verwacht, 
is het stimuleren van een voor-
hoede of één bereidwillige land-
bouwer die op zijn bedrijf een 
voorbeeldproject laat realiseren. 
Een vraag is wel of ‘het louter 
aanbieden’ van bedrijfsplannen 
landbouwers niet vastzet in een 
zeer uitvoerende rol. Dit is een 
rol waar weinig stimulansen van 
uitgaan om vanuit eigen ken-
nis en ervaring een visie op de 
relatie landbouw en natuur te 
ontwikkelen.

In drie provincies is er het plan 
om een ‘werkgroep’ samen te 
stellen waar landbouwers en 
leden van natuurbewegingen 
toe uitgenodigd zullen worden. 
In de ene provincie wordt de 

werking van deze groep alge-
meen omschreven als ‘opvol-
gen en sturen van het project’. 
In andere provincies staat het 
samen ‘uitdenken’ en ‘uitvoeren’ 
van projecten centraal. 

Tijdens de visitatiebezoeken 
werd meermaals gewezen op 
het gebrek aan beleidskaders 
om de dialoog over landbouw 
en natuur te voeden, laat staan 
om een dialoog tussen verte-
genwoordigers uit landbouw en 
natuur te stimuleren. Zolang er 
geen duidelijk beleidskader is, 
is het bijzonder moeilijk om een 
win-winsituatie te verdedigen. 
Dit maakt dat het voor beide 
sectoren lastig is om onbevoor-
oordeeld elkaars ideeën te beluis-
teren en elkaar te verdragen. Elk 
heeft daarvoor zijn redenen en 
we zijn er vandaag nog niet 
uit of en hoe de uiteenlopende 
standpunten verzoenbaar zijn. 
In verschillende provincies is 
er aandacht voor overleg met 
andere provinciale diensten. Er 
is de verwachting dat op die 

manier ANB en het belang van 
een degelijk wettelijk kader op 
de politieke agenda zal komen.

In één provincie voorziet men 
een monitor-systeem om de 
socio-economische en de juridi-
sche aspecten die zich manifes-
teren bij de uitvoering van het 
project bij te houden. Tot nu 
toe wordt in de wervende com-
municatie naar landbouwers de 
maatschappelijke waarde van 
landschap en natuur benadrukt. 
Over de landbouwkundige en 
financiële gevolgen van ANB kan 
vaak heel wat minder worden 
gezegd. Voor Vlaanderen bestaan 
daarover gewoon weinig of geen 
onderzoeksgegevens.

Vier van de vijf provincies geven 
aan dat een visie op ANB ad 
hoc en via de ervaringen uit het 
overleg en de projectuitvoering 
zal worden opgebouwd. In één 
provincie werden reeds door de 
provincie aandachtsgebieden 
aangeduid waarin ANB een cru-
ciale functie kan vervullen.
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De do’s van 
agrarisch natuurbeheer

De Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM) biedt op Vlaams niveau 
beheersovereenkomsten aan 
die ANB gestalte geeft. De 
betrokken instanties binnen de 
vijf provincies van het KBS-
project hebben zich ingezet om 
informatie van en over de VLM 
te verspreiden. Daarboven 

hebben ze zelf initiatieven 
genomen die verder gaan dan 
de VLM-overeenkomsten en 
hoofdzakelijk de inplanting van 
kleine landschapselementen 
(KLE’s) stimuleren. De vijf pro-
jecten maken alvast duidelijk 
dat de houding van landbou-
wers t.o.v. ANB in Vlaanderen 

niet uniform is. Het bedrijfs-
type en de graad van maat-
schappelijke betrokkenheid 
van de bedrijfsvoerders sturen 
mee de houding t.o.v. ANB. We 
lijsten een aantal belangrijke 
aandachtspunten op die de 
slaagkansen van ANB kunnen 
verhogen.

• Breng een positieve boodschap: Een positieve attitude t.o.v. de landbouwers en t.o.v. de potentiële ver-
wezenlijkingen is een eerste prioriteit om projecten in ANB te doen slagen. Het verdient aanbeveling om te 
benadrukken dat de landbouw als grootste ruimtegebruiker een unieke en onvervangbare rol speelt en kan 
(moet) blijven spelen bij het het behoud en uitbreiden van ANB. Het inleven in de motieven die aan de basis 
liggen van de huidige landbouwbedrijfsvoering is een noodzaak om een vertrouwensrelatie op te bouwen. 
« Dank zij de initiatieven van de landbouw hebben we nog natuurelementen in ons landschap». En niet: « 
Door laakbare landbouwpraktijken is veel natuur en landschap verdwenen ».

• Informeren is nodig: Informeren gebeurt bij voorkeur op tijdstippen die buiten de perioden met werk-
pieken vallen 1) op initiatief van vertrouwenbiedende organisaties en 2) door boodschappers die het ver-
trouwen verdienen dankzij hun uitgebreide kennis van landbouw en natuur.

• Aandacht voor haalbaarheid: Uitwerken van haalbare, vrij kleinschalige intiatieven op verzoek van en in 
samenspraak met de landbouwer. Het uit te voeren initiatief moet overeenstemmen met de wensen van 
de landbouwer.

• Financiële ondersteuning: Omdat ANB in eerste instantie geen geld oplevert, maar kost, is een financiële 
ondersteuning nodig zodat de kosten voor het uitwerken en uitvoeren van de initiatieven voor de boer 
minimaal zijn.

• Kwaliteitsvolle begeleiding: Planning, uitwerking en opvolging van initiatieven gebeuren op bedrijfs-
niveau door vakbekwame terreinmensen met een grote affiniteit voor landbouw maar met een gedegen 
natuurkennis.

• Pilootprojecten: Het ruimtelijk goed verspreid uitbouwen van demonstratieprojecten op pilootbedrijven 
is een goede werkwijze om nieuwe initiatieven te genereren.

• Overleg tussen provincies (of in verruimde zin: tussen alle projectuitvoerders): Overleg tussen pro-
vincies is een aanrader. Het verkort de denk- en beslissingsprocessen die met het ontwerpen en uitvoeren 
van projecten gepaard gaan. In een constructief overleg is er deskundigheidsuitwisseling.

• Landschapsbedrijfsplannen: Landschapsbedrijfsplannen voldoen aan vernoemde stimuli en zijn op het 
terrein een succes.

4 5
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Hindernissen en ... Kansen?5
Het stimuleren van ANB is in 
Vlaanderen relatief nieuw en de 
pioniers lopen tegen heel wat 
hindernissen aan. De potentiële 

hindernissen hebben verschil-
lende oorzaken. We hebben ze 
samengebracht in drie groepen. 
Het zijn drie invalshoeken die 

ook mogelijkheden oplichten om 
hindernissen tot kansen om te 
buigen en ANB in Vlaanderen 
verder te ontwikkelen.

‘Vanuit de boer gezien’

• Het is op dit ogenblik moeilijk een inkomen uit ANB te verwerven en daardoor is investeren in ANB geen 
bedrijfsprioriteit.

• ANB kost tijd en tijd is schaars op moderne landbouwbedrijven.
• Er zijn maar een beperkt aantal bedrijven die ANB als een dynamische activiteit van verbreding 
 uitbouwen.
• Er is een niet te onderschatten sociale controle binnen de landbouwwereld, waar vooral de oudere gene-

ratie erg sceptisch reageert op initiatieven t.o.v. ANB.

‘Vanuit de omkadering gezien’

• Vertrouwenspersonen zijn niet altijd beschikbaar en of worden vaak gesolliciteerd voor ander advies dan 
puur ANB advies.

• Er is nood aan een allround veldman, voorlichter met een grote kennis van landbouw, natuur, regelgeving 
en ANB-inititiatieven buiten de regio. Deze vakman speelt de rol van go-between tussen landbouw, natuur 
en beleidsmakers en –uitvoerders en informeert en evalueert op alle niveaus. 

• Het installeren van ANB kost middelen: mensen en geld en dat is altijd beperkt aanwezig. Vooral het 
uitvoeren van werken door derden is duur. Een goede planning, precies overzicht en management zijn 
onontbeerlijk.

• Er is nood aan wetenschappelijk onderzoek dat aantoont (of en) welk positief resultaat er te verwachten 
is van ANB.

‘Juridisch bekeken’

• Frequent veranderende regels belemmeren duurzame initiatieven.
• Onduidelijke teksten zorgen voor interpretatieruimte op verschillende administratieve diensten. De daaruit 

voortvloeiende discussies en betalingsproblemen fnuiken verdere initiatieven.
• De conceptuele en inhoudelijke uniformiteit van beheersovereenkomsten verhindert lokaal zinvolle intitia-

tieven.
• Beheersovereenkomsten beschrijven niet altijd duidelijk (en vaak niet in eenvoudige taal) de contractuele 

verbintenissen. Hierdoor ontstaan te vermijden discussies en bestraffend optreden. 

1  Recent heeft de VLM nieuwe beheerspakketten ingevoerd met een ruimere vergoeding. Er is een voortdurende zorg om de 
contracten duidelijker te maken.
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Realisaties: ‘te velde’ 
en in de samenwerking’ 6
De vijf provincies hadden bij de 
aanvang van het KBS project rond 
ANB verschillende doelstellingen 
geformuleerd, o.a: 
• Het verbeteren van relatie land-

bouw-natuur en de bewustwor-
ding rond ANB.

• Het bekend maken van de 
beheersovereenkomsten van de 
VLM en het stimuleren van boe-
ren om zulke overeenkomsten af 
te sluiten.

• Het ontwikkelen van natuur-
waarden op boerderijen.

• Het uitvoeren van aanplantin-
gen en terreinwerken op boer-
derijen.

• Het uitvoeren van integrale 
bedrijfsplannen.

• Het zoeken naar mogelijkheden 
om via ANB een inkomen te 
verwerven.

• Het ontwikkelen van educatieve 
pakketten.

De provincies zijn allen akkoord 
dat ze de geformuleerde doelstel-
lingen vrij goed ingevuld hebben. 
• Boeren hebben naar aan-

leiding van het KBS project 
ANB, gebruiksovereenkomsten 
afgesloten en ingetekend op 
beheersovereenkomsten rond 
weidevogelbeheer, randenbe-
heer, aanleggen en onderhouden 
van houtkanten en poelen.

• Meerdere provincies hebben op 
landbouwbedrijven beplantings-
acties ondernomen, gaande van 
vrij concreet geformuleerde en 
beperkte doelstellingen tot het 
uittekenen (en uitvoeren) van 
hele landschapsbedrijfsplannen.

• Naar aanleiding van het KBS 
project ANB zijn effectief edu-
catieve pakketten ontwikkeld 
voor gebruik in het secundair 
onderwijs en het hoger onder-
wijs van het korte type. In West-
Vlaanderen heeft de secundaire 
onderwijsinstelling te Oedelem 
ANB al geïntegreerd in zijn stu-
die-aanbod. In Oost-Vlaanderen 
zijn op alle landbouwscholen 
demodagen gehouden rond het 
thema ANB. In Limburg is het 
initiatief genomen om een nieu-
we afstudeerrichting ‘Groen-
en landschapsmanagement’ in 
te richten aan de Provinciale 
Hogeschool Hasselt.

Op vlak van communicatie, zijn er 
in elke provincie informatiever-
gaderingen voor landbouwers en 
natuurliefhebbers georganiseerd, 
vaak met wisselend succes. Het 
valt niet mee om boeren warm 
te maken voor ANB. Omgekeerd, 
gaat het informeren van natuur-
liefhebbers over landbouwpraktij-
ken nog veel moeizamer en is de 
interesse bijzonder klein.

Samenwerking of afstemming 
tussen de diverse initiatiefnemers 
is een heikel punt. In Vlaanderen 
zijn er veel beleidsinitiatieven en 
–daden die met het beheer van de 
open ruimte (en dus rechtstreeks 
of onrechtstreeks met ANB) te 
maken hebben. Verschillende 
bestuurlijke niveaus zijn erbij 
betrokken: Vlaams (VLM), pro-
vinciaal (diverse diensten) en 
gemeentelijk. Deze niveaus hebben 

allemaal lopende initiatieven rond 
ANB. Komen daarbij nog occa-
sionele initiatieven van bv. ALT, 
landbouworganisaties, projecten 
zoals het KBS project, Europees 
gestuurde projecten, zoals de 
Interregprojecten (onder provin-
ciale coördinatie). Men kan op 
zijn minst verwonderd zijn over 
de grootte van het kluwen van 
belanghebbende partijen die inter-
veniëren in de biodiversiteit in het 
agrarisch gebied. Typerend voor 
zo’n kluwen is natuurlijk de verlen-
ging van de communicatielijnen en 
de moeilijkheid om een eenheid te 
brengen in beleidslijnen en –initia-
tieven. De vraag die zich dan ook 
stelt ‘Heeft het KBS project ANB 
hierin verandering gebracht?’.

Het KBS project heeft over het 
algemeen de communicatie tussen 
de diverse provinciale instanties 
en de communicatie tusssen pro-
vincie en stakeholders verbeterd. 
Maar de intensiteit waarmee dit 
gebeurde, hangt voor een groot 
deel af van de bestuurlijke eenheid 
die het KBS project uitvoerde. De 
uitvoering van het KBS project 
ANB is met name in de verschil-
lende Vlaamse provincies erg ver-
schillend aangepakt. We kunnen 
diverse vormen onderscheiden: 
(a) vanuit de provinciale admini-

stratie.
(b) door een regionaal opere-

rende structuur.
(c) door een provinciaal centrum 

of proefbedrijf.

Hooibeekhoeve Geel (provincie 
Antwerpen) : fruitboomgaard.
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Het initiatief vertrok 
• vanuit puur landbouwhoek.
• vanuit een cohabitatie land-

bouw-natuur.
• vanuit een landschappelijk per-

spectief.

In Limburg en Oost-Vlaanderen is 
het KBS projcet ANB uitgevoerd 
door een Centrale Dienst in de 
provincie; (b) in Brabant is het 
uitgevoerd door een Regionaal 
Landschap; (c)
in West-Vlaanderen door de vzw 
Proclam (Provinciaal centrum 
voor landbouw en milieu), in 
Antwerpen door het Provinciaal 
Demonstratiebedrijf voor de melk-
veehouderij.

Het regionaal landschap Zenne, 
Zuun en Zoniën vzw kon binnen 
zijn bevoegdheid zorgen voor een 
heel direct contact met de land-
bouwbevolking. De contacten met 
hogere bestuursniveaus bleven 
zeer beperkt maar dat was strikt 
gezien geen probleem omdat de 
keuze van de initiatieven zeer spe-
cifiek was en geen tussenkomst 
van andere bestuurlijke niveaus 
nodig maakte. De geplande initi-
atieven zijn bijzonder snel uitge-
voerd.

In Limburg gebeurde de sturing 
vanuit de provinciale diensten 
maar werd voor de gebiedsge-
richte werking een contract afge-
sloten met een externe partner nl. 
het Proef- en Vormingscentrum 
voor de Landbouw in Bocholt. 
Om het succes van de geplande 
activiteiten te verzekeren hebben 
de projectvoerders twee begelei-
dende groepen opgericht die de 
verschillende initiatieven opvolg-
den. (cfr. ook werkmethoden)
• In de beleidsstuurgroep zitten 

alle belanghebbenden (stake-

holders). De vertegenwoordigde 
provinciale bestuurlijke niveaus 
waren: Landbouw, Natuur en 
plattelandsontwikkeling.Verder 
het Proef- en Vormingscentrum, 
de Stichting Limburgs Land-
schap, de Belgische Boerenbond. 
Dit forum heeft de mogelijkhe-
den tot overleg concreet gestal-
te gegeven.

• Daarnaast fungeerde een tech-
nische werkgroep met verte-
genwoordigers van de deelne-
mende landbouwers, afgevaar-
digden van Natuurverenigingen, 
een afgevaardige van de sectie 
landbouw van de provincie, 
de Belgische Boerenbond, het 
Proef- en Vormingscentrum met 
als voorzitter de gedeputeerde 
van leefmilieu. De technische 
werkgroep bevorderde vooral 
de lokale dialoog tussen land-
bouw en natuur.

In Oost-Vlaanderen was de 
Provinciale Landbouwkamer, nauw 
verweven met de Dienst Land-en 
Tuinbouw, trekker en uitvoerder 
van het KBS project ANB. Binnen 
de provinciale structuur hebben 
de projectvoerders contacten 
gelegd met de Dienst Planning en 
Natuurbehoud. Binnen de bestuur-
lijke wereld zijn volgende partijen 
bijkomend gecontacteerd: VLM, 
gemeenten, regionale landschap-
pen. Daarbuiten is samenwerking 
gezocht met natuurverenigingen, 
landbouwverenigingen en onder-
wijsinstellingen.

In Antwerpen fungeerde de 
Hooibeekhoeve, het demonstratie-
bedrijf voor de melkveehouderij 
van de provincie als coördinator. 
De hoeve handelde binnen het 
KBS project autonoom. Contacten 
met gemeenten om het project te 
versterken waren geen succes.

In West-Vlaanderen was Proclam 
uitvoerder. Deze vzw in de schoot 
van de Provincie, is al tien jaar 
actief op het grensgebied land-
bouw-milieu en heeft intussen een 
goed netwerk uitgebouwd met 
iedereen die in deze grenszone 
opereert. De geplande initiatieven 
binnen het KBS project ANB, zijn 
uitgevoerd met steun van de pro-
vinciale Dienst MIRONA.
Een stuurgroep begeleidde de uit-
gevoerde initiatieven bestaande 
uit een vertegenwoordiging van 
(1) deelnemende landbouwers, (2) 
ALT, (3) landbouworganisaties, 
(4) Aminal Land en Water, (5) 
VLM, (6) Provinciebestuur en (7) 
Natuurpunt.
Via het KBS project zijn de project-
voerders nauw betrokken geraakt 
met landinrichtingsprojecten van 
VLM en hebben ze een advise-
rende rol gespeeld in kwesties 
binnen polderbesturen, waardoor 
het netwerk van Proclam nog uit-
gebreid is.

Concluderend kunnen we aange-
ven dat het KBS project ANB 
gecoördineerd is door verschillen-
de bestuurlijke instanties. Eerder 
dan de bestuurlijke positie, is de 
kwaliteit en de vrijheid van han-
delen van de projectuitvoerders 
bepalend voor de realisaties op 
het terrein. Hun visie op ANB, 
met kennis en begrip voor het 
technisch, financieel en psycholo-
gisch realiseerbare zijn hierbij erg 
bepalend. Om een duidelijke visie 
te ontwikkelen is meer communi-
catie tussen verschillende instan-
ties nuttig. Eenmaal dit kader er 
is, is het veel makkelijker om op 
het terrein iets te realiseren. Dat 
overleg is ook nodig om proble-
men op gebied van inhoudelijke, 
bestuurlijke en/of juridische inte-
gratie uit te klaren.
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Rol en meerwaarde 
van de provincie

Elke provincie heeft de vier cri-
teria verbonden aan het KBS 
project in praktijk gebracht. Het 
gaat om een bedrijfsgerichte 
aanpak, gebiedsgericht werken, 
het stimuleren van de dialoog 
en het verder ontwikkelen van 
de noodzakelijke deskundigheid. 

• De bedrijfsgerichte aanpak 
(1) vond men vanzelfsprekend. 
Het opstellen van landschaps-
bedrijfsplannen is het type-
voorbeeld van de bedrijfsge-
richte aanpak. 

• Het gebiedsgericht werken 
(2) biedt het voordeel van 
de overzichtelijkheid, de haal-
baarheid en het uitwerken 
van initiatieven met een lokale 
waarde. In West-Vlaanderen 
zijn initiatieven specifiek 
gericht naar de provinciale 
aandachtsgebieden of naar 
gebieden met een specifieke 
natuurwaarde, wat de kriti-
sche succesfactoren verbe-
tert. In Antwerpen hebben 
ze ondervonden dat het aan-
wezig zijn van natuurwaar-
den in een specifiek gebied 
geen garantie is ANB verder 
te stimuleren: de goodwill van 
grondgebruikers is de belang-
rijkste kritische succesfactor. 
Om die goodwill te verdie-
nen is er voldoende tijd nodig. 
Die goodwill komt er ook niet 
zonder een duidelijke visie die 
aangeeft welk bedrijfsmatig 
en maatschappelijk voordeel 
te halen is uit ANB. In Oost-

Vlaanderen was de keuze 
van een intrinsiek interes-
sant gebied ook al geen groot 
succes, omwille van dezelfde 
reden. In Vlaams-Brabant en 
Limburg heeft de keuze van 
het gebied niet ontgoocheld.

 
• De dialoog tussen landbouw en 

natuur (3) blijft overal moeilijk: 
dialoogdagen, demonstratie-
projecten, bedrijfsbezoeken, 
voordrachten, informatiever-
gaderingen en educatieve ini-
tiatieven ten spijt. Het oprich-
ten van stuur- en werkgroe-
pen helpt het lokale debat 
vooruit. Het initiëren van het 
thema ANB in het onderwijs 
moet een kiem worden voor 
een structureel verankerde 
debatmogelijkheid. 

• Elke provincie bevestigt on-
omwonden dat het KBS pro-
ject heeft bijgedragen tot het 
opbouwen of verder uitbou-
wen van deskundigheid (4). De 
uitwisseling van deskundig-
heid over de provinciegrenzen 
heen vindt men sterk aange-
wezen. De deskundigheidsop-
bouw kristalleert zich in het 
vormen van bekwame terrein-
mensen en in het verzamelen 
en verwerken van gegevens 
over ANB. Iedereen drukt de 
wens uit deze deskundigheid 
te consolideren en zoekt naar 
financiering om dit gedaan 
te krijgen (zie ook onder (5)). 
Verschillende provincies heb-
ben dankzij het KBS project 

een beter inzicht gekregen in 
kritische indicatoren en suc-
cesfactoren voor ANB wat 
hen sterker maakt voor vol-
gende initiatieven.

Welke factoren maken het pro-
vinciale niveau geschikt om ini-
tiatieven inzake ANB te stimu-
leren?
Binnen het Ruimtelijk Structuur-
plan Vlaanderen en binnen de 
Provinciale invulling ervan zijn 
beleidstaken weggelegd om 
Natuur&Landschap en natuur-
verbinding te realiseren.
Provincies zijn goed geschikt 
omdat ze:

(1) voldoende mensen en mid-
delen ter beschikking heb-
ben.

(2) een goed bestuurlijk over-
zicht hebben.

(3) een effectieve coördinatie 
kunnen verzekeren.

(4) zonder verlies van coör-
dinatie gedecentraliseerd 
kunnen optreden om subre-
gionale accenten te leggen 
in functie van historische 
belangrijke lokale land-
schapselementen.

7
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Een vooruitblik8
De ervaring tot nu toe is dat binnen de vijf Vlaamse pro-
vincies Agrarisch Natuurbeheer vooral aandacht krijgt in 
de vorm van allerlei uitvoerende projecten. Het project 
van de Koning Boudewijnstichting sluit hierbij ook aan. 
In de provincie Antwerpen werd één medewerker binnen 
de Provinciale Dienst voor Land- en Tuinbouw ten belope 
van het project aangeworven. In Limburg werd het pro-
ject gedragen door vijf bestaande personeelsleden uit 
sectie landbouw, afdeling natuur en milieu en het Proef- 
en Vormingscentrum voor de Landbouw te Bocholt. In 
Oost-Vlaanderen was het een bestaand personeelslid 
uit de Dienst land- en Tuinbouw die het project op zich 
nam. In West-Vlaanderen werd een extra personeelslid 
aangeworven binnen het provinciaal centrum voor land-
bouw en milieu (PROCLAM). Vlaams-Brabant droeg het 
project en de financiële middelen over aan een Regionaal 
Landschap. 

Een goede graadmeter voor de provinciale aandacht 
omtrent ANB zijn de diverse beleidsnota’s op het vlak 
van natuur, milieu en landbouw en dit vanaf het moment 
waarop het KBS-project van start ging. We vroegen aan 
de verschillende projectverantwoordelijken deze beleids-
nota’s op te lijsten en aan te geven op welke wijze ANB 
daarin eventueel wordt vermeld. 

Antwerpen (Verwijzing naar Agrarisch Natuurbeheer?)

• Provinciaal Milieubeleidsplan 1998-2002: Onder ‘Acties voor de realisatie van de ecologische infra-
structuur en natuurverbindingen’ is er een deeltje gewijd aan Kleine Landschapselementen (sensibilisering 
en subsidie)

• Provinciaal Milieubeleidsplan 2003-2007: Aandacht voor ANB onder de strategische doelstelling 
‘vergroten van maatschappelijk draagvlak voor landschap, natuur, bos en groen’ nl. twee operationele 
doelstellingen: ‘stimuleren van het ANB in de landbouwsector’ en ‘gemeenten informeren, sensibiliseren en 
coördineren m.b.t. landschaps-, natuur-, bos- en groenbeleid. Tevens één concreet project ANB dat voort-
bouwt op acties van vorig plan en ook op het KBS-project

• Provinciaal Natuurontwikkelingsplan 2003-2017: PNOP is een beleidsnota geldend voor een peri-
ode tussen de 10 en de 20 jaar. In het actieplan van het PNOP wordt een het hoofdstuk 6.3 gewijd aan 
‘Landbouwers – agrarisch natuur – en landschapsbeheer’. Twee acties: ‘Op maat gemaakte bedrijfsplannen’ 
en ‘Oprichten Platform Agrarisch Natuurbeheer’.

Amerikaberg Wervik (provincie West-Vlaanderen) : 
aanplant van een gemengde meidoorn/sleedoornheg 
langs graasweide (aangeplant door sociale tewerkstel-
ling - landschapswacht. Dit alles in het kader van de 
aanplant van een landschapsbedrijfsplan opgemaakt 
door Proclam v.z.w. (LBPlan te Wervik).
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Limburg (Verwijzing naar Agrarisch Natuurbeheer?)

• Beleidsnota gedeputeerde van landbouw 2003-2004: ANB wordt er als vast onderdeel van de econo-
mische diversificatie voor landbouw en platteland weergegeven.

• Infofiche ‘Programma voor Plattelandsontwikkeling voor Vlaanderen’: Steunpunt voor ANB.

• Publicatie ‘Langs boerenerven en –hoven’: ‘Ten geleide’ en ‘strategie’ van het provinciebestuur.

• Beleidsnota gedeputeerde van milieu en natuur 2003: Binnen de gebiedsgerichte werking wordt 
verwezen naar ‘samenwerking tussen natuur en landbouw.

• Milieubeleidsplan 2004-2008: ANB wordt vermeld als een onderdeel in de doelstelling 
 duurzame landbouw.

• Provinciale samenwerkingsovereenkomst met Vlaamse Gewest 2002-2004: 
 In project 1.9 wordt een opsomming gegeven van de initiatieven rond ANB.

Vlaams-Brabant (Verwijzing naar Agrarisch Natuurbeheer?)

• Provinciaal Milieubeleidsplan 2000-2004: ANB kadert binnen actie 110 ‘het initiëren, ondersteunen 
of medewerking verlenen aan projecten voor de realisatie van verwevings- en verbindingsgebieden. ANB 
wordt er gezien als één van de mogelijke instrumenten om in deze 2 deelgebieden de natuurlijke structuur 
te helpen verwezenlijken.

• Milieujaarprogramma 2002, 2003: PMJP 2002 en PMJP 2003 werkt de concrete planning van het 
meerjarenplan en dus ook het project rond ANB. De rapportage over de uitvoering er van gebeurde via het 
PMJP 2003 (rapportage over 2002) en het PMJP 2004 (rapportage over 2003).

• Ontwerp Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008: In dit plan ligt de nadruk meer op de doelstel-
lingen en subdoelstellingen per project en minder op concrete acties. Er wordt met niet-limitatieve lijst 
van mogelijke acties per subdoelstelling en per project gewerkt. ANB is daar niet concreet in opgenomen, 
maar kan kaderen binnen:
- zowel project 9 (natuurlijke entiteiten kwalitatief bevorderen) - subdoelstellingen 1 & 2 (het areaal aan 

natuurlijke entiteiten kwalitatief verhogen door de inzet van inrichtingsinstrumenten, respectievelijk 
beheersinstrumenten)

- als project 2 (duurzame land- en tuinbouw stimuleren) - subdoelstelling 1 (land- en tuinbouw maximaal 
duurzaam ontwikkelen met respect voor de natuurlijke omgeving en de milieukwaliteit).

 In het PMJP 2004 worden die doelstellingen voor het eerst geconcretiseerd, momenteel nog zonder con-
crete vooruitzichten op het vlak van ANB.

• Beleidsplan Land- en Tuinbouw en Plattelandseconomie 2001-2006: Zeven doelstellingen zijn gefor-
muleerd. Twee van de doelstellingen hebben in meer of mindere mate een relatie tot het ANB. De eerste 
doelstelling is het realiseren van een plattelandsbeleid en het behoud van open ruimten door middel 
van agrarisch medegebruik. De tweede doelstelling is het streven naar een evenwichtig samengaan van 
landbouw met natuur, milieu en andere functies als toerisme, recreatie, wonen,.... Om de landbouwdoel-
stellingen te realiseren zijn er 14 strategieën geformuleerd. Twee daarvan hebben rechtstreeks te maken 
met ANB.
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Oost-Vlaanderen (Verwijzing naar Agrarisch Natuurbeheer?)

• Beleidsverklaring Land- en Tuinbouw 2003: Geen verwijzing.

• Milieubeleidsplan 2001-2004: Geen rechtstreekse verwijzing naar ANB. Indirect zit ANB er wel in 
verwerkt via krekenproject, ondersteuning Regionale Landschappen, e.d.

• Milieubeleidsplan 2005-2009 (in opmaak): Nieuwe aanpak met ‘deelprojecten’, waarbij 1 deelproject 
zou gaan over ANB.

West-Vlaanderen (Verwijzing naar Agrarisch Natuurbeheer?)

• Provinciaal Landbouwbeleidsplan 1999-2004: 
- Vermelding van (on)wenselijke vormen van verweving natuur/landbouw volgens verschillende gebieds-

categorieën.
- Vermelding van (on)wenselijke vormen van instrumentarium ANB.

• Provinciaal Milieubeleidsplan 1999-2002:  
- De rol van PROCLAM als platform Landbouw-milieu.
- Verderzetten instrumenten zoals landschapsbedrijfsplannen / ondersteuning van gemeenten bij hun KLE 

beleid / …

• Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008:
-  Aanpassen van instrumentarium ANB aan nieuwe beleidscontext ‘beheersovereenkomsten’.
-  Verderzetten gemeenschappelijk communicatie-initiatief ‘horizon’ rond landschaps- en milieuzorg op de 

boerderij (VLM, provincie West-Vlaanderen, gemeenten).
-  Begeleiding van landbouwers en particulieren die taken willen opnemen in landschapsbeheer (analoog 

aan Vzw ’t Boerenlandschap, een vzw die een mechanische takkenschaar in beheer heeft en waarvan 
twee leden beheerswerken gaan uitvoeren te velde).

• Navigatieplan voor een vitaal West-Vlaams platteland / Beleidsnota platteland 2003 - 2030:
- Pleidooien voor een gebiedsgerichte verankering van landschapsacties (waaronder ANB) in lokaal inge-

bedde ‘landschapscentra’.
- Pleidooien voor een globale ‘groenmanagement’benadering van alle landschappelijke groen in het buiten-

gebied.

• Kleinere, kortere beleidsnota’s, gedragen door de Bestendige Deputatie, zoals een nota die het 
provinciebestuur plaatst in de dynamiek ‘beheersovereenkomsten’: Positiebepaling van het provin-
ciebestuur in de dynamiek ‘beheersovereenkomsten’.

De stap naar een eigen provin-
ciaal takenprofiel inzake ANB 
ligt verschillend tussen de pro-
vincies. Sommige provincies 
achten het niet opportuun om 
zich als trekker te gaan pro-
fileren. De VLM heeft op dit 
terrein gewoon meer middelen 
en een krachig beleidspakket 

ter beschikking. Deze provincies 
zijn ook wat bezorgd om de 
versnippering aan actoren en 
maatregelingen nog verder in de 
hand te werken. Ze wensen wel 
ondersteunend te werken door 
bijvoorbeeld bepaalde regio’s te 
selecteren en met behulp van 
de 30%-supplementregeling een 

extra stimulans te geven aan de 
lopende ANB-initiatieven daar. 
Waar nodig kunnen ook gebieds-
specifieke initiatieven worden 
opgezet, bijvoorbeeld naar kleine 
landschapselementen van een 
streek. Tot dit ondersteunend 
pakket behoort ook het sensibili-
seren van landbouwers omtrent 
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ANB en de beheersovereenkom-
sten van de VLM. VLM heeft nu 
eenmaal in sommige streken, op 
dit moment, niet zo’n positief 
imago. Een provincie kan dan 
via goed gekozen sensibilise-
ringsinstrumenten landbouwers 
toch naar de VLM toe leiden. 
Het zelf uitbouwen van een pro-
vinciaal voorbeeldbedrijf kan bij 
dit alles een extra troef zijn. 

Er zijn ook voorbeelden van 
profilering waarbij een provin-
cie bepaalde noden omtrent 
ANB op een meer eigentijdse 
wijze tracht te beantwoorden. 
Zo kan een provincie logistieke 
ondersteuning uitbouwen om 
de werklast die ANB met zich 
meebrengt te verlichten. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om het 
ter beschikking stellen van een 
landschapsarchitect. Een pro-
vincie kan ook een plek zijn 
waar een know-how centrum 

kansen krijgt en informatie 
beschikbaar komt omtrent de 
eigen landschapsecologie en de 
mogelijkheden van landschaps-
architectuur. In een soortge-
richt beleid kan een provincie 
eigen regionale accenten leggen 
en in het eigen gebiedsgericht 
beleid kan een provincie een 
duidelijk financieel engagement 
opnemen naar ANB. Om agra-
risch natuurbeheer verder uit 
te bouwen zijn dwarsverbindin-
gen tussen beleidsthema’s als 
landbouw, natuur, plattelands-
ontwikkeling en toerisme nood-
zakelijk. Een provincie is een 
beleidsniveau waar deze ‘mul-
tidisciplinariteit’ concreet vorm 
kan krijgen. 

Er ontstaat en groeit binnen alle 
provincies beleidsvoorbereidend 
werk rond ANB en de resultaten 
van de KBS projecten voeden 
de agenda’s en versterken de 

slaagkansen van ontwikkelde ini-
tiatieven. De kennis verworven 
binnen het KBS project komt 
van pas bij het opstellen van 
Programmeringsdocumenten 
P l a t te l a n d s o n tw i k ke l i n g . 
Wellicht hebben dankzij de 
KBS projecten provincies elkaar 
gevonden. Dit heeft o.a. aanlei-
ding gegeven tot het deelne-
men aan verschillende Europese 
Interreg projecten waarin het 
thema ANB een rol speelt. De 
versnippering van bevoegdheden 
is ter gelegenheid van de KBS 
projecten duidelijk gebleken. Om 
met deze versnippering te leven 
is in West- en Oost-Vlaanderen 
een initiatief genomen om 
informatie vanuit verschillende 
beleidskanalen bijeen te bren-
gen in de vorm van een krantje 
‘Horizon’. Alle landbouwers kun-
nen dit krantje in de bus krijgen. 
De intentie bestaat om dit uit te 
breiden over alle provincies.

Hooibeekhoeve Geel (provincie Antwerpen) : vaars door meidoornhaag.
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Bijlage : vijf voorbeelprojecten 
uit de verschillende provincies

1.1 Doelstelling

Deze studie werd opgebouwd uit 
twee grote delen nl. het litera-
tuuronderzoek en het praktijkon-
derzoek.
Het doel van het praktijkonder-
zoek was om meer recent kwa-
litatief datamateriaal te verza-
melen over de bereidheid van 
landbouwers (omtrent ANB) en 
de motiverende factoren om aan 
agrarisch natuurbeheer te doen. 
Door deze eventuele motieven 
aan onderzoek te onderwerpen 
kan er informatie verzameld 
worden over de visie van land-
bouwers op agrarisch natuurbe-
heer.
In de literatuurstudie hebben 
we gegevens besproken over de 
bereidheid van landbouwers en 
uit een vroeger gebeurd onder-
zoek hebben we ook een analyse 
van motivatiefactoren gemaakt. 
In het praktijkonderzoek gaan 
we nu ook een analyse doen van 
motivatiefactoren met als doel 
dat we vergelijkingen kunnen 
maken met de analyses uit de 
vroegere studies en zodanig dat 
we conclusies kunnen trekken 
voor het projectgebied. We doen 
dus een doorgedreven onder-

zoek op een kleine populatie. Van 
deze populatie wilden we dus 
hun bereidheid voor ANB, hun 
visie op ANB, wat hen wel en 
niet motiveert, hun houding t.o.v 
natuur, e.d. Kortom het doel was 
om een profielschets te maken 
van de landbouwer binnen het 
projectgebied wanneer deze 
geconfronteerd wordt met ANB.

1.2 Realisaties

In eerste instantie werd het litera-
tuuronderzoek gemaakt. Hiervoor 
werden een aantal onderzoeken 
bestudeerd en geanalyseerd.
Voor het praktijkonderzoek werd 

een uitgebreide enquête gedaan 
bij de landbouwers uit het pro-
jectgebied, vervolgens werden 
deze gegevens verwerkt en last 
but not least werden hieruit 
belangrijke en soms verrassende 
conclusie gesloten. In bijlage kan 
u deze studie raadplegen.

1.3  Kosten: tijd, mensen 
 en middelen

• tijd: Om te beginnen is er de 
literatuurstudie gemaakt. Deze 
heeft redelijk lang geduurd. 
Dan werd er gestart met het 
enquêteren. Dit gebeurde op 
drie verschillende manieren: in 

1. ANTWERPEN

Hooibeekhoeve Geel (provincie Antwerpen) : 
zicht van uit het veld op de Hooibeekhoeve.

In deze bijlage wordt per provincie één concreet project beschreven. Dit aan de hand van een vast 
stramien. Wat was de doelstelling, wat heeft men gerealiseerd, wat heeft het project gekost en welke 
waren de knelpunten? 

Een onderzoek naar de bereidheid en motivatie van landbouwers om aan Agrarisch Natuurbeheer 
(ANB) te doen.
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het begin werd er een afspraak 
gemaakt met de landbouwers 
en werd de enquête bij hen 
thuis afgenomen, vervolgens 
werden er speciale infomo-
menten georganiseerd waar 
de enquête werd verdeeld en 
reeds ingevuld. Tenslotte werd 
de enquête nog per brief ver-
stuurd aan diegenen die op 
dat moment nog niet bereikt 
waren. Wanneer de enquêtes 
terug binnen waren, is de ver-
werking in SPSS begonnen. 
Tenslotte werden vergelijkin-
gen gemaakt tussen oude en 
nieuwe resultaten en werd 
hieruit een conclusie gefor-
muleerd.: Alles bij mekaar 
heeft dit een drietal maan-
den geduurd tussen de start 
van de literatuurstudie en de 
eerste afgewerkte versie van 
de volledige studie. In deze 
periode werd er ook verder 
gewerkt aan de inventarisatie 
van het projectgebied.

• mensen: 1 projectverant-
woordelijke (+ 8 monde-
linge enquêteringen wer-
den afgenomen door een 
student van de KHK in 
kader van haar eindwerk, 
dit gebeurde in het bijzijn 
van de projectverantwoor-
delijke)

• middelen: dit is gewoon de 
loonkost van de projectver-
antwoordelijke en de wer-
kingskosten die hiervoor 
gemaakt zijn (kilometerver-
goedingen, overheadkosten, 
logistieke steun)

1.4 Knelpunten

• tijdsrovend: normaal gezien 
was het de bedoeling om al 
de enquêtes mondeling af 
te nemen maar dit duurde 
veel te lang vandaar dat 
we geopteerd hebben voor 
verschillende methodes;

• verschillende houdingen: 
 gekoppeld aan vorig knelpunt is 

er door de verschillende metho-
des ook een verschil in de ant-
woorden van de respectievelijke 
landbouwers. Dit zal enerzijds te 
wijten zijn aan de personen zelf 
maar toch blijkt dat de land-
bouwers waar de enquêtes thuis 
werden afgenomen over het 
algemeen gematigder waren dan 
diegenen waarbij dit niet werd 
gedaan. Het is natuurlijk zeer 
moeilijk om een dergelijke nuance 
weer te geven in de resultaten. 
De oplossing is dat dit gewoon 
werd meegedeeld.

• foute interpretatie 
 van sommige vragen: 
 dit is een ook knelpunt waarmee 

we een aantal keren te maken 
hebben gehad; in de mate van het 
mogelijke werd dit telefonisch met 
de betrokken persoon uitgeklaard 
of anders werd dat specifieke ant-
woord nietig verklaard.

Hooibeekhoeve Geel (provincie Antwerpen) : laan met canadapopulieren;  
deze werden gekapt en de houtkant werd heraangeplant met streekeigen soorten.
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2. LIMBURG

2.1 Doelstelling

In de landbouwgebieden van 
Noord-Oost Limburg zijn er nog 
heel wat houtkanten aanwezig. 
De laatste decennia worden deze 
houtkanten door veel landbou-
wers als storend ervaren daar 
de aanwezigheid van houtkanten 
meer arbeid vraagt aan onder-
houd dan dat ze opbrengen aan 
hout en positieve elementen voor 
het microklimaat op de akker of 
het weiland. Door de natuurver-
enigingen wordt de houtkanten 
gezien als ecologisch erg waar-
devol: hagen en houtkanten voor 
tal van vogels, zijn ze een voed-
selbron en schuilplaats voor vele 
dieren en planten.
Het was de bedoeling om een 
aantal landbouwers te overtui-
gen om beheersovereenkomsten 
af te sluiten met de VLM om 
zelf houtkanten en hagen onder-
houden. Om dit te ondersteunen 
werden een aantal demo-namid-
dagen georganiseerd samen met 
natuur en landbouw.

2.2 Realisaties

Er werden op een viertal plaat-
sen een demo-namiddag geor-

ganiseerd om 
landbouwers 
te overtui-
gen van het 
onderhoud van 
de houtkan-
ten en tevens 
konden we 
landbouwers 
laten zien hoe 
ze in de prak-
tijk een hout-
kant moesten 

onderhouden. Op deze 4 demo- 
namiddagen waren in het totaal 
een 100-tal landbouwers komen 
opdagen welke belangstelling 
hadden in het onderhouden van 
houtkanten. Na deze verschillen-
de demo-namiddagen werden er 
109 beheersovereenkomsten tus-
sen landbouw en VLM afgesloten 
om een houtkant te onderhouden. 
Tevens werd er op enkele van 
deze percelen waar in het ver-
leden een poel had aangelegen, 
deze terug in hun oorspronkelijke 
natuurwaarde herstelt. 

2.3 Kosten: tijd, mensen 
 en middelen

• Tijd:  
- Voor het organiseren van deze 

demo-namiddag werden alle 
landbouwers uitgenodigd uit 
het werk gebied nl. een 500 
landbouwers werd een uitno-
diging verstuurd.

- De vier demo-namiddagen, 
voorbereidingen en organise-
ren namen een 10-tal dagen 
in beslag.

- Het uitwerken van enkele 
voorbeelden van onderhoud 
van houtkanten en aanleg 
van poelen nam eveneens een 
10-tal werkdagen in beslag.

- Het aanmaken van panelen 
om bij deze voorbeelden te 
plaatsen een 5-tal werkda-
gen.

- Het bezoeken van de landbou-
wers welke een beheersover-
eenkomst wilden aanvragen 
met de VLM en het in orde 
maken van deze aanvraag 
mag men stellen dat voor 
deze 109 houtkanten wel een 
60-tal dagen zijn voorzien.

• Mensen:
- Al deze taken werden uitgevoerd 

door Koen Snyers welke als coör-
dinator voor het project optrad. 
Enkel voor het praktische deel 
op de demo-namiddagen werd de 
hulp gevraagd van een landbou-
wer welke in het verleden al aan 
natuuronderhoud deed.

- Voor de heraanleg van de poe-
len werd beroep gedaan op een 
gespecialiseerd bedrijf welke erva-
ring had in het aanleggen van 
poelen.

• Kosten:
- Versturen van uitno-

digingen naar land-
bouwers 500 ¤

- Aanmaak panelen 
300 ¤

- Kosten voor lesgever 
520 ¤

- Verplaatsingkosten 
naar landbouwers 
voor afsluiten van 
beheersovereenkomsten 100 ¤ 

- Graafwerken voor heraanleg poel 
1000 ¤

2.4 Knelpunten

• In verband met sommige hout-
kanten waren er wel eens discus-
sies tussen natuur en landbouw 
over wat is een houtkant, wat mag 
weg en wat moet er blijven staan.     
Deze knelpunten werden na tus-
senkomst en overleg van de project-
coördinator en de personen te velen 
opgelost.

• Na het bekomen van vergunningen 
voor de heraanleg van de poelen 
was er enige discussie over de waar-
de van zo een poel op een akker en 
de meerwaarde voor de natuur.

Demo-dagen over het onderhoud van hagen en houtkanten
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Integratie van de nieuwe en 
bestaande bedrijfsgebouwen in 
de omgeving met extra aan-
dacht voor behoud/bevordering 
flora en fauna. Zoveel mogelijk 
streven naar win-winsituaties, 
verenigen van landbouw en 
natuur op het bedrijf.

3.2 Realisatie

• Situatieschets: Een dyna-
misch familiebedrijf (80 melk-
koeien met jongvee, 2000 
mestvarkens en 120 ha akker-
bouw), gelegen in de vallei 
van de Gondebeek-Molenbeek. 
Een deel van de huisweiden 
palen aan de Driesbeek.

 De straat loopt als het ware 
doorheen het bedrijf waar-
door stallen, voedersilo’s;… 
dicht bij de straat gelegen 
zijn.  Recent is er een nieuwe 

woning en een jongveestal bij-
gebouwd. Er zijn plannen voor 
een tweede gezinswoning. 

 Door de landschapsdeskun-
dige zijn diverse voorstellen 
gedaan en en besproken met 
de exploitant. Daarbij kunnen 
onderscheiden worden: inte-
gratie van de bedrijfsgebou-
wen in het omgevende land-
schap, aanplant van een hoog-
stamboomgaard met oude 
fruitrassen en de aandacht 
voor bevordering van fauna 
met interessante flora.

• Integratie 
 bedrijfsgebouwen: 
 bijvoorbeeld: enkel streekei-

gen beplanting is voorzien
- Langs de sleufsilo’s aan de 

straat is een haag (Fagus 
sylvatica) geplant. 

- Langs de varkensstal zijn de 
kaarspopulieren vervangen 

door een lijnvormig element 
(Alnus glutinosa) dat beter 
past bij de omgeving.

- Om kleine vogels aan te 
trekken en te beschermen is 
vooraan de varkensstal een 
vogelbosje voorzien waarin 
onder andere viburnum is 
geplant.

• Aanplant van een hoog-
stamboomgaard op de huis-
weide: Er is geopteerd voor 
oude fruitrassen omdat die 
meer ziekteresistent zijn en de 
eigenaars ook geïnteresseerd 
zijn in fruit voor eigen gebruik. 
Bijvoorbeeld: peer Legipont, 
appel Jacques Lebel,…

• Fauna: De landbouwer was 
bereid om in de machine-
loods een kerkuilenbak op te 
hangen. De kerkuilenwerk-
groep zal op regelmatige 
basis de uilenbak controleren 
op bebroeding. In de huiswei-
de palend aan de Driesbeek 
staat een oorlogsbunker. In 
samenwerking met de vleer-
muizenwerkgroep is de bun-
ker ingericht voor vleermui-
zen. Een bomenrij (nieuwe 
aanplant) die de bunker ver-
bindt met een nabijgelegen 
bomenrij langs de beek en 
een bosje, kan de vleermuizen 
begeleiden naar hun nieuwe 
schuilplaats.

 Bloesem- en bessenmassief 
aangeplant om vlinders en 
vogels aan te trekken als 
voedsel- en schuilplaats.

3. OOST-VLAANDEREN

In Oost-Vlaanderen is gebiedsgericht gewerkt rond de Gondebeek-Molenbeek. Dit voor verschil-
lende bedrijven in de gemeenten Melle-Merelbeke-Oosterzele. Hierbij een voorstelling van een 
bedrijfsplan van een gemengd landbouwbedrijf in Moortsele (Oosterzele).

Provincie Oost-Vlaanderen : Een bunker werd ingericht als 
 overwinteringsplaats voor vleermuizen.
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3.3 Kosten 

• kosten aanplant: 
 totaal 10.112 euro 
 (80% via project: 8089.71)
• aanpassingen vleermuizen-

bunker: 580 euro
• kerkuilenbak (gerecupereerd 

na beurs IWD) 

3.4 Knelpunten

• Rij eiken voorzien langs weide 
is er niet gekomen omdat 
landbouwer hier geen over-
eenkomst kon bereiken met 
de eigenaar van het perceel.

• Er was heel wat overtuigings-
kracht nodig om de bomenrij 
die de bunker verbindt met 
bestaande bomen te laten 
aanplanten. Hier is geen spra-
ke van een win-win situatie. 
De landbouwer zal zich moe-
ten aanpassen bij bv. bemes-
ting, weidebloten,…

• Gezien alle aanplantingen 
moeten beschermd zijn voor 
veevraat, kruipt er aanzienlijk 
veel geld in veebescherming. 
Voor een landbouwer die niet 
via dergelijk project kan wer-
ken, is dit een financiële last 

die dikwijls weerhoudt om 
aan te planten. 

• Aanplantingen die aansluiten 
bij bestaand bosje, bomenrij en 
de beek (momenteel opgeno-
men als mogelijk VEN-gebied) 
--> dus vrees voor claim van-
uit natuur indien landbouwer 
ook op zijn ‘landbouw’perce-
len extra aandacht schenkt 
aan natuurelementen.

• Praktisch probleem: natte 
winter waardoor de aan-
plantingen vertraging hebben 
opgelopen. 

Provincie Oost-Vlaanderen: Hoogstamfruitboomgaard met beukenhaag.
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4.1 Situering

Het Waterhof is hoofdzakelijk 
een melkveebedrijf (zwart-
bond) en wordt geleid door een  
landbouwer in hoofdberoep. De 
melkproductie wordt voor een 
groot deel zelf op het bedrijf  
verwerkt en verkocht. Het 
bedrijf ligt vlak bij de dorpskern 
van Gaasbeek langs één van de 
invalswegen. De landbouwer is 
eigenaar van de gronden rond 
de boerderij, de andere percelen 
pacht hij.

4.2 Doelstellingen

Het landbouwbedrijf is op onge-
veer 200m van de straat gele-
gen, helemaal omgeven door 
weilanden. Een paar jaar gele-
den zijn de bedrijfsgebouwen 
uitgebreid met een loods voor 
het machinepark en een veestal. 
De hoeve lag als een eiland in 
het landschap.
Bij de opstart en bekendmaking 
van het project heeft deze land-
bouwer als eerste gereageerd 
om een aantal zaken op zijn 
landbouwbedrijf aan te pakken.

De doelstellingen van de land-
bouwer was het bedrijf en meer 
bepaald de nieuw gebouwde 
loods en veestal meer integre-
ren in het landschap.
Omdat op het bedrijf een win-
keltje is waar ambachtelijke hoe-
veproducten worden verkocht, 
wou de landbouwer de toegang 
naar de boerderij ook aangena-
mer maken voor de consument.
Toen de doelstellingen van de 
landbouwer duidelijk waren, 

heeft het Regionaal Landschap 
samen met de landbouwer 
gezocht naar oplossingen en 
naar andere mogelijkheden. Dit 
alles werd dan op papier gezet 
en in planvorm gegoten. Na een 
aantal keren samen te over-
leggen ontstond het uiteinde-
lijke landschapsbedrijfsplan. Het 
landschapsbedrijfsplan is in het 
voorjaar van 2002 uitgevoerd.  

4.3 Realisaties

•  De toegangweg naar de hoeve 
is een smal baantje met een 
lengte van ongeveer 200m, 
langs beide kanten omgeven 
door weilanden. Om deze weg 
aangenaam te maken is er 
geopteerd om er een dreef 
van te maken. De voorkeur 
is uitgegaan naar knotbomen 
omdat hoogstambomen te 
hoog worden en daarmee niet 
in verhouding met de weg 
staan. 

 De soortenkeuze van de knot-
bomen is afwisselend es en 
veldesdoorn. In totaal zijn er 
34 knotbomen aangeplant.

• Aan de rechterkant van de 
toegangsweg was vroeger 
de historische hoogstam-
boomgaard. In de jaren ’60 
zijn deze bomen geveld. Een 
aantal jaren geleden heeft de 
landbouwer weer het initia-
tief genomen om opnieuw een 
10-tal bomen te planten. 

De hoogstamboomgaard is door 
het landschapsbedrijfsplan 
uitgegroeid tot een boom-
gaard met 20 fruitbomen.

• In een aanpalend weiland is 
een solitaire eik aangeplant.

• Rond de nieuwe loods is een 
houtkant van 4m breedte 
aangeplant. In de houtkant 
werden o.a. hazelaar, rode 
kornoelje, veldesdoorn, vlier,… 
gebruikt. Ook werden in deze 
houtkant 10 hoogstambomen 
(lijsterbessen) aangeplant.

•  Aan één kant van de nieuwe 
veestal werd een houtkant 
van 4m breed en 30m lang 
aangeplant. In deze houtkant 
staan enkel struikvormende 
planten, zoals hazelaar, vlier, 
meidoorn,….

•  Van op een achterliggende 
straat had men zicht op de 
silo’s. Om dit zicht een beetje 
aangenamer te maken is er 
voor de silo een haag aange-
plant.

• In de stroschuur is een kerk-
uilenkast opgehangen in 
samenwerking met de kerkui-
lenwerkgroep. Sinds 2003 is 
in de schuur een kerkuil waar-
genomen.   

4.4 Kosten

• Tijd: De onderhandelingen met 
de landbouwer nemen heel 
veel tijd in beslag. Eens alles 
afgesproken is, moet enkel het 
plan getekend worden. Als het 
landschapsbedrijfsplan uitge-
voerd wordt, moeten de wer-
ken ook regelmatig opgevolgd 
worden. Met de landbouwer 
wordt nadien ook regelmatig 
contact gehouden.

 In totaal is er één maand vol-
tijds aan dit landschapsbe-
drijfsplan gewerkt.

• Personeel: Het voorbeeldpro-

4. VLAAMS-BRABANT

Landschapsbedrijfsplan ‘Het Waterhof’ te Gaasbeek
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ject is uitgewerkt door één per-
soon, dus voor 1 maand komt 
dit neer op ¤ 4.048,24.

• Middelen:
- De aanleg
 De aanleg van het land-

schapsbedrijfsplan heeft in 
totaal ¤ 5.338,63 gekost. 
In deze kostprijs zit zowel 
de aankoop van de planten, 
aankoop materiaal, gebruik 
machines als werkuren van 
arbeiders. Het Regionaal 
Landschap doet voor de aan-
leg van landschapsbedrijfs-
plannen altijd beroep op soci-
ale of beschutte werkplaat-
sen.

 De aanplanting van de hout-
kanten rond de loods en 
veestal zijn in principe erf-
beplanting. Bij erfbeplanting 
moet de landbouwer 20% 
van deze kost bijdragen. 
De landbouwer heeft voor 
de erfbeplanting ¤ 411,24 
betaald.

- Het onderhoud
 In het project wordt na de 

aanplant nog 2 jaren nazorg 

geboden. De zomer na de 
aanplant zijn alle planten al 
eens vrijgesteld. In 2003 zijn 
de planten twee keer vrijge-
steld en in de winter hebben 
de fruitbomen een vormsnoei 
ondergaan. De nazorg die al 
geboden is, heeft in totaal 
¤ 1.351,85 gekost.

- Totaal

 Aanleg ¤ 5.338,63

 Onderhoud ¤ 1.351,85

 Totaal ¤ 6.690,48

4.5 Knelpunten

Het landschapsbedrijfsplan con-
centreert zich voornamelijk op de 
weilanden rond de bedrijfsgebou-
wen. De landbouwer pacht bijna 
al de percelen die hij bewerkt. 
Er waren nog mogelijkheden 
zoals het graven van een poel 
op een aantal percelen. De eige-
naars van de gronden werden 
gecontacteerd, maar gingen niet 
akkoord. Hierdoor zijn acties 
beperkt gebleven en enkel op 
de percelen van de landbouwer 
uitgevoerd.

De contacten met de landbou-
wer zijn vlot verlopen en ook 
in de uitvoering van het land-
schapsbedrijfsplan zijn er geen 
problemen opgedoken.

De landbouwer krijgt zelf regel-
matig positieve opmerkingen 
van consumenten. 
In 2004 zal er gezocht worden 
om het agrarisch natuurbeheer 
economisch rendabel te maken.

4.6 Belang van ANB

• natuur-landschappelijke 
waarde: Herstel van streek-
eigen kenmerken (heraanplan-
ting van streekeigen soorten), 
ecologische waarde (het aan-
trekken van bedreigde soor-
ten), belangrijk pilootproject 
door de ligging van het bedrijf 
centraal in de dorpskom langs 
invalsweg (duidelijk zichtbaar 
en opmerkelijke ingrepen op 
deze locatie)

• commercieel-
 economische waarde: 
 aantrekkelijker maken 
 van bedrijf

Waterhof te Gaasbeek (provincie 
Vlaams-Brabant) : Foto genomen 

na de aanplantingen. Langs de toe-
gangsdreef naar het landbouwbedrijf 

zijn dertig knotbomen aangeplant, 
afwisselend es en veldesdoorn. De 

historische boomgaard is aangevuld 
zodat er binnen een aantal jaren 

twintig hoogstamfruitbomen vruch-
ten zullen geven.

Rond twee nieuwe loodsen zijn hout-
kanten met streekeigen plantmate-

riaal aangeplant. Rond de silo is een 
haag aangeplant, zodat het zicht op 

de silo’s vanop straat aangenamer is.
In de schuur werd door de plaatse-
lijke kerkuilenwerkgroep een kerkui-
lenkast geplaatst. Sinds 2003 werd 

er een kerkuil waargenomen.



Landschapsbedrijfsplan 
met dubbel doel

Het provinciaal beleid natuur en 
landschap van West-Vlaanderen 
is er op gericht te werken rond 
natuurverbinding en soortbe-
scherming. De opmaak en uit-
voering van landschapsbedrijfs-
plannen is één van de belangrijk-
ste instrumenten om dit op het 
terrein waar te maken.  Zowel 
gemeente als provincie doen 
hierbij een duit in het zakje. 
Waar mogelijk worden ook 
soortgerichte acties uitgewerkt. 
Zo werd in het Zuiden van West-
Vlaanderen een project rond 
habitatherstel met de kamsa-
lamander als doelsoort uitge-
werkt. Landbouwers kunnen 
gratis hun poel laten omheinen 
en natuurtechnisch inrichten.  

In dit projectgebied, namelijk de 
heuvelrug van de Amerikaberg 
te Wervik, gingen in de loop der 
jaren veel kleine landschaps-
elementen verloren. Het herstel 
van poelen zonder aandacht te 
besteden aan het omringende 

landschap zou dan ook wei-
nig zin hebben. De koppeling 
met de opmaak van een land-
schapsbedrijfsplan geeft dan 
ook een grote meerwaarde aan 
het geheel. Daarom werd voor 
een sierteeltbedrijf in de directe 
omgeving van de ingerichte poe-
len een landschapsbedrijfsplan 
opgesteld. Zo werd een 3-rijige 
houtkant van een 300 meter 
lengte aangelegd. Hiervoor ging 
de landbouwer een beheerover-
eenkomst met de VLM aan. 
Aansluitend op bestaande lijn-
vormige landschapselementen 
werden op verschillende plaat-
sen en in totaal voor een 160-
tal meter gemende heggen aan-
geplant. Bovendien werd een 
hoogstamfruitboomgaard aan-
gelegd van ongeveer 30 fruitbo-
men. Verder werden her en der 
hoogstambomen aangeplant. 
Tevens werd een poel natuur-
technisch ingericht. Dergelijke 
kleine landschapselementen 
zijn belangrijk als 
verb ind ings -
lijnen door-
heen een voor 

5. WEST-VLAANDEREN
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amfibieën vijandig cultuurge-
bied. De relatie met de tuin-
bouwer is dermate positief dat 
reeds voor de tweede maal een 
themanamiddag doorging waar 
de landbouwer zelf een woordje 
uitleg verschafte over het pro-
ject. Slakkenbestrijding in zijn 
serres wordt immers door het 
aantal amfibieën in de buurt 
praktisch volledig overbodig. 
Eén voorbeeld van agrarisch 
natuurbeheer dat mag gezien 
worden. Gelukkig blijft het niet 
tot één enkel eiland landschaps-
beplanting. In de nabije omge-
ving liggen nog een groot aantal 
poelen en verschillende nabu-
rige bewoners doen de nodige 
inspanningen. Hopelijk blijven 
dergelijke acties anderen stimu-
leren om verder aan het land-
schap te bouwen. Het oog wil 
immers ook wat.  

Amerikaberg Wervik (provincie West-
Vlaanderen) : hoogstamfruitboom-
gaard. Boomgaard aangeplant in kader 
van hetzelfde landschapsbedrijfsplan. 
Elke boom is met weidepalen en draad 
voorzien ter bescherming van de scha-
pen die in de boomgaard grazen.
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Koning Boudewijnstichting
De levensomstandigheden van de bevolking helpen verbeteren

www.kbs-frb.be

De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut, die in 1976 -toen 
Koning Boudewijn 25 jaar koning was- werd opgericht. De Stichting is onafhankelijk 
en pluralistisch.
We zetten ons in om de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren.
De Stichting spendeert jaarlijks zo’n 38 miljoen euro. Met dat geld kunnen we heel 
wat realiseren in dienst van de samenleving. Maar we kunnen niet alles doen. Daarom 
leggen we accenten en passen we onze centrale werkthema’s aan aan de steeds ver-
anderende noden van de samenleving. Onze kernprogramma’s de komende jaren zijn: 
Sociale rechtvaardigheid, Burgersamenleving, Governance, en Fondsen & Eigentijdse 
filantropie. Het programma ‘Sociale rechtvaardigheid’ steunt projecten die kwets-
bare of gediscrimineerde mensen meer autonomie geven. Met het programma 
‘Burgersamenleving’ stimuleren we het engagement van burgers en willen we het 
verenigingsleven versterken. Het programma ‘Governance’ betrekt burgers nauwer 
bij beslissingen over de manier waarop goederen en diensten worden geproduceerd 
en geconsumeerd, en bij de evoluties in de medische wetenschappen. Met het pro-
gramma ‘Fondsen & Eigentijdse filantropie’ wil de Stichting moderne vormen van 
vrijgevigheid aanmoedigen.
Naast de vier kernprogramma’s heeft de Koning Boudewijnstichting ook een aantal 
‘Structurele en Specifieke initiatieven’. Zo werkt ze mee aan een project voor de her-
inrichting van de Europese wijk in Brussel, ondersteunt ze Child Focus en ging ze een 
strategisch partnerschap aan met het European Policy Centre.
Tot slot nog dit: al onze programma’s en projecten hechten bijzonder veel waarde aan 
culturele verscheidenheid en aan een evenwichtige man-vrouwbenadering.
Om onze doelstelling te realiseren, combineren we verschillende werkmethodes: 
we steunen projecten van derden, we organiseren studiedagen en rondetafels met 
experts en burgers, we zetten denkgroepen op rond actuele en toekomstige the-
ma’s, we brengen mensen met heel verschillende visies rond de tafel, we bundelen 
de vergaarde informatie in (gratis) publicaties en rapporten,.... Als Europese stich-
ting in België is de Koning Boudewijnstichting actief op lokaal, regionaal, federaal, 
Europees en internationaal niveau. Vanzelfsprekend benutten we het feit dat we 
gehuisvest zijn in Brussel, de hoofdstad van Europa, van België en van de twee grote 
Gemeenschappen van ons land.

Meer info over onze projecten en publicaties vindt u op 
www.kbs-frb.be. 
Vragen kan u mailen naar info@kbsfrb. be 
of u kan bellen naar +32-70-233 728
Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, B-1000 Brussel
+32-2-511 18 40, fax +32-2-511 52 21
Giften op onze rekening 000-0000004-04 zijn fiscaal 
aftrekbaar vanaf 30 euro.


