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De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij adviseert de beleidsmakers, in hoofdzaak de Vlaamse
Regering en het Vlaams Parlement, over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals
vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de adviesraad, passen in een gedragen politieke
besluitvorming.
Vermits deze nota immers opgevat wordt als een verkennende synthese, bindt de inhoud ervan op zich noch de
raadsleden noch de raadsorganisaties. Van het document werd wel door de raadsleden akte genomen, als een
informatieve en oriënterende basis voor eventuele verdere werkzaamheden. Met de publicatie van dit voortschrijdend
inzicht wil de SALV transparant communiceren over zijn inhoudelijke werking.
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Inleiding
Dit stageverslag kadert binnen een opleidingsplan van de VDAB (de Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) erkend als opleidingsprogramma voor een
beroepsinlevingsovereenkomst tussen twee contractanten. Dit opleidingsplan maakt integraal
deel uit van de BIS-overeenkomst (beroepsinlevingstage) en is inhoudelijk bindend. Het doel van
de BIS is om de stagiair te bekwamen als beleidsmedewerker bij een Vlaamse strategische
adviesraad, in casu dus de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Tijdens
deze beroepsinleving zal ik mijn vaardigheden in de Nederlandse taal zowel mondeling als
schriftelijk aanscherpen. De BIS-stage worden voor een totaal van 26 weken goedgekeurd (van
04/05/2020 tot en met 30/10/2020).
Een BIS verschaft een wettelijk kader om stage te lopen in een onderneming. Het is geen
arbeidsovereenkomst, maar wel een betaald opleidingscontract waarbij er vaardigheden en
competenties aangeleerd worden. Het studiethema van mijn stage omvat de bestudering van de
beheerovereenkomsten inzake soortenbescherming en de verkenning van "next-level"
maatregelen in Vlaanderen.
Vermits deze nota immers opgevat wordt als een verkennende synthese, bindt de inhoud
ervan op zich noch de raadsleden noch de raadsorganisaties. Van het document werd
wel door de raadsleden akte genomen, als een informatieve en oriënterende basis voor
eventuele verdere werkzaamheden. Met de publicatie van dit voortschrijdend inzicht wil
de SALV transparant communiceren over zijn inhoudelijke werking.
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Opzet en structuur
Opzet
Deze paper vormt een functioneel kennisdocument omtrent het ontwerp en de focus van milieu-,
natuur- en klimaatregelen in de Vlaamse landbouw. De klemtoon ligt daarbij op de maatregelen
die de biodiversiteit bevorderen. Met het perspectief van de landbouwer als centraal uitgangspunt
beoogt het kennisdocument de volgende relevante componenten uit te werken:
[1]
Een situering van de huidige en toekomstige Europese en Vlaamse beleidskaders en de
vertaalslag naar concrete agromilieu- en klimaatmaatregelen.
[2]
Een inventaris van “good practices” en “lessons learned” met betrekking tot de huidige
agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten. Daarbij worden actief standpunten
ingewonnen bij de (18) SALV-ledenorganisaties.
[3]
Een beschrijving van de consensus en dissensus onder de SALV-ledenorganisaties ter
zake.
[4]
Een verkenning van innovatieve benaderingen en thema’s inzake agromilieu- en
klimaatmaatregelen in het algemeen en deze met betrekking tot de bevordering van de
biodiversiteit in het bijzonder.

Structuur
Het eerste hoofdstuk van deze stageverslag omvat het in deze paper aangehouden
interpretatiekader voor de beheerovereenkomsten. Daarbij worden de diverse dimensies van de
beheerovereenkomsten als een instrument voor natuur- en landbouwbeheer, overlopen.
Vervolgens biedt in deel I een overzicht van het wettelijk kader op Europees en Vlaams niveau
met betrekking tot de landbouwbeleid en natuurbeleid. Op Europees niveau is dat in de eerste
plaats het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), in zijn huidige en toekomstige vorm. Deze
Europese beleidsdimensie omvat verder de Green Deal en de Farm To Fork Strategy. Anderzijds
bevindt zich op Vlaams niveau het Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPOIII)
waarin de agromilieuklimaatmaatregelen kaderen. Deze agromilieuklimaatmaatregelen worden
beheerd door het Departement Landbouw en Visserij ofwel de Vlaamse Landsmaatschappij. Ten
aanzien van de natuurbeleid, wordt de vogel- en habitatrichtlijn geanalyseerd evenals de
biodiversiteitsstrategie op Europees niveau. Door de Vlaamse Regering worden er de
Natuurdecreet,
Soortenbesluit,
de
Vlaamse
Natura
2000-netwerk
en
de
soortenbeschermingsprogramma’s ontworpen. Deel I sluit af met een beschouwing van het
wettelijk evaluatiekader voor de beheerovereenkomsten.
Deel II bestaat uit de kritische noten uit literatuur waarvoor deze studie relevant zijn. Deze analyse
en kritieken bevatten rapporten, verslag, wettenschappelijke papers, studies over akkerfauna en
bevragingen aan landbouwers.
In deel III van dit kennisdocument worden verschillende terreinbezoeken belicht. In het kader van
de stage werden diverse terreinbezoeken in verschillende gebieden in Vlaanderen uitgevoerd.
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Die excursies boden de gelegenheid om de uitwerking van de maatregelen in de praktijk te
verkennen en met actoren “in het veld” te bespreken. De terreinbezoeken en de ontmoetingen
hebben waardevolle inzichten opgeleverd.
Om de next-level van de beheerovereenkomsten te verkennen, werd een klankbordgroep
opgericht. Deze klankbordgroep bevat een aantal experten uit verschillende richtingen zoals de
overheid, ngo’s, landbouworganisaties, onderzoeksinstituten en betrokken organisaties. De
schriftelijke neerslag van de interacties met deze klankbordgroep – interviews en een workshop
– werden in Deel IV opgenomen.
Ten slotte reikt het kennisdocument een reeks eindconclusies aan, zowel over de huidige
maatregelen als de toekomst van de beheerovereenkomsten.

8

Agromilieumaatregelen in de Vlaamse land- en tuinbouw met focus op
beheerovereenkomsten soortenbescherming: analyse, synthese en
verkenning van de next-level

Interpretatiekader
Wat zijn beheerovereenkomsten?
De beheerovereenkomsten zijn een soort agromilieu- en klimaatmaatregelen in het kader van de
Vlaamse plattelandsontwikkelingsprogramma’s van Pijler II (cf.1.2.2). Ze worden beheerd door
de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De beheerovereenkomsten neemt de vorm aan van een
contract met een landbouwer. De duur van de overeenkomst is 5 jaar. De landbouwer krijgt
jaarlijks een vergoeding in ruil van hun inspanningen voor het milieu. Deze overeenkomsten
vormen een extra inspanning voor het milieu, de natuur en de biodiversiteit in de Vlaamse
landbouwgebieden. Een beheerovereenkomst bestaat uit één of meerdere beheerpakketten. Elk
beheerpakket omvat maatregelen en voorschriften die gericht zijn op het behoud of de verbetering
van de kwaliteit van het milieu, de natuur of het landschap.1 De maatregelen gericht op
soortenbescherming (nl. beheerovereenkomsten grauwe kiekendief, hamster, akker- en
weidevogels) worden het breedst ingezet en ze omvatten 5317 hectare of 42% van de totale
oppervlakte voor beheerovereenkomsten in Vlaanderen.2

Veelzijdig interpretatiekader
Om de beheerovereenkomsten soortenbescherming coherent en consequent te beschouwen,
hebben we een systematisch toegepast interpretatiekader nodig. Dit interpretatiekader is
logischerwijs veelzijdig, gelet op de vele dimensies en onderliggende criteria die samen vorm
geven aan de beheerovereenkomsten en de uiteenlopende invalshoeken die de diverse actoren
prioriteren... Het interpretatiekader omhelst zo een heterogene samenstelling van
resultaatsgebieden voor de beheerovereenkomsten. Met deze resultaten kunnen wij de huidige
effectiviteit van de beheerovereenkomsten verkennen. De voorgestelde dimensies en criteria
vormen het resultaat van de analyse van de beheerovereenkomsten en zij worden als volgt
gestructureerd en beschreven:
Ontwerp van maatregelen:
•

Flexibiliteit: Dit heeft betrekking op datums of randvoorwaarden om een actie uit te
voeren, welke acties moeten gedaan worden en de concrete inhoud van de maatregelen
definiëren de flexibiliteit van de beheerovereenkomsten. Flexibiliteit binnen de contracten
laat landbouwers toe hun praktijken zo adequaat mogelijk te af te stemmen wanneer ze
een beheerovereenkomsten voor de natuur en milieu aansluiten.

•

Omkadering: De omkadering omvat de opmaak en ontwikkeling van de
beheerovereenkomst op het terrein. Zo werkt de VLM samen met de landbouwer om de
beheerovereenkomst op te maken, rekening houdend met de specifieke bedrijfssituatie.

1

Zie https://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten

2

Zie https://pers.vlm.be/beheerovereenkomsten-voor-soortenbescherming-zitten-in-de-lift-bloemenstrookneemt-vlucht-vooruit
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Implementatie:
•

Technische uitvoerbaarheid: Dit punt omvat de maatregelen die je op het terrein kunt
doen om de verwachte resultaten te bereiken. Deze dimensie bepaalt wat haalbaar in het
landbouwgebied is en hangt dus af van de biofysische en socio-economische omgeving
van het landbouwbedrijf.

•

Bedrijfsmatige inpasbaarheid: Deze uitvoerbaarheid wordt niet alleen bepaald door de
aard van het terrein maar ook door de inpasbaarheid in bedrijfsvoering. De financiële
impact van de aanleg en onderhoud van beheerovereenkomsten hangt af van dit
criterium. Zo kan een beheerovereenkomst een andere financiële impact genereren bij
een kleiner bedrijf dan bij een groter bedrijf.

•

Economische haalbaarheid: Uit het GLB krijgt elke lidstaat prioriteiten en doelstellingen
uit te werken in een eigen programma. In België gebeurt dit op regionaal niveau.
Vlaanderen werkte hiertoe het derde Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III)
uit. Voor de periode 2014 - 2020 krijgt België vanuit het ELFPO een budget van
€551.790.759 toegewezen, waarvan €287.758.881 naar Vlaanderen gaat3 (zie bijlage 1
voor meer gedetailleerde info met betrekking tot vergoeding in beheerovereenkomsten).
Op die manier moeten we rekening houden met deze inzet van middelen die de ambitie
in het kader van beheerovereenkomsten en ook hun economische haalbaarheid naar de
landbouwers toe begrenst. De beheerovereenkomsten kunnen ook een commercieel
valoriseerbaarheid hebben. Als voorbeeld hiervan is de promotie van een
beheerovereenkomst in het kader van een vermarkting via de korte keten.
Beheerovereenkomsten kunnen dus niet alleen een positieve bijdrage leveren aan het
milieu maar ook aan diensten, goederen en het imago van het landbouwbedrijf.

•

Geschiktheid van de bedrijfsspecifieke omgeving: Variatie op het terrein kan een
positieve dan wel een negatieve aantrekkingskracht uitoefenen op doelsoorten (bv.
diversiteit in zaaidichtheid, soortensamenstelling, structuur van het gewas, ...). De
samenstelling en structuur van de rand bepaalt welke soorten gelokt worden. Door hierop
in te spelen kunnen dus bepaalde doelsoorten en hun geassocieerde fauna van een
beoogde beschermingssoort aangetrokken worden.4 Kleine landschapselementen
spelen dan ook een belangrijke rol voor de biodiversiteit in de Vlaamse landbouw.

•

Begeleiding: Deze dimensie omvat het leerproces in functie van een goede uitvoering.
Na het afsluiten van een beheerovereenkomst is een goede opvolging essentieel om uit
de maatregelen op het terrein te kunnen leren. Een samenwerking tussen landbouwers
een organisaties die voor die uitvoering zorgen, is dus de startpunt voor een ontwikkeling
van toekomstige beheerovereenkomsten die de biodiversiteit zowel de vertrouwen van
landbouwers verhogen.

3

Departement Landbouw en Visserij, 2020, Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020
PDPO III, https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/brochure_pdpo_iii_versie_15_april_2020.pdf

4

Ewout Zwaenepoel, Sylvie Danckaert, Dirk Van Gijseghem, 2016, Wat kan de landbouwer doen voor
Europese habitats en soorten?, Departement Landbouw en Visserij,
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/wat_kan_de_landbouwer_doen_voor_europese_habitat
s_en_soorten.pdf
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Resultaat:
•

Benutte oppervlakte: Een van de meest visuele resultaten van beheerovereenkomsten
is het aantal hectare waarin deze maatregelen een bepaalde natuurdoel beschermt. Het
gebied onder de contracten van beheerovereenkomsten worden onder het contract in
hectare (ha) gemeten. De densiteit van de beheerovereenkomsten op een bepaalde
gebied is een bijdrage van belang.

•

Doelstellingen voor biodiversiteit: De bedoeling van beheerovereenkomsten is om een
extra inspanning voor het milieu te doen. Verschillende beheerovereenkomsten zorgen
voor bepaalde natuurdoelstelling. Op die manier kunnen twee of meer
beheerovereenkomsten voor dezelfde doelstelling zorgen ofwel een positief effect
bijdragen aan dezelfde natuurdoel.

•

Synergiën: Om meer doeltreffende beheerovereenkomsten te ontwikkelen, kunnen we
ook rekening houden met de synergiën tussen beheerpakketten enerzijds, die samen
meer natuurwaarden op het terrein kunnen versterken, en met andere instrumenten
anderzijds (bv. ecoregelingen). De dubbele financiering voor dezelfde inspanning wordt
hier immers niet steeds verboden. Daardoor ontstaan er mogelijkheden om synergiën te
maximaliseren.5

•

Doorwerking: Na afloop van het contract van een beheerovereenkomst kunnen de
effecten of de maatregelen zelf op het gebied aanwezig blijven. De mate waarin
beheerovereenkomsten resultaten na beëindiging blijven voortbrengen, vormt ook een
aspect van effectiviteit.

Transversale invalshoeken
Ook bredere processen die in het landbouwgebied gebeuren hebben een impact op de
beheerovereenkomsten. Deze externe oorzaken duiden we aan als transversale invalshoeken.
•

Klimaatverandering: De klimaatverandering is een proces dat de weeromstandigheden
onvoorspelbaar verandert en zo het landbouwsysteem wijzigt. Veranderingen van
factoren zoals temperatuur en neerslag ervan kunnen een effect hebben op het landbouw
en het ecosysteem. Om de verschillende effecten van de klimaatverandering te tonen,
gebruikt de International Panel for Climate Change (IPCC) klimaat scenario’s gebaseerd
op de emissies en de economische en energetisch systeem van de bevolking.6

•

Socio-economische context: Een andere dimensie die een impact op het bredere
landbouwsysteem heeft, is de socio-economische context waarin het landbouwbedrijf met
beheerovereenkomsten zich bevindt. Binnen dit kader zijn er risico’s voor de landbouwer,
zoals prijsschommelingen of productieverlies.

•

Natuurwaarde: De natuurwaarde van een gebied is gedefinieerd als de waarde die aan
een bepaald gebied wordt toegekend, gezien vanuit het perspectief van

5

De mogelijke combinaties tussen instrumenten voor natuurbescherming worden in dit tabel van het
departement Landbouw en Visserij uitgelegd, rekening houdend met de dubbele financiering.
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/tabel_combinaties_eag_vergroening_met_ammboen_bio_-_versie_31012020.pdf

6

Zie ipcc.ch
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natuurbescherming. Door criteria zoals aantal soorten, kwaliteit van een ecosysteem en
de belang van populaties van de verschillende soorten wordt de natuur bepaald die
beschermd moet worden in Vlaamse landbouwgebieden.
•

De Vlaamse open ruimte: Vlaanderen is een versnipperde en verstedelijkte regio waar
de beschikbare oppervlakte nog heel beperkt is. Daarom is het moeilijk om nieuwe
oppervlakte in een beheerovereenkomst te integreren. In Vlaanderen nam het
ruimtebeslag in de periode 2001-2016 toe met gemiddeld 6 ha/dag.7 Bovendien stelde de
SALV dat het toenemende niet-agrarische gebruik van gronden de prijzen de hoogte in
stuwt. Daardoor wordt het voor veel landbouwers, zowel startende, jonge als gevestigde,
steeds moeilijker om landbouwgronden te kunnen verwerven.8 De verkruimelende open
ruimte is een dimensie waarin de beheerovereenkomsten spelen.

•

Draagvlak: Het vertrouwen tussen de landbouworganisaties binnen de adviesraad is
essentieel om de beheerovereenkomsten in de toekomst verder te kunnen ontwikkelen.
In 2019 hebben 3081 landbouwers een beheerovereenkomsten met de Vlaamse
Landmaatschappij aangesloten, wat de 13% van de landbouwers in Vlaanderen is.9 In
2020 neemt het aantal landbouwers met beheerovereenkomsten tot ruim 3800 toe.10 Door
een samenwerking tussen de overheid en de landbouwers zou het draagvlak en de
kennisopbouw nog verder kunnen verhogen. Een wederzijds begrip laat meer resultaten
van beheerovereenkomsten op het terrein toe.

7

Departement Ruimte Vlaanderen, 2016, Ruimtelijke staat Vlaanderen in thema’s en indicatoren, indicator
ruimtebeslag, https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Thema_1_Open_ruimte.pdf

8

SALV verkennende nota, 2017, Uitdagingen voor een duurzame toekomst voor de landbouw in Vlaanderen,
Brussel
https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SALV_ADV_20170531_notaduurzametoekomstlandbouw_
DEF.pdf

9

Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Landmaatschappij, 2019, Wat vinden landbouwers van VLMbeheerovereenkomsten. O.a. Resultaten van een grootschalige bevraging in 2018,
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/Agriflanders%202019/3%20Presentat
ie_Agriflanders_BO_WouterRombouts.pdf

10

Zie https://pers.vlm.be/beheerovereenkomsten-voor-soortenbescherming-zitten-in-de-lift-bloemenstrookneemt-vlucht-vooruit
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Figuur 1. Criteria van beheerovereenkomsten.
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Deel I – Wettelijk kader voor
beheerovereenkomsten
1

Landbouwbeleid

1.1

Europees kader

1.1.1

Het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De EU steunt boeren financieel en stimuleert duurzame en milieuvriendelijke werkwijzen door de
invoering van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) die deze uitdagingen voor
landbouwers zou helpen bereiken. Het GLB van de EU van 2014 tot 2020 bepaalt de volgende
vijf lijnen als doelstellingen11:
1. Landbouwers ondersteunen, de landbouwproductiviteit verbeteren en voor een stabiele
voorziening van betaalbare levensmiddelen zorgen
2. De landbouwers van de Europese Unie een redelijk inkomen garanderen
3. Het klimaat beschermen en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen bevorderen
4. Plattelandsgebieden en landschappen in de hele EU in stand houden
5. De plattelandseconomie levensvatbaar houden door de werkgelegenheid in de landbouw,
agrovoedingsindustrie en aanverwante sectoren te stimuleren

Het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid bestaat uit twee pijlers: pijler I omvat de
inkomenssteun in de vorm van rechtstreekse betalingen voor de boeren, wat zorgt voor stabiele
inkomens in de landbouwsector, en boeren beloond worden voor milieuvriendelijke landbouw en
collectieve goederen die normaal niet worden betaald. De inkomenssteun (de zogenoemde
rechtstreekse betalingen) is budgettair de belangrijkste maatregel binnen het GLB en verleent
boeren inkomenssteun om als vangnet te dienen en de landbouw rendabeler te maken; te zorgen
dat er in Europa voldoende voedsel is; hen te helpen veilig, gezond en betaalbaar voedsel te
produceren; en hen te belonen voor zaken waarvoor de markt hen niet betaalt, maar die wel het
algemeen belang dienen, zoals de zorg voor landschap en milieuzorg.
De betalingen uit het GLB zijn bovendien gekoppeld aan vereisten op het gebied van
voedselveiligheid, gezondheid van dieren en planten, klimaat, milieu, bescherming van
watervoorraden, dierenwelzijn en de conditie waarin de landbouwgrond wordt gehouden (de
GLMC). Deze zijn de “randvoorwaarden”.12 Met de randvoorwaarden beoogt Europa een
marktgerichte, duurzame landbouw in overeenstemming met de wensen van de maatschappij.
Daarnaast streeft ze naar een beter evenwicht tussen landbouw en milieu.
11

Zie https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_nl

12

Zie https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/uitbetaling-betalingsrechten/randvoorwaarden
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De tweede pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid omvat de maatregelen rond
plattelandsontwikkeling, de zogenaamde agromilieuklimaatmaatregelen. In Vlaanderen heeft dat
vorm gekregen in het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 - 2020 (PDPO III)13,
gefinancierd met middelen van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
(ELFPO). De totale ELFPO-uitgaven voor de periode 2014-2019 is €147 miljoen. Voor de
agromilieuklimaatmaatregelen zijn de ELFPO-uitgaven ongeveer €37 miljoen (51,7% van de
geplande ELFPO middelen voor PDPOIII).14 Het GLB is rechtstreeks geïmplementeerd in ca.
40% van het Europese gebied.15
In het financiële kader heeft de Commissie gepland om in de lopende beleidsperiode 2014 - 2020
€86 miljard (ongeveer 8% van de lange termijn begroting van de EU, €13,5 miljard per jaar) aan
biodiversiteit te besteden, waarvan €66 miljard (77% van dit bedrag) afkomstig was van het
GLB.16

1.1.2

Het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Initieel zou na 2020 een nieuw GLB opgestart worden. Wegens moeizame politieke
onderhandelingen, niet in het minst bemoeilijkt door de Brexit en de coronacrisis, liep de
ontwikkeling van het nieuwe GLB vertraging op. De Europese Raad en het Europarlement hebben
afgesproken om het huidige GLB door te zetten tot eind 2022.17
Als krachtlijnen omvat het toekomstige GLB negen nieuwe doelstellingen18:
1. Zorgen voor een eerlijk inkomen voor landbouwers
2. Het concurrentievermogen vergroten
3. Het machtsevenwicht in de voedselvoorzieningsketen herstellen
4. De klimaatverandering tegengaan
5. Zorgen voor het milieu
6. Landschappen en de biodiversiteit beschermen
13

Zie https://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/gemeenschappelijk-landbouwbeleidglb#GLM%202014-2020

14

PDPO III jaarverslag 2019, Departement Landbouw en Visserij, tabel 1.

15

Navarro A., López-Bao J. V., 2018, Towards a greener Common Agricultural Policy, Nature Ecology &
Evolution.

16

Europese Rekenkamer, Ondanks specifieke GLB-maatregelen blijft de biodiversiteit op landbouwgrond
achteruitgaan, aldus controleurs, 2020, Luxemburg,
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/insr20_13/insr_biodiversity_on_farmland_nl.pdf

17

Zie https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/07/03/twee-jaar-uitstel-invoering-nieuw-europeeslandbouwbeleid

18

Zie https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap/keypolicy-objectives-future-cap_nl
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7. De generatiewissel bevorderen
8. Het platteland vitaal houden
9. De kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen

Voor de periode 2021 - 2027 stelde de Europese Commissie een ambitieuze totale begroting van
€365 miljard voor.19 De begroting van het GLB wordt opnieuw verdeeld tussen de twee bestaande
pijlers, i.e. rechtstreekse steun voor landbouwers en plattelandsontwikkeling. De lidstaten krijgen
daarbij de mogelijkheid om tot 15% van hun GLB-toewijzingen over te dragen tussen de pijlers.
Een van de belangrijkste veranderingen is de introductie van de conditionaliteit. Deze
conditionaliteit is een verbindingssysteem tussen vergoedingen in pijler I en II en de verplichtingen
als voorwaarde. Op die manier worden de randvoorwaarden en de vergroening van het vorige
GLB gecombineerd in het nieuwe instrument van conditionaliteit. Als de landbouwers aan de
verplichtingen niet voldoen, dan worden de betalingen verminderd. Bovendien werden de huidige
verplichtingen aangepast. Een voorbeeld hiervan vormt de “diversificatie van gewassen”. Dit
wordt nu de “rotatie van gewassen”.
De ecoregelingen zullen bijdragen aan het milieu en klimaat door rechtstreekse betalingen onder
de pijler I. Ze zijn gefinancierd met middelen van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)
en ter vervanging van de huidige vergroeningsbetaling. Ze bieden de mogelijkheid om
rechtstreekse betalingen als stimulans voor de boeren te geven als vergoeding voor milieu- en
klimaatinspanningen. Dat zal resulteren in een jaarlijkse vergoeding, in de plaats van de
bestaande meerjarige vergoeding. Lidstaten moeten verplicht ecoregelingen ontwerpen en
aanbieden. Voor landbouwers zijn ze vrijwillig. Ze komen tegemoet aan specifieke milieu- en
klimaat gerelateerde doelstellingen. Daarom gaan ze verder dan de conditionaliteit. Mogelijke
invullingen zijn: aanhouden meerjarig grasland, verhogen van het C-gehalte in de bodem, steun
biologische landbouw,…20
Aan de andere kant biedt de pijler II veel instrumenten waarvan zowel het milieu als de boer kan
profiteren. De vergoeding voor agromilieu- en klimaatverbintenissen omvat de genoemde
agromilieuklimaatmaatregelen, ten gunste van landbouwers die een vrijwillige overeenkomst voor
5 of 7 jaar afsluiten. Deze beheersverbintenissen komen tegemoet aan de specifieke milieu- en
klimaat gerelateerde doelstellingen van art. 6 van 2018/0216/COD.21 Voor meer gedetailleerde
info over het uitbetaalde areaal van elke agromilieuklimaatmaatregelen, zie bijlage 2.
Daarnaast zullen andere betalingen onder pijler II blijven. Ten minste 30% van de EU pijler II
fonds moeten gespendeerd worden aan het milieu en de klimaat (zie bijlage 3 voor een

19

Europese Commissie, 2018, EU Begroting: Het GLB na 2020, https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/budget-may2018-modernising-cap_nl_0.pdf

20

Departement Landbouw en Visserij, 2020, Groene Architectuur nieuw GLB – Ecoregelingen, Technisch
overleg landbouworganisaties

21

Zie https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:aa85fa9a-65a0-11e8-ab9c01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
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gedetailleerde voorbeeld).22 Mogelijke invullingen zijn: steun voor het telen van ecogewassen,
steun voor meerjarige bloemenstrook in de fruitteelt of beheerovereenkomsten ter bescherming
van fauna en flora gebonden aan landbouwactiviteiten.23
Op Europees niveau zal een uitgebreid instrumentarium van maatregelen worden
overeengekomen. Elke lidstaat zal vervolgens specifieke maatregelen selecteren en uitwerken.
Een gemeenschappelijke reeks resultaatindicatoren zal een correcte beoordeling van de
doeltreffendheid van de maatregelen en dus het gelijke speelveld moeten waarborgen onder de
lidstaten.24
Omdat het toekomstige GLB nog niet klaar is om volgend jaar te starten, worden een aantal
overgangsmaatregelen25 uitgesteld:
•

Lopende verbintenissen lopen gewoon verder, waaronder agromilieuklimaatmaatregelen.
Landbouwers met lopende verbintenissen hoeven zich dus geen zorgen te maken.

•

Geen nieuwe vijfjarige verbintenissen start 2021 meer mogelijk. Ook niet na afloop van
een eerdere verbintenis.

•

Landbouwers met een aflopende verbintenis (eind 2020) zouden, indien ze dat wensen,
hun verbintenis nog met een jaar kunnen verlengen.

•

Voorafgaand aan het tweede of derde jaar van lopende verbintenissen kan indien gewenst
de verbintenisoppervlakte/het verbintenisaantal tot maximaal 20% verhoogd worden. De
looptijd van de verbintenis blijft hierbij behouden.

•

Géén vervangingen (verbintenisoppervlakte/-aantal verhogen met meer dan 20%,
waardoor een nieuwe vijfjarige verbintenis wordt aangemaakt) van lopende
verbintenissen.

1.1.3

Green Deal en de Van boer-tot-bordstrategie

Green deal
In de Europese Green Deal wordt uiteengezet hoe Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale
continent moet worden. Er wordt een nieuwe strategie voor duurzame en inclusieve groei
voorgesteld aan de hand waarvan de economie moet worden gestimuleerd, de volksgezondheid
en de levenskwaliteit moeten worden verbeterd en de natuur moet worden beschermd, zonder
dat iemand achterblijft. Het is een nieuwe groeistrategie die de EU moet omvormen tot een
22

European Commission, 2019, The Post-2020 Common Agricultural Policy: Environmental benefits and
simplification, Agriculture and Rural Development, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/key_policies/documents/cap-post-2020-environ-benefits-simplification_en.pdf

23

Departement Landbouw en Visserij, 2020, Groene Architectuur nieuw GLB – Ecoregelingen, Technisch
overleg landbouworganisaties

24

Europese Commissie, 2018, EU Begroting: Het GLB na 2020, https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/budget-may2018-modernising-cap_nl_0.pdf

25

Bioforum, GLB na 2020: overgangsmaatregelen
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eerlijke en welvarende samenleving, met een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende
economie, waar vanaf 2050 netto geen broeikasgassen meer worden uitgestoten en
economische groei is losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen. Het voorziet de
doelstellingen om hulpbronnen efficiënter te gebruiken door over te schakelen op een schone,
circulaire economie, en de biodiversiteit te herstellen en de vervuiling terug te dringen.
De Commissie heeft al duidelijk uiteengezet hoe tegen 2050 klimaatneutraliteit kan worden
bereikt. Bovendien, zal de Commissie een nieuwe, ambitieuzere EU-strategie voor aanpassing
aan de klimaatverandering vaststellen.26 De beleidsgebieden van de Green Deal omvat de
biodiversiteit strategie, van-boer-tot-bord strategie, duurzame landbouw, schone energie,
duurzame industrie, bouwen en renoveren, duurzame mobiliteit, verontreiniging beëindigen en
climate action.27

Van boer-tot-bordstrategie
De van-boer-tot-bord-strategie (“Farm to Fork strategy” in het Engels) is een van de
kernelementen van de Green Deal. In deze strategie worden de uitdagingen in verband met
duurzame voedselsystemen in een algemene benadering behandeld. De strategie gaat ervan uit
dat gezonde mensen, gezonde samenlevingen en een gezonde planeet niet los van elkaar te
zien zijn. Overschakelen op een duurzaam voedselsysteem kan volgens de Commissie een
positieve werking hebben op het milieu, de volksgezondheid en de maatschappij, economische
voordelen opleveren en ervoor zorgen dat we met het herstel van de huidige crisis een duurzame
weg inslaan.
De landbouw is verantwoordelijk voor 10,3% van de broeikasgasemissies van de EU en bijna
70% daarvan wordt uitgestoten door de dierlijke sector. Bovendien wordt 68% van de totale
landbouwgrond gebruikt voor de dierlijke productie. De van-boer-tot-bord strategie voorziet in een
nieuwe aanpak om ervoor te zorgen dat de landbouw, de visserij, de aquacultuur en de hele
verdere voedselwaardeketen op passende wijze bijdraagt aan dit proces.
De van-boer-tot-bord strategie wijst drie brede doelstellingen aan28:
•

ervoor zorgen dat de voedselvoorzieningsketen een neutrale of positieve impact heeft op
het milieu, beperken de gevolgen van de klimaatverandering en het verlies aan
biodiversiteit omkeren.

•

de voedselzekerheid, de voedingswaarde en de volksgezondheid bewaken voor iedereen.

•

voedsel betaalbaar houden zodat het meest duurzame voedsel uiteindelijk ook het
betaalbaarst wordt.

26

Europese Commissie, 2019, De Europese Green Deal

27

Zie https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl

28

Europese Commissie, 2020, Een "van boer tot bord"-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk
voedselsysteem, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF
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1.2

Vlaanderen

Op Vlaams niveau zijn twee organisaties in hoofdzaak betrokken bij de implementatie van het
GLB: de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het departement Landbouw en Visserij.
De VLM versterkt de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te
investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. Ze wil
zorgen voor een gunstig landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en
te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. De VLM werkt door samenwerking met
partners.29
Samen met de minister stippelt het departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond landen tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en
evalueert het. Daarvoor werkt het departement ook samen met betrokken organisaties in
Vlaanderen. Vanuit het Europese en globale Vlaamse kader bouwt het Departement Landbouw
en Visserij mee aan een toekomstgericht landbouw- en visserijbeleid. Ze zorgen voor een
kwaliteitsvolle dienstverlening aan de Vlaamse agrovoedingsketen met prioriteit voor de primaire
producent.30

1.2.1

Agromilieumaatregelen van het departement LV

Het departement Landbouw en Visserij geeft vorm aan de agromilieu- en klimaatmaatregelen van
Pijler II. Deze “agromilieumaatregelen” stimuleren het toepassen van milieu-, klimaat-, en
natuurvriendelijke landbouwpraktijken op vrijwillige basis. De overeenkomsten worden
aangegaan voor vijf jaar. Het departement Landbouw en Visserij biedt de volgende maatregelen
aan31:
Tabel 1. Maatregelen binnen de agromilieumaatregelen van het departement Landbouw en Visserij.

Agromilieumaatregelen
Mechanische onkruidbestrijding
Teelt van vlinderbloemigen
Verwarringstechniek in de fruitteelt
Teelt van vezelvlas met verminderde bemesting
Teelt van vezelhennep met verminderde bemesting
Behoud van lokale rundveerassen
Behoud van lokale schapenrassen
29

Zie https://www.vlm.be/nl/themas/over_VLM/

30

Zie https://lv.vlaanderen.be/nl/home/over-ons/departement-landbouw-en-visserij

31

Departement Landbouw en Visserij, 2020, Subsidies voor Agromilieumaatregelen algemeen,
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/fiche_agromilieumaatregelen_algemeen__31012020.pdf
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1.2.2

Beheerovereenkomsten van de VLM

Ook de VLM biedt agromilieu- en klimaatmaatregelen aan binnen het raamwerk van Pijler II. Die
maatregelen van de VLM worden aangeduid met de term “beheerovereenkomsten” sinds 2001.
Een beheerovereenkomst bestaat uit één of meerdere beheerpakketten. Een beheerpakket
omvat maatregelen en voorschriften die gericht zijn op het behoud of de verbetering van de
kwaliteit van het milieu, de natuur of het landschap. Een beheerovereenkomst is een vrijwillige,
vijfjarige overeenkomst met de VLM om extra inspanningen te doen voor het milieu, de natuur en
de biodiversiteit in Vlaanderen in ruil voor een jaarlijkse vergoeding. De verschillende
beheerpakketten die de VLM biedt zijn de volgende32:

Tabel 2. Maatregelen binnen de beheerovereenkomsten van de VLM

Beheerovereenkomsten
Aanleg en onderhoud bloemenstrook
Hamster
Grauwe kiekendief
Akkervogels
Weidevogels
Erosiebestrijding
Kleine landschapselementen
Soortenrijk grasland
Perceelsranden
Waterkwaliteit

De uitbetaling van de beheerovereenkomsten voor de jaar 201933 wordt op de tabel hieronder
getoond. In totaal werden meer dan 11.344 ha bedekt door 3.569 landbouwers:

32

Zie https://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten

33

Zie https://pers.vlm.be/vergoedingen-voor-beheerovereenkomsten-2019-uitbetaald
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Tabel 3. Het volledige bedrag aan vergoedingen van beheerovereenkomsten uitbetaald in 2019.

Intermezzo: BO’s Grauwe kiekendief en hamster
Sinds 2017 nemen de grauwe kiekendief en de hamster deel uit een specifieke
beheerovereenkomst voor hun bescherming. Samen met de beheerovereenkomsten voor akkeren weidevogels vormen ze een eenheid als “beheerovereenkomsten soortenbescherming”. Deze
speciale maatregelen voor de grauwe kiekendief en de hamster wordt opgesteld wegens de
alarmerende afname van hun populaties, aangetoond door studies, monitoring en onderzoek.
Deze beheerovereenkomsten staan niet centraal in deze paper. Toch is het interessant om de
maatregelen kort te bespreken, omdat een aantal inzichten waardevol kunnen blijken met het oog
op de andere beheerovereenkomsten:
De grauwe kiekendief Circus pygargus (L.) is een roofvogel die in Noordwest-Europa in open
akkerbouwgebieden broedt. De vogel komt in het voorjaar uit zijn Afrikaanse
overwinteringsgebieden terug naar Vlaanderen. De categorie van deze vogelsoort in de Rode
Lijst van Vlaanderen is “ernstig bedreigd”.34 In België is het een erg zeldzame broedvogel
geworden. De grootste bedreiging voor deze vogelsoort is de intensieve landbouw die het
leefgebied van de soort verandert. De nesten en jongen van de grauwe kiekendief zijn eveneens
te kwetsbaar tegen landbouwmachines.35 Om hun overlevingskansen te verhogen, creëerde de
VLM in 2017 de beheerovereenkomst grauwe kiekendief, nadat het ANB in 2015 het
soortenbeschermingsprogramma (SBP) grauwe kiekendief had opgemaakt.
De grauwe kiekendief wordt gezien als een paraplusoort voor soorten van
akkergemeenschappen. Het gaat hier voornamelijk om akkervogels van open landschappen
zoals bruine kiekendief, veldleeuwerik, gele kwikstaart of grauwe gors, alsook andere roofvogels.
34

Zie https://www.inbo.be/nl/zoek-de-rode-lijsten-vlaanderen

35

Zie https://www.natura2000.vlaanderen.be/soort/grauwe-kiekendief
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Door de aanleg en onderhoud van de beheerovereenkomst grauwe kiekendief profiteren ook een
aantal akkervogels die onder een rodelijstcategorie van bedreiging vallen.
In Nederland is de soort teruggekeerd door samenwerking tussen landbouwers, vrijwilligers,
overheid, ambtenaren en onderzoekers. In 1992 hebben Menno Zijlstra en Fred Hustings een
artikel geschreven voor het tijdschrijft Limosa over het uitsterven van de grauwe kiekendief.
Habitatvernietiging en de intensivering van de landbouw werden verantwoordelijk geacht voor de
achteruitgang van deze roofvogel. Als gevolg hiervan probeerden ze duizenden hectaren
hoogproductieve landbouwgronden te laten braakleggen. Grauwe kiekendieven, kerkuilen,
torenvalken en velduilen namen enorm toe in die gebieden. Op die manier werd in 2001 het
Soortenbeschermingsplan voor de grauwe kiekendief afgebakend. Het aantal broedparen van
grauwe kiekendief is dan nauwkeuriger dan ooit gevolgd. Het doel was tijdig nesten op te sporen
in landbouwgebieden die voor het uitvliegen van de jongen zouden worden geoogst. In 68% van
gevallen werd aangetoond dat het noodzakelijk is om het vroegtijdig mislukken van nesten te
voorkomen. De rol van de vrijwilligers was essentieel om nesten in akkergebieden te lokaliseren.
Het verhaal van Nederland concludeert dat toekomstige inspanningen bij voorkeur in gebieden
worden gerealiseerd waar voldoende indicatorsoorten aanwezig zijn.36
Voor soorten onder de paraplu van de grauwe kiekendief, zoals de bruine kiekendief, zijn er ook
SBP’s die specifiek gericht zijn op de behoeften van die specifieke vogelsoort. De bruine
kiekendief heeft bepaalde noden die niet altijd samenvallen met de noden van de grauwe
kiekendief.37 Als voorbeeld hiervan, gebruikt de bruine kiekendief verschillende habitats voor
bepaalde functies (zoals moerassen en akkergebied die ze als foerageer- of broedgebied
gebruiken). Niettemin vormen de beheerovereenkomsten een geschikt instrument om de
habitatkwaliteit van het foerageergebied van de bruine kiekendief te verhogen. Dit programma
stelt een gefaseerd maaibeheer (“gemengde grasstrook” met een uitstel van de maaidatum tot
15 juli of een gefaseerd maaibeheer of naar een beheerovereenkomst “gemengde grasstrook
plus”). Ook om een grote muizenpopulatie voor roofvogels te kunnen opbouwen is het
noodzakelijk dat deze akkerranden meerdere jaren op dezelfde plaats blijven liggen. Ten aanzien
van gestelde problemen voor de bescherming van roofvogels, zoals de predatie van vos, de
kuiken van andere vogelsoorten en de impact van windturbines, stellen de auteurs van het SBP
en relevante onderzoekers en experten dat de invloed van deze elementen op de bescherming
van kiekendieven niet significant is.
De Europese hamster Cricetus cricetus (L.) is een akkerknaagdier die een van de zeldzaamste
inheemse zoogdieren in Vlaanderen is. Volgens de Rode Lijst van Vlaanderen, is het onder de
categorie “ernstig bedreig” geclassificeerd.38 Gekoppeld aan het akkergebied, maakt de hamster
de burcht op akkers met graanteelt zoals tarwe en gerst, luzerne en rode klaver.39 Het

36

Koks B. en Visser E., 2001, De grauwe kiekendief in Nederland; een kwestie van samenwerken, Het
Vogeljaar 49 (6) pp 265-270

37

Agentschap voor Natuur en Bos, 2016, Bijlage Soortenbeschermingsprogramma voor de bruine kiekendief
(Circus aeroginosus), https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/sbp_bruine_kiekendief__bijlage_besluit_-_ondertekend.pdf

38

Zie https://www.inbo.be/nl/zoek-de-rode-lijsten-vlaanderen

39

Zie http://www.zoogdierenwerkgroep.be/studie/onderzoeksprojecten/hamster
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verspreidingsgebied omvat gans Europa, terwijl in Vlaanderen de populaties in de provincies
Vlaams-Brabant en Limburg geconcentreerd zijn.
Het beschermingsprobleem met de hamster wordt wetenschappelijk aangetoond in gans Europa.
De populaties van West-Europa tonen verminderde niveaus van genetische variabiliteit dan de
populaties in Oost-Europa. De situatie in België en Nederland is nog steeds erger dan de rest
van de populaties, met een zeer sterk afname van individuen. Een mogelijke uitleg voor de
afname in West-Europese populaties is de verhouding tussen de lage bevolkingsomvang en de
sterke bevolkingsdichtheid40. Zo ontstaat er een beperkte genenuitwisseling tussen populaties.
Onder de dringende behoefte om de hamster in Vlaanderen te beschermen, werd in 2017 de
hamster in de beheerovereenkomsten van de VLM opgenomen41. Dankzij de nieuwe
beheerovereenkomsten kunnen landbouwers de kwaliteit van de leefgebieden van de hamster
verbeteren. Voor de beheerovereenkomsten ten gunste van de hamster kunnen landbouwers
maatregelen zoals de luzernestrook uitvoeren, die voor voldoende dekking en voedsel voor de
hamster zorgen.42 Naast beheerovereenkomsten wordt ook ingezet op andere vormen van
innovatief hamstervriendelijk beheer.
In de “European Action Plan for the conservation of the common hamster”43, analyseren ze de
situatie van de hamster in een aantal Europese landen. Een gunstige instandhouding of een
herstel van het ecosysteem door traditionele kleinschalige landbouw met beschikbare variabele
gewassen speelt een sleutelrol voor de bescherming van de hamster. Niettemin zou de plannen
voor de bescherming van de hamster regionaal of lokaal zijn wegens een verschil in
landbouwmethodes tussen landen.

2

Natuurbeleid

2.1

Europees kader

2.1.1

Actueel natuurbeleid

Vogelrichtlijn
De richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009 inzake het behoud van het vogelbestand wordt
de Vogelrichtlijn benoemd.44 Ze heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het
wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied. Deze richtlijn is van toepassing op
vogels, hun eieren, hun nesten en hun leefgebieden (art.1 § 2). De lidstaten dienen alle nodige
40

Neumann K., Jansman H., Kayser A., Maak S., Gattermann R., 2004, Multiple bottlenecks in threatened
western European populations of the common hamster Cricetus cricetus (L.). Conservation Genetics, pp 51.

41

Vooraf, in 2015, had het ANB een nieuwe soortenbeschermingsprogramma voor de hamster vastgesteld.

42

Zie https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/NieuweBOhamsterkiekendief.aspx

43

Weinhold, Ulrich, 2008, European Action Plan for the conservation of the common hamster (Cricetus cricetus),
Strasbourge, Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats

44

Richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand, https://eurlex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=NL
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maatregelen te nemen om de populatie van de in artikel 1 bedoelde soorten op een niveau te
houden of te brengen dat met name beantwoordt aan de ecologische, wetenschappelijke en
culturele eisen (art. 2). Door de Vogelrichtlijn moeten de Europese lidstaten ervoor zorgen dat:
•

de populaties van de in het wild levende vogelsoorten behouden blijven (art. 2) en dat
hiervoor een aantal maatregelen worden getroffen (art. 3).

•

speciale beschermingszones (“vogelrichtlijngebieden”; SBZ) worden ingesteld voor de
zeldzame en bedreigde in het wild levende vogelsoorten, opgesomd in bijlage 1 bij de
Vogelrichtlijn, en voor migrerende soorten die regelmatig in de betrokken lidstaat
voorkomen (art. 4).

•

een aantal verbodsbepalingen worden ingevoerd om in het wild levende vogelsoorten te
beschermen (zoals een verbod op de vangst, op het verstoren van de broedperiode, of
op het houden van niet bejaagbare soorten) (art. 5).

•

een aantal beperkingen worden ingevoerd met betrekking tot de verkoop of het houden
van in het wild voorkomende vogels (art. 6).

•

voorwaarden worden opgesteld voor de jacht op of het doden van in het wild levende
vogelsoorten (art. 7, 8 en 9).

•

mits bepaalde voorwaarden, wetenschappelijk onderzoek op in het wild levende
vogelsoorten mogelijk wordt gemaakt (art. 10).

•

de introductie van in het wild levende vogelsoorten aan een aantal voorwaarden wordt
gebonden (art. 11).

Het omvat 7 bijlagen, waarvan de bijlage I45 speciale beschermingsmaatregelen voor vermelde
vogelsoorten beoogt (art. 4 § 1). In art. 10 § 1 staat er de behoefte van onderzoek en de
werkzaamheden voor de bescherming en het beheer van de populaties van alle in artikel 1
bedoelde vogelsoorten.

Habitatrichtlijn
De richtlijn 92/43/EEG van 21 mei van 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats
en de wilde flora en fauna wordt in het Nederlands de Habitatrichtlijn46 genoemd. Het doel van de
Habitatrichtlijn is de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, met inbegrip van
de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Overwegende dat de
natuurlijke habitats op het Europese grondgebied van de lidstaten steeds meer achteruitgaan en
dat een toenemend aantal wilde soorten ernstig bedreigd is, dat het noodzakelijk is op
communautair niveau maatregelen te nemen voorde instandhouding van de bedreigde habitats
en soorten. Om deze doestelling te bereiken worden er maatregelen ter bevordering van het
45

Zie https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/vogelrichtlijn-soort-van-bijlage-i-artikel-41-vogelrichtlijn

46

Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei van 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde
flora en fauna, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=NL
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behoud van de prioritaire natuurlijke habitats en het voortbestaan van prioritaire soorten van
communautair belang vastgesteld. Het begrip van natuurlijke habitats wordt onder art. 1b
vastgesteld: “land- of waterzones met bijzondere geografische, abiotische en biotische
kenmerken, en die zowel geheel natuurlijk als half natuurlijk kunnen zijn.”
De Habitatrichtlijn eist dat de Europese lidstaten:
•

de beschermde habitats en soorten (bijlage I en II) in een gunstige staat van
instandhouding houden of herstellen.

•

speciale beschermingszones (“habitatrichtlijngebieden”; SBZ) instellen voor soorten en
habitats (bijlagen I en II). Samen met de “vogelrichtlijngebieden” vormen de
“habitatrichtlijngebieden” het Natura 2000-netwerk van Europees beschermde gebieden
(art. 3).

•

maatregelen instellen om de soorten en habitats uit de bijlagen I en II die in deze
beschermingszones voorkomen in een gunstige staat van instandhouding te behouden of
te herstellen (art. 6).

•

plannen en projecten aan een passende beoordeling onderwerpen om te evalueren of er
al dan niet een significant effect is op de integriteit van het Natura 2000-gebied. Plannen
en projecten worden toegelaten als er geen alternatieven zijn en er dwingende redenen
van openbaar belang zijn. In dit geval moeten er wel compenserende maatregelen worden
genomen om de coherentie van het Natura 2000-netwerk te verzekeren (art. 6).

•

streven naar een adequaat beheer van wilde fauna en flora met betrekking tot de
ruimtelijke ordening (art. 10).

•

de beschermde habitats en soorten monitoren (art. 11).

•

een aantal verbodsbepalingen instellen voor de bescherming van soorten uit bijlage II en
IV (bijvoorbeeld verbod op opzettelijk doden van deze soorten, opzettelijk verstoren
tijdens de broedperiode, handelsverboden, …) of, wanneer noodzakelijk, van soorten uit
bijlage V (art. 12 tot 16).

De Habitatrichtlijn omvat 6 bijlagen waarvan bijlagen II en III voor soorten van belang zorgen. In
bijlage II staan er de soorten van belang terwijl de bijlage III bepaalt de soorten die strikt moeten
beschermd worden. De beschrijving en sorteren van prioritaire typen van natuurlijke habitats
bestaat uit de bijlage I van deze richtlijn.

2.1.2

Green Deal en de Biodiversiteitsstrategie

Een van de belangrijkste strategieën binnen de Green Deal, samen met de van-boer-tot-bord
strategie, is de Biodiversiteitstrategie.47 Door veranderingen in land- en zeegebruik,
47

Europese Commissie, 2020, EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
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overexploitatie, klimaatverandering, vervuiling en invasieve uitheemse soorten (de vijf
belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit) verdwijnt de natuur in sneltreinvaart.
Concreet wijst de Europese Commissie erop dat biodiversiteitsverlies leidt tot minder gewas- en
visopbrengsten, tot grotere economische verliezen als gevolg van overstromingen en andere
rampen, en tot het verlies van potentiële nieuwe bronnen van geneesmiddelen. Het nieuwe
beleidskader moet invulling geven aan de belangrijkste ambitie: ervoor zorgen dat tegen 2050
alle ecosystemen wereldwijd hersteld, veerkrachtig en adequaat beschermd zijn. Deze strategie
is voortvarend en stimulerend in opzet en uitvoering en houdt rekening met het feit dat voor het
beschermen en herstellen van de natuur meer nodig zal zijn dan alleen regelgeving. Er zal
volgens de Commissie actie nodig zijn van burgers, bedrijven, sociale partners en de onderzoeksen kennisgemeenschap, alsmede sterke partnerschappen tussen lokale, regionale, nationale en
Europese niveaus. Op die manier worden met de Biodiversiteitsstrategie de volgende
verbintenissen inzake natuurbescherming tegen 2030 onderschreven:
1. Minimaal 30 % van het landoppervlak van de EU en 30 % van het zeegebied van de EU
wettelijk beschermen en ecologische corridors integreren als onderdeel van een echt
trans-Europees natuurnetwerk.
2. Ten minste een derde van de beschermde gebieden in de EU strikt beschermen, met
inbegrip van alle resterende oerbossen in de EU.
3. Alle
beschermde
gebieden
doeltreffend
beheren
door
duidelijke
instandhoudingsdoelstellingen en -maatregelen op te stellen en alle gebieden in het
netwerk op gepaste wijze te monitoren.

Net als de Habitat- en Vogelrichtlijn focust ook de Biodiversiteitsstrategie op de vervollediging
van het Natura 2000-netwerk.

2.2

Vlaams natuurbeleid

2.2.1

Natuurdecreet

Het Natuurdecreet48 is de wettelijke basis voor het Vlaams natuurbeleid. Dit beleid inzake
natuurbehoud en de vrijwaring van het natuurlijk milieu is gericht op de bescherming, de
ontwikkeling, het beheer en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu, op de handhaving
of het herstel van de daartoe vereiste milieukwaliteit en op het scheppen van een zo breed
mogelijk maatschappelijk draagvlak, waarbij educatie en voorlichting van de bevolking inzake
natuurbehoud wordt gestimuleerd (art. 6). Binnen het Natuurdecreet wordt het Natuurbeleidsplan
bepaald in artikel 11. Artikel 12 onderwerpt de opmaak van het Natuurbeleidsplan aan de
ecologische, economische en sociale functies van natuur. Vervolgens omschrijft het artikel 13 de
maatregelen ter bevordering van het natuurbehoud. Daarnaast omvat het Natuurdecreet het
48

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu,
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1005915&datum=&geannoteerd=false&print=false

26

Agromilieumaatregelen in de Vlaamse land- en tuinbouw met focus op
beheerovereenkomsten soortenbescherming: analyse, synthese en
verkenning van de next-level

gebiedsgericht beleid zoals het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), het Integraal Verwervingsen Ondersteunend Netwerk (IVON), natuurreservaten en Speciale Beschermingszones (SBZ).
Bijlage I van het Natuurdecreet omvat de habitattypes van Bijlage I van de Habitatrichtlijn die in
Vlaanderen voorkomen. Op gelijkaardige wijze omvatten respectievelijk de bijlagen II en III de
dier- en plantensoorten van Bijlage II en de soorten van communautair belang van Bijlage IV van
de Habitatrichtlijn. Ten slotte bepaalt Bijlage IV de vogelsoorten van Bijlage I van de Vogelrichtlijn
die voorkomen in Vlaanderen.

2.2.2

Soortenbesluit

Het Soortenbesluit49 in Vlaanderen is gebaseerd op de Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG, 1979)
en de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG, 1992). In het Soortenbesluit wordt bepaald welke
soorten dieren en planten beschermd zijn in het Vlaamse Gewest (art. 9), en welke wettelijke
gevolgen verbonden zijn aan die beschermde status (art. 10 - 18). Op die manier bevat het
Soortenbesluit een basis voor het vaststellen van de Rode Lijsten van Vlaanderen door de
bevoegde minister (art. 5).50 Onder dit kader behandelt ook het Soortenbesluit gedomesticeerde
soorten, rassen of variëteiten, bejaagbare en bevisbare soorten, uitheemse soorten en potentieel
invasieve soorten. Het Soortenbesluit bevat in artikel 24-27 tevens de wettelijke basis voor het
nemen van maatregelen inzake soortenbehoud. De meest prominente van die maatregelen is de
mogelijkheid voor de bevoegde minister om een Soortenbeschermingsprogramma (SBP) vast te
stellen (artikel 26-27).

2.2.3

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van speciale beschermde zones (SBZ) waarmee Europa
de achteruitgang van de natuur een halt toeroept. Het Natura 2000-netwerk wil over heel Europa
de nodige ruimte bieden aan verschillende soorten planten en dieren en de gebieden waarin ze
leven. En die natuur levert ook voordelen op voor de mens: zuiver water, ruimte voor recreatie,
een gezonde bodem en frisse lucht.51 Het Europese netwerk bestaat uit meer dan 26.000
gebieden in de 27 landen en heeft een oppervlakte van meer dan 750.000 km² op het land en
bijna 200.000 km² op zee. Het beschermt meer dan 200 bedreigde leefgebieden en meer dan
1.200 verschillende soorten dieren en planten. Vlaanderen is een van de meest verstedelijkte
gebieden van Europa. Toch behoort 12,3% van het Vlaamse grondgebied tot het Natura 2000netwerk. De koplopers in Europa zijn Bulgarije, Slovenië en Slovakije: meer dan een kwart van
hun grondgebied behoort tot het Europese natuurnetwerk.52

49

Besluit van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer,
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1018227.html

50

Zie https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbeheer/soortenbescherming/wetgeving

51

Zie https://www.natura2000.vlaanderen.be/wat-natura-2000

52

Zie https://www.natura2000.vlaanderen.be/het-europese-plaatje
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De Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn vormen de basis van het Natura 2000-netwerk.
In de Habitatrichtlijn53 wordt het opzet van Natura 2000 aangeduid: een coherent Europees
ecologisch netwerk gevormd van speciale beschermingszones. Dit netwerk, dat bestaat uit
gebieden met in Bijlage I genoemde typen natuurlijke habitats en habitats van in Bijlage II
genoemde soorten, moet de betrokken typen natuurlijke habitats en habitats van soorten in hun
natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding behouden of in
voorkomend geval herstellen (art. 3 § 1). Bovendien wordt het Natura 2000-programma in het
Natuurdecreet vastgelegd in artikel 50ter. Het programma bevat een Vlaamse taakstelling en de
acties die nodig zijn om die taakstelling te realiseren. Het vormt het kader voor de
managementplannen die opgemaakt worden per SBZ. Die managementplannen zijn dus een
concretisering van het Vlaamse programma op SBZ-niveau.54
De huidige doelstelling tegen 2020 van het Natura 2000-netwerk is dat 16 van de 46 Europees
beschermde leefgebieden in een gunstige staat van instandhouding moeten gebracht zijn. In het
totaal moeten tegen dan 70% van alle noodzakelijke maatregelen in uitvoering zijn. Voor de
toekomst tegen 2050 moet elke Europees beschermde plant of dier, en hun leefgebied in een
gunstige staat van instandhouding gebracht zijn.55

2.2.4

Soortenbeschermingsprogramma’s

Het
Soortenbesluit
voorziet
de
mogelijkheid
tot
het
opstellen
van
een
soortenbeschermingsprogramma door het ANB. Dit programma wordt in overleg met de
betrokken doelgroepen opgesteld en omvat een aantal maatregelen met als doel ervoor te zorgen
dat een of meerdere soorten binnen Vlaanderen in een gunstige staat verkeren. Een SBP wordt
door de minister vastgesteld en heeft een looptijd van 5 jaar. Daarna kan het op basis van een
evaluatie worden verdergezet, al dan niet met de nodige aanpassingen. Een vastgesteld SBP is
dus een officieel document en niet vrijblijvend. De gemaakte afspraken binnen zo’n programma
zijn beslist beleid en dus bindend.
Een soortbeschermingsprogramma kan zowel voor Europees te beschermen soorten als voor
andere Vlaamse belangrijke soorten worden opgesteld. Op basis van een aantal criteria wordt
een prioritering vastgelegd voor de soorten waarvoor een SBP dient opgemaakt te worden. Zo
wordt er onder meer rekening gehouden met de rodelijststatus en de oppervlaktebehoefte van
soorten, maar ook met de nood aan ecologische verbindingen of er andere soorten kunnen mee
profiteren van de beschermingsmaatregelen. Er zijn nog programma’s voor de bescherming van
andere bedreigde soorten in Vlaanderen zoals de velduil, akker- en weidevogels die nog niet
volledig opgebouwd zijn.
Voor de uitvoering van een SBP is er intensief overleg met gebiedscoördinatoren en VLMbedrijfsplanners alsook een afstemming van de taken. Vaak zijn de beheerovereenkomsten
53

Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei van 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde
flora en fauna, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=NL

54

Zie https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/natura-2000-beleid-blijft-vaag/wat-staat-hetprogramma

55

Zie https://www.natura2000.vlaanderen.be/de-natura-2000-tijdslijn
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immers een instrument om tot een verbeterde inrichting en beheer van het landschap te komen.
Tijdens de uitvoering wordt het SBP gemonitord en nadien vindt er een evaluatie plaats. Op basis
van de evaluatie besluit men of men het SBP verlengt of een nieuw SBP zal ontwikkelen. Op
basis van nieuwe inzichten kunnen maatregelen van beheerovereenkomsten bijgestuurd worden.
Het Agentschap voor Natuur en Bos is de coördinerende instantie. Voor het SBP grauwe
kiekendief bestaat de monitoring uit volgende acties:
•

Uitwisseling en bundeling van internationale kennis over te nemen beheermaatregelen
voor de soort

•

Jaarlijkse monitoring in kerngebieden door gerichte inventarisaties

•

Monitoring voedselsituatie (dichtheden van populaties muizen, hazen en akkervogels)

Figuur 2. Tijdschema van natuurbeheer in Vlaanderen. Bron: Alba Alonso.
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3

Wettelijk evaluatiekader voor
beheerovereenkomsten

Specifiek in het kader van beheerovereenkomsten
De opvolging van de beheerovereenkomsten te vereist een evaluatiekader met meetbare
indicatoren op het terrein. Een dergelijke evaluatie is wettelijk verplicht voor de lidstaten. Als basis
hiervoor dient namelijk het wettelijk kader met betrekking tot de beschermde soorten (cf. supra).
Op die manier is bepaald dat de grauwe kiekendief als soort opgenomen in de Bijlage I van de
Vogelrichtlijn in Vlaanderen extra bescherming behoeft.56
De beheerovereenkomsten van de VLM zijn gericht op het halen van de indicatoren uitgedrukt in
de SBP. Deze indicatoren zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar beschermde
fauna in Vlaanderen. De indicatoren inbegrepen in het SBP grauwe kiekendief gelden ook voor
andere SBP waar beheerovereenkomsten belangrijk zijn (zoals SBP hamster). Ze zijn focust dus
op optimale inrichting en goed beheer voor de maatregelen. Op dit manier beoogt de VLM de
maatregelen op de meest geschikte locaties in te zetten. Daarvoor wordt er samengewerkt met
lokale actoren zoals de gebiedscoördinatoren van de SBP’s die medewerkers van
natuurorganisaties en lokale werkgroepen kunnen zijn.57
De uitvoering van een SBP heeft een duurtijd van 5 jaar. De monitoring ervan is gericht op drie
aspecten:
•

De uitvoering van de maatregelen

•

Het populatieverloop van de soort (verspreiding – aantal)

•

De relatie tussen beide + de relatie met algemene tendensen van de soort in dezelfde
periode (in het buitenland)

Dit is enerzijds een continu lopend proces met tussentijdse evaluaties. Anderzijds is een
eindevaluatie gewenst. Dit evaluatierapport geeft inzicht in de successen en tegenslagen binnen
het project, de evolutie van het areaal onder beheerovereenkomst en structureel verankerde
ecologische elementen, de populatie van de doelsoort, en de overige hierboven vermelde
monitoringsresultaten.
In 2019 werd er een studierapport opgemaakt door het INBO, betreffende de effectiviteit van
beheerovereenkomsten. Met een trendevaluatie en een abundantiemeting van akker- en
weidevogels wilde men nagaan of deze trends gerelateerd zijn aan de aanwezige hoeveelheid
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Michiel Vandegehuchte, Gert Van Hoydonck, Kristof Goemaere, Iwan Lewylle, Jorg Lambrechts en Olivier
Heylen, 2015, Soortenbeschermingprogramma voor grauwe kiekendief (Circus pygargus) in Vlaanderen,
Agentschap voor Natuur en Bos, https://www.vlaanderen.be/publicaties/soortenbeschermingsprogrammavoor-grauwe-kiekendief-circus-pygargus-in-vlaanderen
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Bert van Wambeke, VLM, persoonlijke communicatie.

30

Agromilieumaatregelen in de Vlaamse land- en tuinbouw met focus op
beheerovereenkomsten soortenbescherming: analyse, synthese en
verkenning van de next-level

beheermaatregelen.58 Voor het studie worden de indicatoren “broedvogeldiversiteit” en
“abundantie” gebruikt. Uit de resultaten van broedvogeltrends was er slechts in 15 gevallen een
significante stijging hoewel in 29 gevallen een significante daling staat. Er staat in de conclusies
van het rapport dat de trends in de PDPO-gebieden blijkbaar de Vlaamse trend blijven volgen en
er geen sprake is van een duidelijke trendbreuk. Nochtans is er blijkbaar nog geen rapport naar
effectiviteit van de beheerovereenkomsten toe die verplicht aan Vlaanderen of aan de EU
gerapporteerd moet worden.
Binnen het PDPO III volgt de VLM de indicatoren van het programma op. Het gaat om technische
indicatoren, outputindicatoren (bv. arealen, middelen…) die geprogrammeerd werden. Die
indicatoren worden jaarlijks opgevolgd. In het programma zijn ook resultaatsindicatoren voorzien,
zoals het areaal landbouwgrond waarop een agro-milieumaatregel van toepassing is.59 Die
gegevens worden jaarlijks geactualiseerd.

Algemene Europese evaluatiekaders
In 1992 en 1993 hebben de lidstaten van de EU het Verdrag van de Verenigde Naties inzake
biologische diversiteit (VBD) ondertekend. Daarna in 2010 hebben alle partijen bij het VBD zich
er toe verbonden de Aichi-biodiversiteitsdoelen (“Aichi Biodiversity Targets” in het Engels) te
verwezenlijken, waarin een mondiaal kader wordt geschetst voor prioritaire maatregelen inzake
het strategische plan voor biodiversiteit voor de periode 2011 tot 2020. Deze Aichibiodiversiteitsdoelen zijn 20 doelstellingen met betrekking tot de oorzaken van
biodiversiteitverlies, het bevorderen van de instandhouding van biodiversiteit en de verbetering
van beleidsplanning en -implementatie.60 De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de 17
daaraan gekoppelde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals,
SDG’s), die in 2015 door de Verenigde Naties werden vastgesteld, hebben ook een positieve
invloed op de biodiversiteit. Europa controleert de opzet, uitvoering en resultaten van de Agenda
2030-inspanningen, en monitort de EU-maatregelen om biodiversiteitsverlies op landbouwgrond
in de Europese Unie tot staan te brengen.
Daarnaast stelde de Commissie in 2005 de “Europese biodiversiteitsindicatoren” (SEBI’s) vast,
om de vooruitgang in de richting van de biodiversiteitsdoelstellingen van de EU te beoordelen
(zie bijlage 4). De Commissie heeft vijf van deze indicatoren regelmatig geactualiseerd, maar acht
ervan zijn al zes jaar of langer ongewijzigd. Drie regelmatig geactualiseerde indicatoren vertonen
een ongunstige trend (akker- en weidevogels, graslandhabitats) of stabiliseren zich (vlinders). De
overige twee kunnen niet worden gebruikt om trends te monitoren. Deze biodiversiteitsindicatoren
hebben immers verband met andere indicatoren in het kader van biodiversiteit op het platteland
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De Bruyn L., Devos K., Van Den Berge K., Vermeersch G., T’Jollyn F., 2019, Effecten van
beheerovereenkomsten op populaties van landbouwvogels in Vlaanderen, Het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek 26, Brussel
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Alle overzichten bevinden zich op
https://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten/evolutie/Paginas/default.aspx
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Zie https://www.cbd.int/sp/targets/
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zoals de “Agromilieuindicatoren” (AMI)61 en de “Gemeenschappelijk monitoring- en
evaluatiekader” (GMEK) om het GLB te beoordelen en doeltreffender te maken.62 De commissie
gebruikt deze indicatoren voor de meting van de biodiversiteit van landbouwgrond in de EU in het
kader van het huidige GLB.
Op het vlak van vogels gebonden aan het landbouwgebied is de Farmland Bird Index (FBI) een
meting van de impact op biodiversiteit door de populatietrends van bepaalde vogelsoorten. Het
is een index van populatieschattingen van een geselecteerde groep van broedvogels die van het
landbouwgebied afhankelijk zijn voor nesten of voeden. De data verzameld door nationale of
regionale vogelmonitoringprogramma’s maken deel uit van FBI, dat gecoördineerd wordt door de
“Pan-European Common Bird Monitoring Scheme” (PECBMS), een initiatief uit de European Bird
Census Council en BirdLife International.63 In Vlaanderen wordt de monitoring sinds 2007
uitgevoerd door INBO, BirdLife International en Natuurpunt binnen de koepel Algemene
Broedvogels Vlaanderen (ABV).64
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Europese Commissie, 2006, Ontwikkeling van agromilieu-indicatoren voor de monitoring van de integratie van
milieuaspecten in het gemeenschappelijk landbouwbeleid, Brussel, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0508&from=en
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Zie https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef_nl
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Keenleyside C., et al, 2006, Farmland birds and agri-environment schemes in the New Member States A
report for the Royal Society for the Protection of Birds, RSPB, Sandy, UK,
https://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/Farmland%20birds%20and%20agrienvironment%20schemes%20in%20the%20new%20Member%20States.pdf
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32

Agromilieumaatregelen in de Vlaamse land- en tuinbouw met focus op
beheerovereenkomsten soortenbescherming: analyse, synthese en
verkenning van de next-level

Deel II – Kritische noten uit literatuur
4

Europese dimensie

Onderzoek
In het debat inzake landbeheer wordt vaak verwezen naar twee voorname strategieën. Volgens
de landsharingstrategie worden de effecten van de intensieve landbouw verminderd door binnen
de landbouw ook natuurwaarden te ontwikkelen. Land sparing beoogt daarentegen net de
intensivering van de landbouw in het landbouwgebied, zodat er meer vrije aparte ruimte vrijkomt
voor natuur. In een landsharingscenario wordt op het beschikbare landbouwarealen minder
intensieve landbouw gepraktiseerd. Een studie van Finch et al. (2019) 65 geeft aan dat onder een
landsharingscenario vogels die een grotere symbiose vertonen met menselijke activiteit effectief
een positieve, groeiende populatieverandering laten optekenen. Die toename van de populatie
staat echter in schril contrast met verstoringsgevoelige vogels, waarvoor een landsparingstrategie
een betere keuze zou zijn. De toepassing van de ene dan wel de andere strategieën hangt dus
af van de behoeften van soortenpopulaties, ecosysteemdiensten en de bijzonderheden van het
gebied, het land of de regionale context. De context van de studie van Finch et al. – een groot
aaneengesloten land sharing gebied in Engeland – verschilt inderdaad van vele andere
landbouwgebieden in Europa, met inbegrip van Vlaanderen. Het strategisch debat onderlijnt
echter het belang van het zo grondig mogelijk in kaart brengen van de mate waarin de agromilieuen klimaatmaatregelen positief bijdragen aan de totale biodiversiteit en hoeveel ruimte ze
innemen.66
In landen waar agromilieu- en klimaatmaatregelen veelvuldig toegepast worden, hebben Gamero
et al. (2016) een beperktere populatieafname van standvogels en korteafstandstrekkers
gevonden, ondanks dat die maatregelen gericht zijn op de verhogen van de habitatkwaliteit en
niet specifiek op vogelbescherming. De vogels gebonden aan landbouwgebieden namen sterk af
sinds 1980, met meer dan 50% daling in de Europese Farmland Bird Index (FBI). De
onderzoekers achten het onontbeerlijk dat de agromilieu- en klimaatmaatregelen in functie van
de biodiversiteit aan een evaluatie onderworpen worden.67
In een studie van 2017 uit Duitsland waarbij met vallen in 63 natuurgebieden de totale biomassa
van insecten werd gemeten om informatie te verstrekken over de staat en trend van lokale
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Finch T., Gillings S., Green R. E., Massimino D., Peach W. J., Balmford A., 2019, Bird conservation and the
land sharing-sparing continuum in farmland-dominated landscapes of lowland England, Conservation Biology
00, pp 1–11
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Gabriel D., Sait S. M., Kunin W. E., Benton T. G., 2013, Food production vs. biodiversity: comparing organic
and conventional agriculture, Journal of Applied Ecology.
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Gamero A., Brotons L., Brunner A., Foppen R., Fornasari L., Gregory R. D., Herrando S., Horak D., Jiguet F.,
Kmecl P., Lehikoinen A., Lindström A., Paquet J-Y., Reif J., Sirkiä P. M., Skorpilová J., van Strien A., Szép T.,
Telenský T., Teufelbauer N., Trautmann S., van Turnhout C. A. M., Vermouzek Z., Vikstrom T., Vorisek P.,
2016, Tracking progress toward EU Biodiversity Strategy targets: EU Policy effects in preserving its common
farmland birds, Conservation Letters 10(4), pp 395-402.
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soorten, werd een seizoensgebonden daling van de biomassa aan vliegende insecten over 27
jaar van 76% geschat, en een daling in het midden van de zomer van 82%.68
Dornelas en Daskalova stellen vast dat een drastische afname van biomassa van insecten kan
leiden tot negatieve effecten op het vlak van ecosysteemdiensten.69 Deze dramatische afname is
evenwel niet veralgemeend: de zoetwaterinsecten doen het in de studie van Dornelas en
Daskalova goed met een toename van gemiddeld 15%. Die vaststelling benadrukt het belang van
ruimtelijke variaties in de biodiversiteitsverandering. In sommige studies worden de afnames
verbonden met een intensivering van het landgebruik70, terwijl in andere studies het strenge
waterbeleid dan weer wordt aangeduid als een positieve katalysator van
zoetwaterinsectenpopulaties.71 De studie van Dornelas en Daskalova 2020 beveelt een betere
en nauwkeuriger monitoring aan die rekening houdt met complexe interacties tussen
verschillende ecosystemen, natuurlijke variaties van soorten en de veerkracht van die soorten.
Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de uitdagingen die zich stellen op het vlak van
de kwantificatie van trends op lange termijn, ingegeven door de korte levenscyclus en de snelle
populatiedynamiek van insecten. De studie concludeert dat een eenzijdige, negatieve
communicatie inzake biodiversiteitsverlies op het vlak van insecten afbreuk doet aan de nuance
dat er ook hoopgevende, positieve trends als voorbeeld kunnen worden aangeduid.

Europese Rekenhof
“Ondanks specifieke GLB-maatregelen blijft de biodiversiteit op landbouwgrond achteruitgaan,
aldus controleurs”72 van de Europese Rekenkamer (ERK). Het GLB zou volgens de ERK de
achteruitgang van de biodiversiteit niet effectief teruggedraaid hebben. Intensieve landbouw zou
een belangrijke oorzaak van (agro)biodiversiteitsverlies blijven. In dat verslag wordt aangegeven
dat de GLB-uitgaven voor biodiversiteit op onbetrouwbare wijze gemonitord worden. De ERK vind
dat de meeste GLB-financiering weinig positieve effecten voor de biodiversiteit met zich
meebrengt. De bijdrage van sommige maatregelen aan de biodiversiteit zou bovendien overschat
zijn. Het effect van die maatregelen op de biodiversiteit van de landbouwgrond is beperkt en dus
ook onbekend. De controleurs hebben ook vastgesteld dat de sanctieregeling voor de
randvoorwaarden geen duidelijke impact heeft gehad op de biodiversiteit van landbouwgrond en
dat het potentieel van vergroening niet voldoende was ontwikkeld. De programma’s in het kader
van de plattelandsontwikkeling hebben volgens de ERK een groter potentieel om de biodiversiteit
68

Europese Rekenkamer 2020, Bescherming van wilde bestuivers in de EU: De initiatieven van de Commissie
hebben geen vruchten afgeworpen,
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_15/SR_Pollinators_NL.pdf
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te versterken dan de verplichtingen die gekoppeld worden aan de rechtstreekse betalingen,
omdat ze milieuvriendelijke landbouwpraktijken stimuleren die verder gaan dan die
verplichtingen.
De controleurs bevelen de Commissie aan de biodiversiteitsstrategie voor 2030 beter te
coördineren, de bijdrage van rechtstreekse betalingen en plattelandsontwikkeling aan de
biodiversiteit van landbouwgrond te verhogen, de begrotingsuitgaven nauwkeuriger te monitoren
en betrouwbare indicatoren te ontwikkelen om de impact van het GLB te beoordelen.73
Wat betreft het kader van het Natura 2000-netwerk, wijst de ERK in het rapport op beperkingen
van dit instrument: “Meer inspanning nodig om het Natura 2000-netwerk zo te ontwikkelen dat
het volledige potentieel ervan wordt gerealiseerd”74. Het is duidelijk dat het Natura 2000-netwerk
een grote rol speelt in de instandhouding van soorten en habitats. Maar ze wijzen dat de
noodzakelijke instandhoudingmaatregelen om de soorten en habitats te herstellen tijdig moeten
worden genomen en ze moeten specifiek genoeg zijn. Ze moeten doeltreffend ten uitvoer kunnen
worden gelegd. De ERK constateerde dat de lidstaten de cumulatieve effecten in 32 van de
47 gevallen niet goed hadden beoordeeld. Op grond van artikel 11 van de Habitatrichtlijn zijn de
lidstaten verplicht de staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten te monitoren,
maar slechts 3 van de 5 gecontroleerde lidstaten beschikten op nationaal niveau over
gedetailleerde plannen voor de monitoring (nl. Spanje, Frankrijk en Roemenië). België
antwoordde op de enquête van de ERK dat het land regelmatig monitoringsactiviteiten verricht
naast de activiteiten met het oog op het voldoen aan de vereisten van de Habitatrichtlijn. De
monitorings- en rapportagesystemen voor Natura 2000 waren niet geschikt om uitgebreide
informatie te verschaffen over de doeltreffendheid van het netwerk. Er bestonden wel indicatoren
maar ze hadden vaker betrekking op algemene biodiversiteitsdoelstellingen en niet op de
instandhoudingsresultaten van het Natura 2000-netwerk. Op die manier is het Natura 2000netwerk niet volledig ontwikkeld om het maximaal potentieel te bereiken. De lidstaten moeten nog
aanzienlijke vooruitgang boeken en de Commissie moet meer inspanningen leveren om beter bij
te dragen tot de ambitieuze doelstellingen van de biodiversiteitstrategie voor 2030 van de EU.
Verschillende instrumenten in het kader van het GLB voor 2014 - 2020 zijn gericht op de
bescherming en verbetering van de biodiversiteit, zoals de randvoorwaarden, de
betalingsregeling voor vergroening en de agromilieuklimaatmaatregelen. Maar er zijn echter geen
specifieke wettelijke bepalingen ter bescherming van wilde bestuivers.
Akker- en weidevogelpopulaties worden beschouwd als een goede indicator voor veranderingen
in de biodiversiteit van landbouwgrond omdat vogels een belangrijke rol spelen in de
voedselketen en in veel diverse habitats worden aangetroffen.75 Uit het meest recent
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gepubliceerde samengestelde indexcijfer van de vogelpopulatie blijkt dat het aantal vogelsoorten
sinds 1990 is afgenomen; het meest opvallend is de afname met 34% van 39 gewone soorten op
landbouwgrond die wordt weergegeven in de akkervogelindex van de EU: de Farmland Bird
Index. De situatie inzake biodiversiteit in Europa verschilt van lidstaat tot lidstaat. Bijvoorbeeld, in
Bulgarije en Roemenië, die in het algemeen landen met een rijke biodiversiteit zijn (volgens het
Europees Rekenhof onder meer als gevolg van de traditionele, niet-intensieve
landbouwpraktijken en kleinere landbouwbedrijven, aldus het ERK)76 zou het volgens studies
volstaan om de bestaande biodiversiteitstoestand te behouden. In andere lidstaten, zoals
Nederland en Duitsland, waar intensieve landbouw veel meer voorkomt, is het noodzakelijk om
de biodiversiteit te herstellen in gebieden waar soorten en waardevolle natuurlijke habitats in de
afgelopen decennia zijn verdwenen.77
In algemene zin beveelt de ERK78 aan dat de Commissie de coördinatie en opzet van de EUbiodiversiteitsstrategie voor de periode na 2020 verbetert en hiertoe ook de uitgaven
nauwkeuriger monitort; de bijdrage van rechtstreekse betalingen aan de biodiversiteit van
landbouwgrond versterkt; en de bijdrage van plattelandsontwikkeling aan de biodiversiteit van
landbouwgrond vergroot evenals betrouwbare indicatoren ontwikkelt om de impact van het GLB
op de biodiversiteit van landbouwgrond te beoordelen.

5

Vlaamse dimensie

Stakkers van de akkers
Het rapport “Van de stakkers van de akkers naar de helden van de velden”79 werd in 2005
gepubliceerd door het INBO. Het toont de achteruitgang van vogelsoorten in de
landbouwgebieden en wijst als conclusie op de behoefte aan onderzoek en monitoring van
akkervogels om tot efficiëntere beheerovereenkomsten te komen. Het rapport legde de basis voor
een verhoogde bescherming van akkervogels in Vlaanderen. Vanuit vijf perspectieven licht het
rapport specifieke behoeften uit met het oog op de ontwikkeling van de “next-level” van
beheerovereenkomsten toe:
•

Ecologie voor akkervogels: infofiche voor elke soort; terreinbezoeken; beste meerjarige
grasbraak80…

76

Sommige studies wijzen eerder op het kleinere aandeel van landbouw in het landgebruik in die landen aan als
voornaamste oorzaak voor deze hogere biodiversiteit.
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Het inzaaien van gras in het braakgelegde perceel (“meerjarige grasbraak”) verhindert een dominantie van
spontane vegetatie.
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•

Maatregelen op kleine schaal: experimenten uitvoeren; demoprojecten…

•

Maatregelen op grote schaal: monitoring van het succes van beheerovereenkomsten;
vergelijken tussen landbouwers met beheerovereenkomsten en zonder…

•

Basismonitoring: gestandaardiseerde basismonitoring van broed- en overwinterde
vogels; hoe evolueren de aantallen roofvogels in agrarische gebieden…

•

Beleid: afbakenen kansrijke gebieden met restpopulaties akkervogels; creëren van een
index als graadmeter voor de populaties…

Daarbovenop werden een aantal aanbevelingen opgesteld met betrekking tot het toekomstige
onderzoek voor akker- en weidevogels op percelen waarvoor een beheerovereenkomst gesloten
wordt:
•

Verschuiving van datums in de beheerovereenkomsten (bv. maaidatum 15 juni) wegens
de gevolgen van klimaatverandering in Vlaanderen.

•

Opvolging van droogtegevoelige vogelsoorten.

Onderzoek inzake akker- en weidevogels
Het kwartaal rapport Natuur.Oriolus van Natuurpunt is éen van de omvangrijkste
onderzoekwerken inzake akker- en weidevogels in Vlaanderen. Het Natuur.Oriolus rapport van
201881 focust zich op akkervogels en hun trends in Vlaanderen in de landbouwgebieden en de
analyse van beheerovereenkomsten. Een grote sprong voorwaarts in de ontwikkeling van de
beheerovereenkomsten in landbouwgebieden kwam er volgens het rapport in 2006, na het
symposium “Van de stakkers van de akkers naar de helden van de velden” te Leuven. Op het
symposium werd de achteruitgang van typische landbouwsoorten in het voetlicht geplaatst. Op
dat moment werden vogelsoorten zoals veldleeuweriken Alauda arvensis (L.) of patrijzen Patrix
patrix (L.) onder de loep genomen. Vanaf dat moment gingen werkgroepen zoals Werkgroep
Grauwe Kiekendief en Werkgroep Grauwe Gors aan de slag, onder meer om metingwerk en
nestbeschermingsacties deze vogelsoorten een kans te geven.
Volgens het Natuur.Oriolus-rapport zijn er drie soorten risico’s met betrekking tot
landbouwactiviteit en vogelsoorten. Twee risico’s hebben een directe impact op de vogels:
verhoogde predatie in een ecologische val82, en verlies van nesten en jongen door
landbouwwerkzaamheden. Het derde risico is voor de beheerder. Daarbij gaat het om het
mislukken van de zadenproductie in een vogelvoedselgewas door slecht weer (te droog, te nat,

81

Dochy, O., 2018, Hoe begin je met een akkervogelproject?, Natuur.Oriolus 84(3), pp 58-66

82

In een gedegradeerd landschap kunnen akkervogels zich minder goed verstoppen en hebben predatoren meer
kans om vogels en nesten te vinden. Akkervogels vestigen zich waar het er voor hen goed uitziet. Predatoren
gaan op jacht bij situaties die in (hun) theorie veel prooien kunnen herbergen. Een perceel met ruigte in een
voor de rest kaal landschap zal daarom bezoek krijgen van elke predator die op ronde is. Zulke ‘eilanden’
kunnen dus als ‘ecologische val’ optreden: het lijkt er goed, maar het risico op predatie is extra groot.
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platgeslagen door onweer) of andere onvoorziene omstandigheden zoals het niet volgen van het
beheerrecept.83
In het kader van voedselgewas voor akkersoorten zijn er momenteel de volgende maatregelen
binnen de huidige groep beheerovereenkomsten soortenbescherming: “vogelvoedselgewas” als
wintervoedsel onder de vorm van zaden, en “gemengde grasstrook plus” als zomervoedsel. Door
een slimme samenstelling van de voedselgewassen kan men overigens win-wins voor meerdere
diersoorten nastreven. Zo concludeert een studie in België over de bloemen als voedselbronnen
in het kader van voedselgewas voor vogels84. F. esculentum (of P. fagopyrum, boekweit) kan
verwijderd worden uit het gewasmengsel want het draagt slechts 0.2% en 1.6% van resp. pollen
en nectar, en de bloemen worden aldus niet bezocht door insecten. Nochtans zijn de zaadjes
belangrijk voor vogels. In plaats ervan kunnen plantsoorten Erysimum spp. of Lamium spp. in de
grasmengsel van de beheerovereenkomsten gebruikt worden die voor hommels aantrekkelijk
zijn. Die kunnen ook bijdragen tot de aanwezigheid van voldoende schuilgelegenheid en van
cruciaal voedselgewas voor vogels. Het gewas voorziet immers in voeder aan het begin van het
broedseizoen, wanneer een voedseltekort kan ontstaan door het vroeg inploegen van
graanstoppels (de zogenaamde “spring gap” in de voedselbeschikbaarheid).
De analyse van de paper “De zwanenzang van de Grauwe Gors in Vlaanderen”85, toont volgens
het Natuur.Oriolus rapport aan dat tot op heden de gemengde grasstroken voor akkervogels te
schaars zijn in de meest geschikte leefgebieden van de kernpopulaties en dat ze weinig
meerwaarde bieden wegens het klepelbeheer. Nog volgens het rapport zou de doelstelling van
dergelijke maatregelen onder meer moeten zijn om op strategische locaties gerijpt kruidenrijk
grasland te bekomen dat jaarrond voedsel (insecten en zaden) herbergt. De conclusie van de
studie is dat meer maatwerk nodig is (via aangepaste beheerovereenkomsten) vanuit een
ecologische onderbouwing.
Het Natuur.Oriolus rapport beschouwt ook de situatie van de kievit in Vlaanderen.86 Deze
vogelsoort nam in Vlaanderen af met >5% per jaar. In de Rode Lijst van Vlaanderen kwam de
kievit omwille van zijn snelle afname in de categorie bedreigd te staan. Onder de maatregelen
voor het Europees Plattelandsbeleid (PDPOIII) bestaat er momenteel in Vlaanderen een
beheerovereenkomst “faunabeheer grasland kuikenweide”. Maar die is niet bruikbaar voor
kieviten op akkerland. Kieviten hebben in het binnenland dringend nood aan specifieke
beheerovereenkomsten op akkerland.
Uit de eerste analyses van de beheerovereenkomsten in 201387 blijkt dat geen enkele maatregel
overal effectief is maar dat lokaal voor sommige soorten toch positieve resultaten bereikt kunnen
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Dochy, O., 2018, Hoe begin je met een akkervogelproject?, Natuur.Oriolus 84(3), pp 58-66
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Ouvrard P., Jacquamart A-L., 2018, Agri-environment schemes targeting farmland bird populations also
provide food for pollinating insects, Agricultural and Forest Entomology
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Verdonckt F., Erens R., Guelinckx R., 2018, De zwanenzang van de Grauwe Gors
Natuur.Oriolus 84(3), pp 15-29
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Herremans M., Jacobs I., Vanormelingen P., 2018, Toekomst voor de kievit op akkerland?, Natuur.Oriolus
84(3), pp 39-48
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De Bruyn, L., 2018, Structurele monitoring voor de evaluatie van beheerovereenkomsten (PDPO),
Natuur.Oriolus 84(3), pp 107-110

in Vlaanderen,
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worden. Eerder onderzoek stelde dat veranderingen op populatieniveau pas optreden als er in
het landschap een minimale hoeveelheid oppervlakte onder beheer is (i.e. hoeveelheid habitats
van hoge kwaliteit of voedselbeschikbaarheid).

Wat denkt de landbouwer over agromilieu- en klimaatmaatregelen?
In 2018 heeft het departement Landbouw en Visserij in samenwerking met de VLM naar de opinie,
ervaringen en opmerkingen van landbouwers gepeild in een elektronisch enquête in verband met
maatregelen die voor het milieu en natuur zorgen. De resultaten van deze grootschalige
bevraging bij het departement Landbouw en Visserij worden in het document “Wat denkt de
landbouwer over agromilieu- en klimaatmaatregelen?”88 gepubliceerd. In totaal hebben 3.643
respondenten (33,9%) het enquête volledig beantwoord. Ten eerste vroeg het Departement of de
landbouwers deze verbintenissen kennen. Op basis van de antwoorden heeft 65% van de
landbouwers geen agromilieu- en klimaatmaatregel waarvan het merendeel (75%) aangeeft de
maatregelen echter wel te kennen. Maar 25% van die landbouwers heeft hierover weinig of geen
notie.
Op het vlak van de reden om een agromilieu-klimaatovereenkomst te sluiten is de impact op het
milieu, gevolgd door de vergoeding die de landbouwer krijgt, de eerste belangrijkste reden om
een agromilieu- en klimaatmaatregel uit te voeren. De meerderheid denkt wel dat de
inspanningen voldoende gecompenseerd worden door de financiële vergoeding. Van het aantal
landbouwers met een agromilieu- en klimaatmaatregel op hun grond, hebben 44% van de
respondenten (nl. 1.368) al een verbintenis in de vorm van agromilieu-klimaatmaatregel
aangegaan. Van deze landbouwers, hebben 42% een beheerovereenkomst gekozen als
agromilieu- en klimaatmaatregel, terwijl ongeveer 10% een combinatie van een
agromilieumaatregel en een beheerovereenkomst hebben gekozen. Als we naar de
beheerovereenkomsten soortenbescherming kijken, hebben 26% van de respondenten een
beheerovereenkomst gesloten om de akkervogels te beschermen. 5,5% van de respondenten
hebben een beheerovereenkomst weidevogels geselecteerd.
Als conclusie wordt gesteld dat de beheerovereenkomsten meer voorkomen bij landbouwers in
hoofdberoep (69%). Om zich over beheerovereenkomsten te informeren gebruiken ze meestal
vakbladen, collega’s, info- en studieavonden en officiële websites. Een factor die de landbouwers
zouden kunnen overtuigen om overeenkomsten te sluiten, is op de eerste plaats minder
papierwerk evenals een eenvoudigere administratieve procedure. Daarna volgen een hogere
vergoeding en minder negatieve effecten op de opbrengst van het bedrijf. Deze argumenten
hangen niettemin af van de soort maatregel. In het document wordt een piste toegelicht die daarbij
erg overtuigend kan werken: het delen van ervaringen door collega-landbouwers. Landbouwers
willen ook dat de agrarische bestemming van hun perceel na het nemen van
agromilieumaatregelen niet gewijzigd wordt. Daarom wordt de rechtszekerheid een belangrijk
knelpunt voor landbouwers. Bovendien denken sommige boeren dat de betaling nog steeds laag
is in vergelijking met hun inspanning. Dat kan uitgelegd worden door het feit dat de vergoedingen
88

Eline de Regt, Linn Dumez en Joeri Deuninck, 2018, Wat denkt de landbouwer over de agromilieu- en
klimaatmaatregelen? Resultaten van een grootschalige bevraging, Departement Landbouw en Visserij.
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vast zijn, terwijl de prijzen voor landbouwproducten sterk kunnen schommelen. Anderzijds is de
mooie vergoeding bij de beheerovereenkomsten akkervogels een van de belangrijkste redenen
om dit uit te voeren.
In tegenstelling tot de traditionele subsidiëring van de beheerovereenkomsten zijn er andere
vergoedingsmethodes in de context van landbouw. Als voorbeeld hiervan lanceerde Natuurinvest
een pilootproject voor bufferstrook voor everzwijnen. Dit pilootproject kadert in het Europees
SINCERE-project89, dat financieel ondersteund wordt door het Jachtfonds van het ANB.90 Door
een inkoopveiling legt de boer een strook met lage vegetatie aan tussen een bos en zijn
maïsakker. Op die manier is de jacht op everzwijnen gemakkelijker voor jagen en ze kunnen de
everzwijnschade in dat perceel beperken. Bij de inkoopveiling worden de geboden prijzen per
oppervlakte van laag naar hoog gerangschikt. De laagste biedingen worden geselecteerd om dit
project uit te voeren, tot het beschikbare bedrag op is. Zo bepalen de boer en de jager zelf het
bedrag dat ze daarvoor willen ontvangen91.
Anderzijds zijn de prijzen van landbouwgrond afhankelijk van factoren zoals regio of oppervlakte.
De gemiddelde prijs van landbouwgrond per hectare bedroeg €46.778 in 2019. De duurste
landbouwgronden bevinden zich in de provincie West-Vlaanderen (€64.561 per hectare). De
landbouwgrondprijzen stegen in 2019 voor het vierde jaar op rij92. De overheidssteun voor
beheerovereenkomsten is vast voor elk beheerpakket (zie Bijlage 1), ongeacht de grondprijs die
dus regionaal wel sterk verschilt.

89

Zie: “Reverse auction pilots for forest ecosystem services in rural and peri-urban areas”,
https://sincereforests.eu/reverseauction/.

90

Jachtdecreet, IX/1, art. 32/1 tot /3. Link: https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=72373.

91

Zie https://www.natuurenbos.be/projectoproep-aanleg-everbuffers

92

Zie
https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/landbouwgrond-in-ons-land-kost-gemiddeld-46-778-euro-perhectare
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Deel III – Terreinbezoeken
6

Rapport Terreinbezoek Beheerovereenkomsten
Westhoek 03/06/2020

6.1

Opzet

Deelnemers
Dieter Coelembier, Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
Bram Conings, Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Doelstellingen
•

De praktische uitwerking van de beheerovereenkomsten soortenbescherming akker- en
weidevogels op het terrein te leren kennen en het beheer van de maatregelen op het
perceel te observeren.

•

Het PARTRIDGE Interreg North Sea Region Project in Vlaanderen op het terrein te leren
kennen.

•

Het identificeren van
beheerovereenkomsten.

6.2

vogelsoorten

van

belang

op

de

percelen

met

Beheerovereenkomst weidevogels

Het bezochte perceel met beheerovereenkomsten weidevogels bevindt zich in Lampernisse
(Diksmuide). Om de weidevogels op basis van deze beheerovereenkomsten te beschermen,
bestaan er 2 strategieën:
•

Minder dieren, zoals koeien, het terrein te laten betreden. Op die manier wordt het
vertrappen van de bodem verminderd. Zonder dit risico, hebben de jongen van
weidevogels meer overlevingskansen.

•

Maaidatum: uitstel tot 15 juni. Deze maatregel beschermt de nesten en eieren van
weidevogels die door het maaien zouden gedood worden.

In dit perceel zijn er een paar velduilen Asio flammeus (P.) waargenomen en hun huidig nest daar
werd dit jaar genoteerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Grutto’s Limosa limosa (L.)
worden vaak geobserveerd in die percelen waarin ook velduilen leven. Dit jaar worden slechts
twee nesten geobserveerd voor deze bepaalde vogelsoort. Eén van de oorzaken daarvan is dat
de vogelsoort niet jaarlijks in Vlaanderen nest. Bovendien zijn de nesten van de velduil extreem
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lastig te vinden.93 Om de nesten van velduilen nauwkeurig te markeren, gebruikt het Agentschap
voor Natuur en Bos drones die boven het terrein vliegen. Op die manier weten ze de exacte
locatie van deze nesten om ze accuraat te kunnen opvolgen. Velduilen verspreiden hun jongen
in verschillende nesten om de predatie van jongen te kunnen verminderen. Het vrouwtje bekijkt
de nesten op een paal terwijl de mannetje muizen voor hun jongen jacht. De geïdentificeerde
uitdagingen met betrekking tot de betrokken percelen zijn:
•

Intensivering van het gebruik van land. Dringend inzaaien en maaien omdat dit van de
mate en timing van de regen afhangt.

•

Door de laatste droogteperiodes was er tijdens de afgelopen jaren weinig water. Dit is
onvoldoende voor weidevogels die van het water echt afhankelijk zijn. Het watertekort
bedreigt ook de opbrengst van de boer.

De combinatie van beide uitdagingen leidt ertoe dat de beheerovereenkomsten weidevogels een
verlate maaidatum (15 juni) zonder flexibiliteit omvatten. Voor de velduil is die datum niet laat
genoeg, omdat de jongen op 15 juni nog te jong zijn. Ten aanzien van dit feit, stelt het Agentschap
voor Natuur en Bos een ad hoc subsidie nestbescherming voor 5 broedvogels voor, waaronder
de velduil.

Foto 1. Perceel met beheerovereenkomst weidevogels in Lampernisse.

93

Thomas Defoort, Floris Verhaeghe, Agentschap voor Natuur en Bos, persoonlijke communicatie.
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Foto 2. Perceel beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos in Lampernisse.

6.3

Beheerovereenkomsten akkervogels

Het bezochte perceel met een beheerovereenkomst akkervogels bevindt zich in De Moeren
(Veurne). Op het vlak van vogelsoorten bescherming, hebben de akkervogels 3 belangrijke
behoeften: voedselgewas, schuilgelegenheid en plaats voor nesten. Om deze behoeften te
bereiken, worden er vaak grasstrokenmaatregelen gebruikt. Daarnaast spelen ook de kwaliteit
en microstructuur van de graslanden een belangrijke rol in het kader van het voedselaanbod en
schuilgelegenheid voor de jongen van akkervogels. Uniforme raaigrasakkers bevatten, in
tegenstelling tot ongemaaide, kruidenrijke graslanden, weinig bovengrondse ongewervelden, die
essentieel zijn als voedsel voor de kuikens, en bieden weinig beschutting tegen predatoren.94
Door het oogsten worden prooien zoals veldmuizen zichtbaar voor roofvogels waarvan deze
maatregel profiteren.

94

Zie Natuurpunt “Weidevogels in vrije val: zingt de wulp zijn zwanenzang in Vlaanderen?”
https://www.natuurpunt.be/nieuws/weidevogels-vrije-val-zingt-de-wulp-zijn-zwanenzang-vlaanderen20200604?-_Weidevogels_in_vrije_val_zingt_de_wulp_zijn_zwanenzang_in_Vlaanderen__Weidevogels_in_vrije_val_zingt_de_wulp_zijn_zwanenzang_in_Vlaanderen_CID_c0ffa5b2084ed3fe998aa56
f80392753_Monitor_hebben_in_VlaamsBrabant_2_wulpen_gezenderd_om_zicht_te_krijgen_op_de_belangrijkste_foerageerplaatsen_in_het_broedge
bied_en_de_overwinteringsgebieden_vertelt_Griet_Nijs_Natuurpunt_Studie=
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Foto 3. Grasstroken in rijen op het terrein in De Moeren.

Op het terrein worden de stroken van luzerne en gemengde grasstrook in rijen geplaatst. Voor
het onderhoud van deze grasstroken, bestaan er 2 opties voor de landbouwer vanuit de
contracten met de VLM95: de strook maaien vanaf 15 juni tot en met 31 oktober en het materiaal
als voedsel voor vee gebruiken, ofwel de strook klepelen.
Het probleem met de klepelbeheer is dat de grond verstikkend wordt en daarom neemt de
biodiversiteit voor de volgende maaibeurt af wegens het gebrek aan stikstof in de grond. De
gevolgen van het klepelen was daar heel zichtbaar in tegenstelling tot percelen waarin niet aan
klepelen gedaan wordt.

95

Zie Vlaamse Landmaatschappij Fiche van beheerovereenkomsten voor akkervogels
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/Fiches%20BO%20PDPOIII/Akkervog
els_met_EU.pdf
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Foto 4. Grasstrookbeheerpakket zonder klepelen. De biodiversiteit inzake plantsoorten is rijker dan in
stroken waar geklepeld werd.

Vorig jaar werd op dit perceel een nest van velduilen gezien, maar dit jaar was het niet gelukt.
Zoals al opgemerkt, nest deze vogelsoort niet jaarlijks in Vlaamse gebieden. Bovendien zijn
nesten van velduilen lastig te vinden.
De kennis moet gebracht worden naar de landbouwer om hem te overtuigen. Dit zijn nieuwe
maatregelen, die ze waarschijnlijk niet kennen. De bedrijfsplanners van de VLM gaan op het
terrein om met de landbouwers te praten. Ze bereiken samen een overeenkomst waarvan beide
partijen profiteren. Deze extra inspanning voor de natuur is meestal goed aanvaard door de
landbouwers die een extra inkomen ontvangen in ruil voor deze inspanningen. Voor de
landbouwer is de vrijwilligheid van deze overeenkomsten een belangrijk element. Na het contract
van 5 jaar hernieuwen meer dan 80% van de landbouwers hun contract.96 Dat zou een eerste
stap zijn voor langere contracten die hun vertrouwen vasthouden.
Een doeltreffend initiatief om de beheerovereenkomsten te testen terwijl de landbouwers er ook
meer over kunnen ontdekken is het demogebied akkervogels: een perceel van 1 ha met de
beheerovereenkomst vogelakker die vorig jaar in De Moeren werd geplaatst. De effecten van
deze maatregel worden opgevolgd. Ze kunnen nog steeds een ideaal gebied zijn om nieuwe
beheerovereenkomsten te testen en te onderzoeken.
Kaasboerderij De Moerenaar valoriseert haar inspanningen ten gunste van de biodiversiteit met
commerciële opportuniteiten. De onderneming heeft een beheerovereenkomst voor de grauwe
kiekendief afgesloten. Door de ‘grasstrook gemengd plus’ willen zij deze beschermde vogelsoort
terug aantrekken op hun gronden. Tegelijk dragen zij deze inspanning uit op de producten die zij
via de korte keten verkopen.

96

Natuurpunt, 2018, Natuur.Oriolus, Vlaams Tijdschrift voor Ornithologie, Mechelen, pp 116
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6.4

PARTRIDGE Interreg North Sea Region Project

De landen van de EU proberen om de achteruitgang van de biodiversiteit in de landbouw te
stoppen door maatregelen op het gebied van agrarisch natuurbeheer via het Europese GLB te
subsidiëren. In dit kader werd in 2017 het PARTRIDGE Project opgebouwd in verschillende
Europese landen: Engeland, Schotland, Duitsland, Nederland en België. De doelstelling van
PARTRIDGE is om te onderzoeken waarom het agrarisch natuurbeheer tot dusver niet voldoende
succesvol is om tot werkbare oplossingen voor de rurale biodiversiteit te komen.97 De patrijs is de
beste indicator voor de instandhouding van het landbouwecosysteem. De soortenrijkdom is hoog
en de ecosysteemdiensten functioneren optimaal waar de patrijzen het goed doen. En daar waar
patrijzen verdwijnen zijn, is de leefomgeving rond agrarische bedrijven sterk verarmd en erop
achteruitgegaan. Een van de meest effectieve herstelmaatregelen voor de patrijs is het gebruik
van speciale bloemenmengsels.98 De vergelijkingen tussen landen is interessant, niet alleen voor
het beheer van de percelen maar ook voor de bejaagbaarheid van de patrijs in verschillende
landen. In België is de patrijs een bejaagbare vogelsoort die in art. 3 van het Jachtdecreet
vernoemd is.99 Om de patrijs te kunnen doden, willen de jagers dat er meer patrijzen leven. Dit
verhaal is helemaal anders in landen waar de vogelsoort al beschermd is omdat ze deel uitmaken
van de lokale Rode Lijsten. Het is een omstreden inzicht van het PARTRIDGE-project waarmee
rekening gehouden moet worden. Eén van de twee percelen in België die het PARTRIDGE
project uitvoeren, bevindt zich in Ramskapelle (Nieuwpoort). Het andere perceel bevindt zich in
de Isabellapolder.

97

Vlaamse Landmaatschappij, 2017, “Working across borders to save the PARTRIDGE and restore farmland
wildlife, Interreg North Sea Region”,
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Partridge/PARTRIDGE%20flyer%20FINAL%20-%20NED.pdf

98

Zie North Sea Region over PARTRIDGE - Nederlands https://northsearegion.eu/partridge/about-theproject/over-partridge-nederlands/

99

Zie Natuur en Bos over wildsoorten https://www.natuurenbos.be/wildsoorten
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Figuur 3. Kaart van PARTRIGDE Project regio in Ramskapelle.

Over dit project wordt jaarlijks een vergadering georganiseerd met de verschillende landen die
aan het project deelnemen. In het demogebied Ramskapelle Polder is 14,8% van de oppervlakte
landbouwgrond in gebruik als natuurvriendelijk habitat voor het wildleven. Verschillende
mengsels zijn hiervoor verantwoordelijk en bieden als gevarieerde habitat alles wat de patrijs als
indicatorsoort nodig heeft namelijk nestgelegenheid voor in de lente, voedsel (insecten) voor de
jonge kuikens, voedsel (granen en bladeren) voor de volwassenen en dekking om de winter door
te komen.100

100

Zie North Sea Region over Partridge Maatregelen 2018 https://northsearegion.eu/partridge/pressreleases/2018-partridge-maatregelen/
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Foto 5. Gemengde grasstrook plus oppervlakte in demogebied PARTRIDGE project in Ramskapelle.

Volgende mengsels werden ingezaaid in dit demogebied:
•

Wildmengsel (19,82 ha.): zorgt voor winter en zomervoeding, is een goede broedplek en
bestaat uit boekweit, vlas, luzerne, zonnebloemen, haver, voeder radijs, rogge, kool,
honing klaver, triticale en grote kaardebol. Ieder jaar wordt 50 % gemaaid en 50% opnieuw
ingezaaid. Deze meerjarige bloemenmengsel zorgt voor alles wat een patrijs nodig heeft.

•

Faunavoedselgewas (4ha.): grasbufferstrook
bloemenmengsel, welke gemaaid wordt na 15 juli.

•

Gemengde grasstrook plus (45 ha.): de strook wordt gedeeltelijk gemaaid na 15
augustus en de niet gemaaide stukken dienen als dekking voor de winter.

•

Niet-geoogste granen (4 ha.): de granen worden niet geoogst en blijven staan tot 31
maart als wintervoeding voor de akkervogels.

•

Gemengde grasstrook (1,14 ha.): grasstrook wordt gemaaid na 15 juni.

•

Weidevogelmaatregelen (3,8 ha.): verlate maaidatum van de weide, zodat kuikens
ongestoord kunnen groeien.

•

Keverbank (0,15 ha.): een keverbank ligt een halve meter hoger dan de omliggende
grond en is een ideale plek voor loopkevers en andere insecten, die als voedsel voor de
patrijzenkuikens dienen.

bestaande

uit

gras

en

een

Helaas, zijn sommige gebieden helemaal droog door de droogteperiodes van de laatste jaren.
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Foto 6. Droog gebied in Ramskapelle.

Op de perceel hieronder, is een keverbankstructuur aangelegd. Deze maatregel biedt een
microklimaat voor kevers en andere bestuivers. Daarom hebben natuurlijke ongewervelde
predatoren van plaaginstecten een kans in het perceel (bv. spinnen, wespen, lieveheersbeestjes,
enz.). De keverbank geeft ook variabiliteit aan het terrein qua terreinhoogte in gebieden die heel
vlak zijn. Dankzij deze beheerovereenkomst gericht op kevers wordt een schuilgelegenheid en
voedselgebied aangelegd voor de patrijs en andere akkervogels.
Een keverbank is een opgeploegde strook van maximum 3 m breed en 70 cm hoog. Daarna
worden die hoge stroken ingezaaid met een graskruidenmengsel. 80% van deze mengsel bestaat
uit polvormende grassen, bijvoorbeeld timotheegras. De rest bestaat uit bloeiende kruiden.101

101

Zie Inagro “Vlaamse landbouwers tonen interesse in keverbanken”, https://www.inagro.be/Artikel/guid/3533
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Foto 7. Keverbank in demogebied PARTRIDGE project in Ramskapelle.

Figuur 4. Schema van keverbank. Bron: Inagro.

6.5

Conclusies

Omkadering
Op het vlak van de grasstrook is de flexibiliteit van de oogst van deze middelen een beperking
voor de biodiversiteit. Het klepelen van grasstrook zonder afvoer verstikt de grond zodat de
bodem niet compatibel met een hoge diversiteit van planten wordt. Het klepelbeheel is toegestaan
in de huidige beheerovereenkomsten. Als gevolg hiervan, kunnen daar minder (voedzame)
insecten als bestuiver optreden.

Flexibiliteit
Het uitstel van de maaidatum in beheerovereenkomsten voor weidevogels blijkt voor bepaalde
soorten en in bepaalde situaties te strikt te zijn. Zo is de datum 15 juni onvoldoende voor de groei
van de jongens van velduilen.
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Economische haalbaarheid
Andere initiatieven in het kader van de beheerovereenkomsten is het commercieel promoten van
de extralegale inspanningen voor de biodiversiteit. Door een sticker op de kazen en
zuivelproducten waarin staat: “Deze boerderij zorgt voor de grauwe kiekendief door een
beheerovereenkomsten grasstrook”, kunnen boeren in de korte keten hun inspanningen in de
verf zetten en ook commercieel daarvoor worden beloond.

Geschiktheid van de bedrijfsspecifieke omgeving
Op het terrein zijn er weinig kleine landschapselementen (KLE’s) zoals palen die belangrijk zijn
voor sommige vogels.102 Deze elementen bieden aan het gebied variabiliteit die door vogels
worden gebruikt. Het verdwijnen van kleine landschapselementen speelt een cruciale rol in de
achteruitgang van vogels op het platteland.103 Een gevarieerd kleinschalig landschap biedt meer
diensten voor vogels dan een monotone omgeving. De percelen zijn in de meeste gevallen
vierkant. Dat is gemakkelijker met betrekking tot het opvolgen van het percentage op het contract.
Vanuit een biologische perspectief lijkt het heel artificieel. Dat vormt een hindernis om fauna aan
te trekken naar de gebieden waarin we meer biodiversiteit wensen. Daarom is het nodig de
variabiliteit in een gebied te bevorderen door de aanleg van grasstroken of kleine
landschapselementen.

Begeleiding
De bedrijfsplanners van de VLM hebben een opmerkelijke rol als een verbinding tussen
landbouwers en de overheid. De begeleiding op het terrein is essentieel om samen deze
overeenkomsten te bereiken. Op dit kader is het van belang om de nieuwe kennis rond
maatregelen te brengen naar de landbouwers.

Doelstellingen voor biodiversiteit
Doordat de jongens van dit vogelsoort meer tijd nodig hebben, is er behoefte aan een bijkomend
nestbeschermingsprogramma van het Agentschap voor Natuur en Bos. De vijf vermelde
vogelsoorten zijn allen grondbroeders die in veel gevallen hun nesten maken op
landbouwpercelen. Het uitmaaien van nesten en kuikens tijdens oogst- en maaiwerkzaamheden
heeft een grote impact op de Vlaamse populaties van deze vogelsoorten.104
Niettemin kan deze subsidie niet worden toegekend voor delen van percelen of volledige percelen
waar reeds een financiële tegemoetkoming verleend wordt voor dezelfde inspanning,
102

Natuurpunt, 2018, Natuur.Oriolus, Vlaams Tijdschrift voor Ornithologie, Mechelen, pp 70.

103

Olivier Dochy en Maarten Hens, 2005, Van de stakkers van de akkers naar de helden van de velden:
Beschermingsmaatregelen voor akkervogels, Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel,
https://www.vlaanderen.be/publicaties/van-de-stakkers-van-de-akkers-naar-de-helden-van-de-veldenbeschermingsmaatregelen-voor-akkervogels

104

Agentschap voor Natuur en Bos, 2020, Subsidie bescherming nesten en jongen broedvogels op
landbouwpercelen
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bijvoorbeeld door middel van een beheerovereenkomst van de VLM in het kader van het
Programma voor Duurzame Plattelandsontwikkeling (PDPO III) zoals de beheerpakketten
“faunabeheer grasland uitgestelde maaidatum”, “faunabeheer grasland beweiden 20 mei”,
“faunabeheer grasland standweide 15 juni” en “faunabeheer grasland kuikenweide”.105 Het
verschil met de beheerovereenkomsten soortenbescherming ligt erin dat de subsidie
nestbescherming ad hoc wordt toegekend wanneer een nest wordt vastgesteld op een plek waar
reguliere landbouwwerkzaamheden het nest of de jongen beschadigd zouden worden. De
effectieve aanwezigheid van een nest is dus een belangrijke instapvoorwaarde. Daarnaast is er
geen ruimtelijke beperking voor de inzet van de subsidie nestbescherming;
beheerovereenkomsten soortenbescherming kunnen daarentegen énkel ingezet worden binnen
de afgebakende beheergebieden.106

Synergiën
Ook biedt de keverbankmaatregel variabiliteit op het terrein, en het vertoont ook goede synergie
met andere beheerovereenkomsten zoals erosiebestrijding.107 De keverbankmaatregel speelt
bovendien een belangrijke rol als schuilgelegenheid voor patrijzen. Deze synergiën zijn in
verspreide en kleine gebieden nodig om te diversiteit te verhogen.

Klimaatverandering
Door de klimaatverandering hebben we vaker last van droogte, langere zomers en hittegolven.
Deze gevolgen van de klimaatverandering treffen direct de vogelsoorten waarvoor de
beheerovereenkomsten en de SBP’s werden opgericht. Vogels zijn afhankelijk van de
temperatuur om nesten op te bouwen evenals voor hun migratie. Daarom kan het raadzaam zijn
na te gaan of de maaidatum in beheerovereenkomsten niet aan deze nieuwe realiteit moet
worden aangepast.

Socio-economische context
Initiatieven zoals het demo-gebied dat door VLM beheerd is, leggen het concept, de praktijk, het
veelzijdige nut van de beheerovereenkomsten uit. In de demogebieden werkt VLM samen met
de landbouwers om de beste oplossing voor de landbouw en de biodiversiteit te ontwikkelen.
Niettemin is er geld nodig om deze demogebieden te installeren. Als de middelen uitblijven, dan
zijn er andere initiatieven nodig.

105

Agentschap voor Natuur en Bos, 2020, Subsidie bescherming nesten en jongen broedvogels op
landbouwpercelen

106

Thomas Defoort, Agentschap voor Natuur en Bos, persoonlijke communicatie.

107

Olivier Dochy en Maarten Hens, 2005, Van de stakkers van de akkers naar de helden van de velden:
Beschermingsmaatregelen voor akkervogels, Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel,
https://www.vlaanderen.be/publicaties/van-de-stakkers-van-de-akkers-naar-de-helden-van-de-veldenbeschermingsmaatregelen-voor-akkervogels
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Internationale projecten zoals PARTRIDGE-project biedt ons meer informatie over de praktijk van
de maatregelen evenals de meest effectieve elementen voor soorten van belang zoals de patrijs.

Synopsis
[1]
De datums opgenomen in de maatregelen (maaidatum 15 juni, inscharingsdata en
percentage van de oppervlakte van percelen die op een bepaalde datum moeten bewerkt of
begraasd worden), kunnen te strikt of incorrect zijn voor een aantal vogelsoorten. Bovendien
zal de klimaatverandering Vlaanderen hard treffen, wat tot een herziening van de datums kan
leiden.

[2]
In sommige gevallen kunnen de regels inzake de uitvoering
van de
beheerovereenkomsten worden vereenvoudigd ten behoeve van de effectiviteit,
bijvoorbeeld met betrekking tot de keuze tussen klepelen in plaats van maaien (binnen het
beheerpakket vogelakker). Het klepelen draagt bij aan een afname in de biodiversiteit aan flora
en dus, een afname in biodiversiteit aan akkervogels.

[3]
Meer diversiteit in de percelen komt tegemoet aan de behoeften van akker- en
weidefauna. Denk daarbij aan kleine landschapselementen. Ook zou het interessant zijn om de
synergiën tussen beheerovereenkomsten verder te ontwikkelen.

[4]
Initiatieven zoals demogebieden zou er zeer positief zijn: Enerzijds brengen ze kennis
aan de landbouwers over voor wat betreft de uitvoering en de voordelen van een overeenkomst
voor de biodiversiteit. Anderzijds bieden ze een kans om op het terrein de beheerovereenkomsten
te kunnen onderzoeken.

[5]
Next-level maatregelen zouden in grotere mate op wetenschappelijk bewijs geënt
moeten zijn, en op resultaat worden gebaseerd. Bovenop is het belangrijk om meer monitoring
ervan te doen.

53

Agromilieumaatregelen in de Vlaamse land- en tuinbouw met focus op
beheerovereenkomsten soortenbescherming: analyse, synthese en
verkenning van de next-level

7

Rapport Terreinbezoek Beheerovereenkomsten
soortenbescherming Honsem 17/08/2020

7.1

Opzet

Deelnemers
Sven Jardin, Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Doelstellingen
•

De beheerovereenkomsten soortenbescherming te leren kennen in de regio’s Honsem en
Meldert.

•

De aanleg en onderhoud van de verschillende maatregelen te observeren.

7.2

Terreinbezoek in Honsem

In Honsem (Vlaams Brabant) nemen landbouwers deel aan beheerovereenkomsten
soortenbescherming. In dit gebied zijn de beheerovereenkomsten geconcentreerd in het centrum.
In het zuiden en het noorden zijn er weinig beheerovereenkomsten gesloten. Overal zijn er
beheerovereenkomsten voor akkervogels, grauwe kiekendief en erosie. Voor het jaar 2020 zijn 2
broedgevallen van de grauwe kiekendief gevonden op landbouwpercelen van de Sint-Sixtusabdij
van Westvleteren.108 Op de gebieden van Honsem kwam de grauwe kiekendief dit jaar niet aan
broeden toe. Deze beschermde vogelsoort is in Vlaanderen zeldzaam geworden.
In Honsem werd aanvankelijk gedacht dat het moeilijk zou zijn om beheerovereenkomsten
grauwe kiekendief te sluiten omwille van de lopende ruilverkaveling109, maar die gedachte was
ongegrond. Dit was éen van de eerste gebieden dat optimaal werd ingevuld.
De luzerne is een van de meest aanwezige plantensoorten in een vogelakker (60%). De
bedoeling van de luzerne in die vogelakker is om muizen te bieden aan de kiekendieven. Na een
maaibeurt kunnen de roofvogels makkelijk de muizen bejagen. Deze luzerne is ook nuttig als
voedsel voor vee. Wettelijk gezien is het mogelijk om de luzerne als veevoeder te verkopen aan
108

Zie Natuurpunt: “Grauwe kiekendieven kiezen voor Sint-Sixtusabdij Westvleteren als unieke nestlocatie”,
https://www.natuurpunt.be/nieuws/grauwe-kiekendieven-kiezen-voor-sint-sixtusabdij-westvleteren-als-uniekenestlocatie-20200810

109

“Ruilverkaveling is een instrument voor de structurele inrichting van gebieden met een agrarische
bestemming. Essentieel is de mogelijkheid om gebieden te herverkavelen. De herverkaveling herschikt het
gebied van versnipperde percelen tot een beter ingedeeld geheel. De samenhang en integratie van
verschillende functies op het platteland is de rode draad doorheen iedere ruilverkaveling. Perceelsvergroting,
toegankelijke landbouwwegen, waterbeheer: al deze ingrepen dragen bij tot een meer rendabele landbouw.
Ruilverkaveling schenkt daarnaast ook aandacht aan andere maatschappelijke doelstellingen, zoals
natuurontwikkeling, waterkwaliteit, cultuurhistorisch erfgoed, landschap… Het pakket aan maatregelen dat de
ruilverkaveling neemt, is in de loop van de jaren dan ook stevig uitgebreid.” VLM, 2005, Ruilverkaveling als
doel, een (be)leefbaar platteland als instrument, als doel, p. 9-10.
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Ruilverkaveling/VLM_ruilverkaveling_2005.pdf
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een (lokaal) veebedrijf. Een van de voorwaarden voor de luzerne is om 60 dagen te wachten met
maaien, en dat vanaf 1 maart. Indien een veldleeuwerik een nest legt, kunnen de jongen na 60
dagen vliegen. Om deze datum te bepalen kijkt de VLM naar de situatie in Nederland, rekening
houdend met het feit dat de Nederlandse situatie anders is dan die in Vlaanderen. Een andere
voorwaarde legt beperkingen op het vlak van bemesting. Enkel voorafgaand aan de inzaai is
bemesting toegestaan. Vanaf het derde werkjaar kan eventueel de luzerne opnieuw ingezaaid
worden.
Dus wordt het maaien mogelijk als de luzerne goed is (minstens 80% bloemen). Zonder de
maatregelen zou er nauwelijks nog luzerne in akkergebieden staan. Luzerne heeft diepe wortels
van meters lengte die voor de bodemkwaliteit zeer goed zijn. Bij ideale weersomstandigheden
kan het maximaal 4 à 5 keer per jaar gemaaid worden. Door de droogte de voorbije jaren is
melganzenvoet een belangrijke plantensoort die minder graag gezien is door de landbouwers.
Deze doet het wel goed onder droge omstandigheden en kan de gemengde grasstroken
vogelakker in het eerste jaar nagenoeg volledig innemen. Bij ernstige hinder is het mogelijk af te
wijken van het wettelijk maaibeheer en deze vroeg te kunnen klepelen zodat andere ingezaaide
soorten (grassen en kruiden) een kans krijgen.

Foto 8. Grasstrook vogelakker met melganzenvoet (zangpost) die vogels aantrekt.

In het pakket wisselteelt is het belangrijk een overstaand deel te hebben van waaruit de
muizenpopulatie snel terug kan opgebouwd worden en waar de insecten hun volledige
levenscyclus kunnen doorlopen. Een van de oorzaak van de afname van vogels is de
achteruitgang van insecten in gans Europa. Daarom heeft de VLM maatregelen die lokaal een
boost aan insecten kunnen geven. Een landbouwer met een bepaalde oppervlakte aan
beheerovereenkomsten vogelakker, is dan verplicht om een perceel wisselteelt toe te passen.
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Maar er zijn sowieso meer acties die kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelstelling. Een
regionale invulling zou een goed idee voor de toekomstige beheerovereenkomsten zijn, maar het
is zeer moeilijk om te coördineren.
Twee beheerpakketten zijn erop gericht om de grauwe kiekendief terug in het gebied te brengen:
•

Vogelakker beheerpakket

•

Wisselteelt beheerpakket: een perceel vanaf 1 ha inzaaien met zaadleverend gewas
(zomer- of winterteelt).

VLM bedrijfsplanners gebruiken Google Maps en online kaarten om de percelen te begeleiden.
Daar is de oppervlakte en de type gewas zichtbaar. De jaarlijkse controles van de
beheerovereenkomsten door de VLM of het Departement Landbouw en Visserij omvatten 5 tot
7% van de cases.
Voor de toekomstige beheerpakketten probeert de VLM naar een najaarsinzaai te gaan omdat
dergelijke inzaai succesvoller is door de droogte in het voorjaar die we de laatste jaren gekend
hebben. Een dekking van 8% à 10% aan maatregelen voor akkervogels is voldoende om de
populaties te behouden en mogelijks vooruitgang te boeken. De nieuwe beheerovereenkomsten
gaan vermoedelijk in 2023 van start kunnen gaan.

7.3

Conclusies

Flexibiliteit
Volgens de weeromstandigheden zullen waarschijnlijk de datums veranderen in de nieuwe
beheersovereenkomsten. Deze flexibiliteit in de maaien en inzaaien draagt meer veerkracht op
het platteland. Het is nog onder voorbehoud van de nieuwe wetgeving.

Begeleiding
De beheerovereenkomsten worden in proportie aangezien. Niet elk contract wordt nagekeken,
maar wel er bestaat een controle van de 5 – 7% van de contracten. Het Departement Landbouw
en Visserij gebruikt regelmatig satellietbeelden om controles te doen zonder een terreinbezoek
ter plaatse.

Doelstellingen voor biodiversiteit
De achteruitgang van de biodiversiteit in het algemeen en van de insecten in het bijzonder maakt
het moeilijk voor de instandhouding van soorten. Akkervogels hebben ook insecten nodig die door
de juiste grasmengsel kan aangetrokken worden. Daarom is het noodzakelijk om maatregelen te
ontwikkelen die ook insecten als een voedselbron, samen met granen, voor de vogels bieden.
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Synergiën
De combinatie van beheerovereenkomsten met boslandbouw (agroforestry) is nog zeer
zeldzaam. Er bestaan veel soorten boslandbouw. Maar voor vogelsoorten zoals de grauwe
kiekendief is een boslandbouwgebied niet ideaal want ze zitten graag op open plaatsen.

Socio-economische context
Een internationale kijk naar Nederland hielp om de datum te bepalen voor de luzernestrook
maaien. Op die manier kunnen de jongen van broedvogels zoals veldleeuwerik groeien en nadien
vliegen. Nederland wordt er vaak vergelijkt met Vlaanderen op zoek voor de meest succesvolle
maatregelen voor de fauna. Nochtans moet er rekening gehouden worden met de intrinsieke
situatie van Nederland die niet volledig zou passen in het platteland van Vlaanderen.

Draagvlak
In de gebieden waarvoor een beheerovereenkomst afgesloten wordt, zou het ideaal zijn om een
inventaris van vogelsoorten te hebben voor een betere monitoring van de resultaten van de
maatregelen. De VLM heeft een bepaald budget om de monitoring van beheerovereenkomsten
aan INBO te delegeren. Op dezelfde manier doet de Werkgroep Grauwe Gors jaarlijks een survey
van nesten van grauwe kiekendieven gedurende een gans weekend. Lokale vrijwilligers nemen
hieraan deel.

8

Rapport terreinbezoek Beheerovereenkomsten
weidevogels in Brecht 24/08/2020

8.1

Opzet

Deelnemers
Stijn Leestmans, Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Doelstelling
•

De beheerovereenkomsten voor weidevogels op het terrein te leren kennen
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8.2

Terreinbezoek in Brechtse Heide

Het bezochte gebied bevindt zich in Brecht in het noorden van België, aan de grens met
Nederland. In deze regio bevinden 2 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V). Die zones vormen
belangrijke broedplaatsen voor de grutto, maar alleen het Turnhouts Vennengebied heeft nog
een gezonde populatie. De meerderheid van de boeren met een beheerovereenkomst hebben
de maatregelen “uitgestelde maaidatum”, maar ook “faunabeheer akkerland” en “gemengde
grasstrook” gekozen voor hun terreinen.

Figuur 4. Kaart van de Noorderkempen.

In vergelijking met andere gebieden worden er weinig beheerovereenkomsten gesloten.
Sommigen willen in een beheerovereenkomst stappen, maar de bemestings- en grondprijsdruk
ligt zeer hoog. Ook de sociale druk van de oude garde is er om niet in te stappen in de
ontwikkeling van natuurwaarden, maar deze neemt stelselmatig af. Monocultuur van maïs,
raaigras en aardappelen is in deze regio alomtegenwoordig. Het is een zeer intensieve landbouw.
In het gebied is er ook een hoge milieudruk door bemesting.
Een intensieve landbouw verhoogt de druk op het milieu en bemoeilijkt de bescherming van
vogels. Meer diversiteit in het terrein kan meer vogelsoorten aantrekken. Door extra bloemen met
zaadjes voor vogels kunnen zowel vogels en insecten aangetrokken worden. Een gebrek aan
insecten leidt overigens ook tot een lage vogelpopulatie.
Bovendien wordt er veel gemaaid, wat de kansen voor grutto’s vermindert. Ze broeden op de
grond, maar intensief maaien maakt de netsvorming en broedsucces van deze vogelsoort zeer
lastig. Daarnaast bedreigen ook de toenemende droogte tijdens het voorjaar de
weidevogelpopulaties. Vroeger broedden bijna alle soorten weidevogels in lage aantallen in half
natuurlijke terreinen zoals heiden, hoogvenen en moerassen. Nu is het broedsucces van de grutto
in de landbouwgebieden te laag om een duurzame populatie in stand te houden.

58

Agromilieumaatregelen in de Vlaamse land- en tuinbouw met focus op
beheerovereenkomsten soortenbescherming: analyse, synthese en
verkenning van de next-level

Vroeger waren er hagen, graslanden en bomen in de randen van de percelen. Het landschap van
vandaag is anders: er staan af en toe bomen of hagen, en het grond is overal afgevlakt en meer
verzand door de maïsteelt. In jaren ’70 begonnen de landbouwers in België overal maïs te
oogsten. Eerder hadden ook de terreinen meer microreliëf wat ideaal voor grutto’s is. Maar nu is
dat verdwenen. Tegenwoordig zijn er nog maar enkele kieviten over, de grutto is helemaal weg
in de Brechtse Heide.

Foto 9. Houtkant en bomen aan de randen van percelen.

De predatie van weidevogels is een belangrijk deel van het verhaal. Voor 1970 was het jagen op
predatoren van weidevogels (nl. kraai, wezel, vos) een courante activiteit op het platteland. De
verminderde kwaliteit van het landschap samen met de afname van prooidieren is een belangrijke
reden waarom predatoren bovendien meer aangewezen zijn op de eieren en kuikens van
weidevogels. Dus niet alleen de afname, versnippering en kwaliteitsverlies van geschikte habitat
maar ook de toegenomen predatie maken dat het broedsucces bij weidevogels een stuk lager is
dan 30 jaar geleden.110 De beheerovereenkomsten zijn dus belangrijk om de soorten terug aan
te trekken. Maar het is dan wel nodig dat de vergoedingen van de graslandpakketten op hetzelfde
niveau zijn als die van akkervogels.

110

Leestmans S. en Smets M., 2015, Is er een toekomst voor Grutto in de Noorderkempen? Deel 1: aantallen,
Natuur.Oriolus 81 (1) pp 1-6.
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8.3

Terreinbezoek weidevogelreservaat Druitsloop
Merksplas

Het natuurreservaat Druitsloop bevindt zich in het gebied De Pampa, in de provincie Antwerpen.
Het is een natuurgebied van 10,5 ha groot. Het laaggelegen terrein is ideaal voor weidevogels.
Het microreliëf met zowel droge delen als natte depressies is een noodzakelijk kenmerk voor
soorten zoals grutto. In dit gebied broeden 10 – 12 koppels van grutto. Daarom is er een groot
potentieel in gebieden rond natuurreservaten voor vogels. Aan de rand van reservaten zijn de
terreinen intensiever maar wel geschikt als nestgelegenheid voor grutto en kievit.

Foto 10. Natuurreservaat Druitsloop.

8.4

Conclusies

Omkadering
De vrijwillige basis van de beheerovereenkomsten maakt het zeer moeilijk om precies op die
percelen een beheerovereenkomst af te sluiten. Niet iedereen wil of kan in een
beheerovereenkomst stappen hoewel voor de natuur in het gebied dat ideaal zou zijn.
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Geschiktheid van de bedrijfsspecifieke omgeving
De variabiliteit in het terrein door microreliëf en een gunstige waterpeil maakt het geschikt voor
weidevogels. Soms zijn er ook opmerkelijke discrepanties, die keuzes vereisen. Voor soorten
zoals de geelgors zijn er houtkanten nodig in het gebied. Aan de andere kant zijn de houtkanten
een gevaar voor de weidevogels omwille van predatie op deze vogels.

Begeleiding
De monitoring van soorten blijkt niet zo talrijk in vergelijking met andere landen (bv. Nederland).
Voor de Brechtse Heide bestaat er zeer weinig vrijwilligersbeweging. Vervolgens worden
sommige maanden minder nagekeken door de vrijwilligers omdat de activiteit van vrijwilligers
tijdens de zomer afneemt. Daarom heeft het vrijwillige monitoringsnetwerk nood aan een
verhoogde monitoring en een vaste methodologie.

Socio-economische context
De sociale druk om niets te maken te hebben van natuurwaarde op percelen kan een rol spelen
(hoewel deze aan het afnemen is). Bovendien worden de vergoedingen van
beheerovereenkomsten berekend op basis van nationale gemiddelden. Dat maakt dat ze voor
een dure regio zoals de Noorderkempen te laag zijn als alle kosten meegerekend worden.

Natuurwaarde
In dit gebied bestaan er vogelrichtlijngebieden waarin grutto’s gezien worden. Het
weidevogelbeheer in de Noorderkempen is op de grutto afgestemd omdat het de meest
kwetsbare vogelsoort in het gebied is. Ze hebben bovendien strengere habitateisen dan andere
weidevogels. Vele open oppervlakte, een geschikte waterpeil en een insectaanbod zijn de
voornamelijk behoeften voor deze soort. Helaas worden in sommige gebieden (bv Brechtse
Heide) voor de beste percelen voor weidevogels geen beheerovereenkomsten gesloten.
Beheerovereenkomsten weidevogels kunnen met andere woorden succesvoller zijn als ze in de
beste gebieden ingezet worden.111

De Vlaamse open ruimte
In regio’s zoals de Noorderkempen bestaat er een groot probleem met bemesting en
monocultuur. Een gebied met een zeer intensieve landbouw drukt meer het milieu errond. Voor
de meest bedreigde soorten wordt het noodzakelijk om meer natuurreservaten te creëren om de
landbouwpressie hier te verdwijnen.

111

Leestmans S. en Smets M, 2015, Is er een toekomst voor Grutto in de Noorderkempen? Deel 2:
weidevogelbeheer, Natuur.Oriolus 81 (2) pp 37-46
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9

Rapport terreinbezoek beheerovereenkomsten
bruine kiekendief in Hedwige-Prosperpolders
17/09/2020

9.1

Opzet

Deelnemers
Veerle Campens, Agentschat voor Natuur en Bos
Geert Spanoghe, INBO
Jeroen Arnoys, Agentschap voor Natuur en Bos
Evelien de Munter, Agentschap voor Natuur en Bos
Laurent Vanden Abeele, Agentschap voor Natuur en Bos
Hilde Van Doorslaer, Agentschap voor Natuur en Bos
Isha Van Alsenoy, Agentschap voor Natuur en Bos
Suzanne Pörtzgen, Agentschap voor Natuur en Bos
Rita Soares, Universiteit van Antwerpen

Doelstelling
•

De situatie van de bruine kiekendief in Linkerscheldeoever in het kader van het Sigmaplan
leren kennen

•

De monitoringspraktijk en -resultaten van de bruine kiekendief leren kennen

9.2

Terreinbezoek Prosperpolder Zuid

Het bezochte terrein bevindt zich in de provincie Antwerpen in het overstromingsgebied van de
Schelde, naast de haven. De Hedwige-Prosperpolder is een uitbreiding van het Verdronken land
van Saeftinghe, en waar slikken en schorren het landschap vorm geven. Deze ingrijpende werken
gebeuren in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan. Er wordt de nodige aandacht besteed
aan flankerende maatregelen voor de landbouwers, de mogelijkheden voor recreatief
medegebruik, de landschappelijke inpassing en de relatie met de omliggende gehuchten Ouden
Doel en Prosper.
Kiekendieven gebruiken de gebieden voor jagen en broeden. Om hun gebruik van het landschap
te bestuderen en hun migratie te volgen voorziet INBO gevangen jonge bruine kiekendieven van
zenders. Ze kunnen zo dus elke beweging van de kiekendieven in kaart brengen. Het vangen en
de bevestiging van de zenders vergt veel inspanning – ook financieel. Het bedrag voor een vangst
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kan tot €10.000/individu bedragen. In tegenstelling tot de bruine kiekendieven is die inspanning
voor de grauwe kiekendief lager. In het kader van beheerovereenkomsten soortenbescherming
wordt dit jaar een opvolging van grauwe kiekendieven gedaan.
Zenders zijn in constante ontwikkeling. In het algemeen werken ze goed en dankzij die zenders
kunnen wij veel data krijgen. Er zijn verschillende systemen om de data van de zenders te
ontvangen. Momenteel gebruiken de zenders het GSM-netwerk om dagelijks informatie te sturen.
Tegenwoordig kan dit ook via de mobiele datanatwerken, waardoor de informatieverzameling
steeds actueler en preciezer wordt. Voor het opzoeken van nesten is deze geactualiseerde data
zeer interessant om het werk te vergemakkelijken door een indirecte methode. Door dit
zendersysteem kunnen onderzoekers de migratie volgen en de landbouwers bellen als ze een
nest in het gebied van de boer detecteren. Dankzij deze methode hebben onderzoekers van INBO
meer informatie over het gedrag van kiekendieven. Zo stelden ze vast dat ze tijdens de trek
gebruik maakten van nauwe zee-engten tussen Europa en Afrika (nl. Gibraltar, Sicilië, Bosporus).
Tijdens het terreinbezoek besprak Geert Spanoghe de monitoring van 2 bruine kiekendieven:
Lillo en Toño. In het algemeen gebruiken kiekendieven relatieve kleine gebieden. Door de kaarten
waarop hun bewegingen opgenomen zijn, wordt er een verschil geïdentificeerd tussen Lillo en
Toño. Terwijl Lillo hoofdzakelijk één foerageareaal heeft, heeft Toño er twee. Dergelijk
vaststellingen inzake het gebruik van het landschap zijn van belang met het oog op de
ontwikkeling van beheerovereenkomsten.
De densiteit van prooien wordt opgevolgd door transecten. Op een terrein waarin geen beheer
tijdens de zomer gebeurt, groeit het gras tot 1,5 – 2m hoog. Hierdoor kunnen kiekendieven geen
muizen jagen. In dit geval in de Hedwige-Prosperpolder is het meest interessant gebied niet onder
beheer, waardoor het bijgevolg niet bruikbaar is voor kiekendieven.
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Foto 11. Het landschap van de Prosperpolders Zuid in zomer.

Het gebied van de foto 11 is benoemd als nature development area. Hier bevond zich een
landbouwgebied waarvan de bovenste vruchtbare grondlaag verwijderd werd. Nu is de
waterkwaliteit er stabiel en wordt het gebied in de winter helemaal overstroomd. Daardoor is het
moeilijk om het hele jaar door een hoge densiteit aan muizen te verkrijgen. De winter is dan ook
een moeilijke periode voor de blauwe kiekendief.

9.3

Conclusies

Economische haalbaarheid
De opvolging van een bepaalde soort die onder de beheerovereenkomst kadert verschilt van
soort tot soort. Voor bruine kiekendieven is het vangen, het plaatsen van zenders en het opvolgen
duurder dan voor de grauwe kiekendief. Voor elke soort beperken deze kosten de mogelijkheden
van de monitoring.

Geschiktheid van de bedrijfsspecifieke omgeving
Het wordt onontbeerlijk om het gebruik van het landschap door verschillende soorten te
bestuderen. Van een specifieke vogelsoort kunnen afzonderlijke individuen het landschap op
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verschillende manieren gebruiken. Door het foerage-, nest- en jachtareaal in kaart te brengen
kunnen de bedrijven op voorhand weten hoe zij hun omgeving optimaal kunnen inrichten en
beheren. Op die manier kunnen de gewenste soorten aangetrokken worden door de juiste
beheerovereenkomsten.

Begeleiding
De monitoring van vogelsoorten gebeurt door middel van zenders. Deze zendtechnologie is in
constante verbetering, waardoor betere data gegenereerd worden op het vlak van migratie en
gebruik van het landschap.

Doelstellingen voor biodiversiteit
Voor soorten zoals bruine en grauwe kiekendief is de beschikbaarheid van prooien een
noodzakelijke factor. Door een geschikt beheer van grasstroken (nl. beurtelings maaien) kunnen
de muizen zichtbaar worden. Dat wordt ontwikkeld bij de beheerovereenkomsten. Nochtans zijn
niet alle potentieel interessante percelen in het gebied onder dit soort contract.

Synergiën
In het gebied van Hedwige-Prosperpolder zijn er, naast de beheerovereenkomsten de
pasmuntovereenkomsten112 ontwikkeld, specifiek voor het gebied. Ze hebben de vorm van een
overeenkomst waarbij de overheid aan de landbouwer voor een bepaalde periode een bepaalde
oppervlakte grond ter beschikking stelt. Op deze grond kan de landbouwer specifieke teelten
verbouwen voor eigen nut. In ruil (als 'pasmunt') voert de landbouwer een 'kiekendiefvriendelijk
beheer' uit op eenzelfde oppervlakte grond die hij/zij al in gebruik heeft. Onder
kiekendiefvriendelijk beheer wordt onder meer verstaan: grasklavers, luzerne, mengteelten van
vlinderbloemigen en graansoorten, enzovoort. De duurtijd van die overeenkomsten omvat 1 - 5
jaar.

Natuurwaarde
In de Vlaams-Nederlandse Lange Termijnvisie voor het Schelde-estuarium kwamen de Vlaamse
en Nederlandse regeringen overeen dat de verdieping van de Westerschelde en de
natuurcompensatie in de Hedwige- en Prosperpolders gepaard moest gaan met een verdere
verbetering van het grensoverschrijdend natuurbeheer. Dit gebeurde via de
biodiversiteitsmaatregelen in het Europees Interreg-project "Grenspark Groot-Saeftinghe"
(officieel op 2016). Met de natuurontwikkeling in de Hedwige-Prosperpolders ontstaat een enorm
aaneengesloten estuarien natuurgebied.
In het project stonden drie activiteiten centraal: het herstel van de vogelbiodiversiteit zowel binnen
als buiten de natuurkern, de verbetering van de estuariene natuur en het eco-hydrologisch herstel
112

Zie https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/GrensparkGrootSaeftinghe.aspx

65

Agromilieumaatregelen in de Vlaamse land- en tuinbouw met focus op
beheerovereenkomsten soortenbescherming: analyse, synthese en
verkenning van de next-level

van de binnendijkse gebieden. Om die doelen te bereiken, werden onder meer broedeilanden,
een vleermuistoren, een vossenraster, poelen van andere grote en kleine landschapselementen
aangelegd. De VLM werkte mee aan de uitbreiding van het voedselgebied van de bruine
kiekendief113.

113

Zie https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/GrensparkGrootSaeftinghe.aspx
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Deel IV – Interactie met de klankbordgroep
Om de verschillende perspectieven van de voornaamste betrokken partijen (nl.
landbouworganisaties, overheid, ngo’s en onderzoekers) in beheerovereenkomsten en
soortenbescherming te vernemen, werd er een klankbordgroep opgericht. Van juni tot augustus
2020 werden diepte-interviews bij deze klankbordgroep afgenomen met als doelstelling om hun
visie, ervaringen en opmerkingen met betrekking tot beheerovereenkomsten, natuurbeheer en
soortenbescherming in kaart te brengen.
De klankbordgroep voor dit project omvat vertegenwoordigers van: de Milieu- en Natuurraad van
Vlaanderen (Minaraad), het departement Landbouw en Visserij, Vlaams Agrarisch Centrum
(VAC), Wervel, Algemeen Boerensyndicaat, KULeuven, Pluimvee, het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek (INBO), Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Regionaal Landschap, Boerenbord,
het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), Natuurpunt, het
Agentschap voor Natuur en Bos en Ferm voor Agravrouwen.

10

Diepte-interviews

Door een middel van een vragenlijst werden 22 experten uit de betrokken organisaties (cf. supra)
uitgenodigd voor een diepte-interview. Dit type interview kadert binnen een kwalitatieve peiling
door een deductieve benadering (het hypothese komt overeen met de beschreven criteria van
beheerovereenkomsten, zie “Interpretatiekader”). De vragenlijst omvat kernpunten rond het
wettelijk kader voor natuur- en landbouwbeleid, het huidige en toekomstige GLB, sterktes en
verbeterpunten van beheerovereenkomsten zowel naar monitoring, naar inhoud, als naar noden
voor het “next-level”. Ook werden er specifieke vragen gesteld aan de geïnterviewden afhankelijk
van hun achtergrond en expertise. Dankzij de geïnterviewde experten kon dit kennisdocument
verrijkt worden met essentiële details over de beheerovereenkomsten evenals nuttige
opmerkingen over verbeteringspunten.

11

Workshop

Op 30 september 2020 vond een workshop plaats met als doel de uit de literatuur en interviews
gepuurde inhoud verder uit te diepen, kwesties en oplossingen voor de next level
beheerovereenkomsten te identificeren, en tussentijdse conclusies af te toetsen bij een kerngroep
van stakeholders met grote affiniteit met beheerovereenkomsten, soortenbescherming en
landbouw. Deze workshop vond plaats online, via videoconferencing. In totaal namen 31
experten van 16 verschillende organisaties deel aan het evenement.
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11.1

Kwesties

Op basis van literatuur en de interviews konden met betrekking tot de beheerovereenkomsten 9
brede kwesties worden geformuleerd. Samen overspannen deze 9 kwesties de 17 criteria van
het interpretatiekader:
1. Omkadering en flexibiliteit
[1]
Is resultaatgerichtheid inbouwen wenselijk en mogelijk in de vergoeding?
Momenteel vergoedt de beheerovereenkomst de inspanning van de landbouwer om de maatregel
uit te voeren. Het resultaat heeft nog geen invloed op de vergoeding. Resultaatgerichtheid van
beheerovereenkomsten impliceert dat de maatregelen op een bepaald resultaat gericht zijn. Op
die manier krijgt de boer een vergoeding voor het bereikte resultaat. Moeten wij naar
resultaatgerichtheid ofwel een combinatie van betaling voor inspanning en resultaat? Welk doel
of graad van doel zou daarbij moeten bereikt worden? Zou een basisbetaling voor de inspanning
aangevuld kunnen worden met een extra stimulans voor het bereikte resultaat? Zou het de
motivatie van de landbouwers verhogen?
[2]
Is meer maatwerk mogelijk met beheerovereenkomsten? In welke mate kunnen de
landbouwers zelf de maatregelen aanpassen zodat ze optimaal samensporen met hun
landbouwbedrijfsvoering? Zal de praktische kennis van de landbouwer (‘tacit knowledge’) in het
toekomstige ontwerp van de maatregelen inbegrepen worden? Deze vraag omvat de flexibiliteit
van de maatregelen waarbij de landbouwer kan deelnemen aan het ontwerp van een
gepersonaliseerde maatregel. Is maatwerk haalbaar voor de boer? Is het dan wenselijk om in
overleg te gaan met elke landbouwer om de beheersovereenkomst te ontwerpen? Hoe zou dit de
procedure en administratie van de contracten beïnvloeden, alsook de monitoring? Zou het beter
zijn om een kans te geven aan meer geïnteresseerde landbouwers?

2. Begeleiding
[3]
De rol van de bedrijfsplanners: controleren of begeleiden? De figuur van de
bedrijfsplanner is van belang op het vlak van begeleiding. Op die manier volgen ze op het terrein
de maatregelen op. Anderzijds kunnen ze elke landbouwer bijstaan om zijn/haar
beheerovereenkomst het best te passen in de bedrijfsvoering en in functie van de te ontwikkelen
natuurwaarden (ecologische coaching). Dat impliceert meer aandacht per landbouwer en zeer
concrete ecologische en landbouwkundige kennis over het gebied en het soort bedrijf waarin de
boer werkt. Hoe zou dan deze interactie tussen de overheid en de landbouwer kunnen verbeterd
worden? En is dat in de praktijk dan nog werkbaar?

3. Economische haalbaarheid
[4]
Hoe zou de economische haalbaarheid van de beheersovereenkomsten verbeterd
kunnen worden? Uit interviews blijkt dat beheerovereenkomsten vaak slechts in beperkte mate
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commercieel valoriseerbaar zijn. Een vergoeding vanuit de overheid is dan ook onontbeerlijk. De
huidige vergoeding voor de inspanning is op nationaal niveau berekend ongeacht de
verschillende bedrijfssituaties. In welke mate zijn de beheerovereenkomsten economisch
haalbaar voor diverse types landbouwers? Welke factoren hebben een invloed op die
economische haalbaarheid (bedrijfsgrootte, locatie, aanwezige teeltsamenstelling,…)? Op welke
manier kan de overheid daar een invloed op hebben?

4. Ambitieniveau:
[5]
In welke mate komen beheerovereenkomsten tegemoet aan de (gedifferentieerde)
bedrijfsstructuur in de Vlaamse landbouw? Hoe werkt de selectie van soorten (inpasbaar,
functioneel)? De Vlaamse landbouw kent een grote diversiteit aan bedrijfsvormen en -structuren.
Afhankelijk van de grootte, de sector en de ligging van het bedrijf kunnen er bepaalde milieu- en
natuurdoelstellingen bereikt worden. De aanpak kan nu tweeledig zijn: ofwel kunnen wij zoveel
mogelijk landbouwers proberen aan te trekken om beheersovereenkomsten af te sluiten ofwel
kunnen wij de meest geschikte landbouwers selecteren bij welbepaalde specifieke milieu- en
natuurdoelen. In het eerste scenario zou dit in Vlaanderen resulteren in een basiskwaliteit milieu
en natuur. In het tweede scenario werken een klein aantal landbouwers mee die een betere (maar
ook kleinere) oppervlakte tot een gunstiger kwaliteit brengen. Vanuit het technische
uitvoerbaarheid perspectief welke scenario is het meest haalbaar? Hoe kunnen wij de technische
uitvoerbaarheid van de maatregelen verbeteren? En vanuit het perspectief van milieu en natuur,
wat valt te verkiezen?
[6] Doorwerking van de effecten van de maatregelen. Na de doorlooptijd van het contract van
beheerovereenkomsten (5 jaar) kunnen de positieve effecten op het terrein langer blijven. In
welke mate is dat zo? Is er continuïteit van de positieve effecten voor de natuur zonder dat er nog
een verbintenis is? Hoe zou een onderhoud voor natuurelementen na het contract nog kunnen
gebeuren en door wie? Aan de andere kant is de hernieuwing van contracten ook een soort
doorwerking, met name door de langere effectieve tijd van inspanningen voor milieu en natuur.
Hoe kunnen wij deze mogelijkheid promoten?

5. Synergiën
[7]
In welke mate kunnen synergiën tussen diverse beheerovereenkomsten
gestimuleerd worden? Worden de effecten gecumuleerd? Inpasbaarheid in welke gevallen? Is
het resultaat meetbaar? Kan er een (extra) vergoeding voorzien worden? Er bestaan mogelijke
synergiën tussen instrumenten van hetzelfde niveau (beheerovereenkomsten van verschillende
type) die een meerwaarde aan de natuurkwaliteit kunnen bieden, hierbij rekening houdend met
dubbele financiering. Hoe gebeurt dat precies en is het efficiënt? Is er al een piste voor de
synergiën tussen andere instrumenten zoals de ecoregelingen? Deze soort synergiën zijn ook
afhankelijk van het bedrijf en zijn omgeving. Hoe zijn de synergiën tussen provinciale initiatieven
om een boost aan de natuur te geven?
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6. De Vlaamse context en open ruimte voor landbouw en natuur
[8]
Dalende beschikbaarheid van open ruimte in Vlaanderen: kiezen voor land sharing
of land sparing. De versnipperde oppervlakte van Vlaanderen beperkt het areaal voor echte
natuur en voor nieuwe landbouwers. Om een geschikt systeem te ontwikkelen zijn er
verschillende manieren om de natuur te integreren dan wel te scheiden van de landbouwpraktijk.
Land sharing wil de effecten van de landbouw verminderen door binnen de landbouwpercelen
ook natuurwaarden te ontwikkelen. Land sparing beoogt daarentegen net de productie op de
landbouwpercelen te maximaliseren, zodat er op minder oppervlakte evenveel kan geproduceerd
worden. Dat heeft onontbeerlijk een duidelijke ruimtelijke planning nodig. Is dat overal in
Vlaanderen haalbaar? Wat zijn de kansen voor dit systeem van landbouwbeheer? Welke andere
opties zijn er nog om tegen de dalende beschikbaarheid van open ruimte te strijden?
[9]
Hoge grondprijzen als rem op de ontwikkeling van boerennatuur. De prijs van
landbouwgrond neemt in Vlaanderen nog steeds sterk toe. Dat beperkt de uitbreiding van
boerennatuur en vermoeilijkt de kansen voor (jonge) landbouwers. Omdat de
beheerovereenkomsten overal in Vlaanderen een vast bedrag bieden, wordt dit voor een aantal
dure gebieden onvoldoende. Moeten deze prijzen gerekend moeten worden in de vergoeding van
beheerovereenkomsten? Hoe bepalen we dit bedrag?

7. Monitoring van beheersovereenkomsten
[10] Monitoring en evaluatie van beheerovereenkomsten. Om de maatregelen verder te
kunnen ontwikkelen is een geschikte opvolging van belang. Zou dan een evaluatie van de
beheerovereenkomsten verplicht moeten worden? Is een monitoring op gebiedsniveau geschikt
en haalbaar?
[11] Hoe zou de monitoring georganiseerd en verwetenschappelijkt worden? Een
permanent en wetenschappelijk monitoringsnetwerk is noodzakelijk voor de evaluatie van de
beheerovereenkomsten. Een grote deel van de monitoring gebeurt nu via enthousiaste
vrijwilligers. Hoe kunnen wij een breder, geprofessionaliseerd monitoringsnetwerk opbouwen?
Hoe regelmatig zou de datacollectie moeten zijn? Welke indicatoren zijn nodig: kwantificeren van
soorten, verbeteringen in de landbouwbedrijfsvoering, aanwezigheid van bepaalde soorten? Zou
de boer hier ook deel aan kunnen nemen als een actieve actor in de monitoring?
[12] Wisselwerking: beheerovereenkomsten als lerend instrument (flexibel design, cf.
klimaatverandering). Een uitwisseling van kennis zou ideaal kunnen zijn om van andere
gelijkaardige situaties te leren (binnen Vlaanderen, binnen de EU). Zo kunnen de instrumenten
veerkrachtiger worden om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden als gevolg van
klimaatverandering.

8. Engagement en draagvlak
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[13] Belangstelling voor basishabitatkwaliteit en kleine ingrepen in de bedrijfsomgeving
(bv. de rol van de kleine landschapselementen). Niet alleen het sluiten van een
beheerovereenkomst is van belang om een resultaat te verwachten, maar ook de geschiktheid
van de omgeving. Een goede basishabitatkwaliteit is noodzakelijk om vogels terug aan te trekken.
Daarin spelen bijvoorbeeld de KLE een belangrijke rol. Op welke manieren kunnen landbouwers
intrinsiek gemotiveerd worden om met kleine ingrepen in de (bedrijfs)omgeving bij te dragen aan
de verbetering van de basishabitatkwaliteit? Hoe kunnen de aanleg en onderhoud van KLE in
combinatie met beheerovereenkomsten gepromoot worden? Op welke (andere) manieren
kunnen wij de basishabitatkwaliteit verbeteren?
[14] In welke mate kunnen de demogebieden verder geoptimaliseerd worden? De
demogebieden laten landbouwers kennismaken met de nieuwe maatregelen. Deze experimenten
op het terrein bieden een uitwisseling tussen overheid en landbouwers. Daardoor kunnen de
maatregelen gecommuniceerd worden en ook bijgestuurd worden als dat nodig blijkt. In welke
mate is het dan noodzakelijk om meer demoprojecten op te zetten uit te voeren om een grotere
participatie te bekomen van landbouwers aan beheerovereenkomsten?

9. Natuurwaarde
[15] Belangstelling en waardering voor natuurwaarden en communicatiestrategie.
Tegenwoordig zouden de beheerovereenkomsten meer bekend kunnen worden. Sommige
landbouwers weten niets van dit instrument of weten weinig over de aanleg en het onderhoud
van bepaalde maatregelen. De communicatie van het onderliggende belang voor natuur kan
mogelijk beter. Uit de literatuur en uit interviews blijkt dat de meest effectieve communicatie deze
rechtstreeks naar de landbouwer is. Op die manier zijn de “face-to-face” communicatie en
studieavonden zeer noodzakelijk om de instrumenten voldoende kenbaar te maken. Door een
adequatere communicatie zou de fascinatie voor de natuur van de landbouwers kunnen verhogen
en dan zouden ze meer kennis hebben bij het nemen van een beslissing. Is het haalbaar om
meer evenementen rond beheerovereenkomsten te doen? Hoe zou de ideale
sensibiliseringscampagne zijn? Hoe is tegenwoordig de communicatie over de
beheerovereenkomsten door de overheid naar de boeren? Ten slotte, hoe communiceren de
landbouwers zelf over de beheerovereenkomsten met hun buren, belangenorganisaties, …? Wat
met sociale druk bij het al dan niet nemen van beslissingen inzake beheerovereenkomsten?
[16] Doelstellingen voor de fauna. Ongeacht de inspanningen van de boeren gaat de
biodiversiteit nog steeds achteruit. Niet alleen de landbouwsector zet druk op de natuur, maar
ook de versnippering, de verstedelijking en de algemene vervuiling, enzovoort. Zijn onze
doelstellingen voor de natuur dan geschikt gegeven de haalbaarheid van de inspanningen van
alle actoren? Hebben wij cijfermatige doelstellingen nodig? Op welk niveau? Waarop moeten de
inspanningen geconcentreerd worden: in die gebieden waar reeds verweving is (bv.
landbouwgebieden) of in natuurreservaten die een betere habitatkwaliteit dragen? Het parapluconcept waarmee de beheerovereenkomsten ontworpen zijn klinkt goed voor algemene soorten,
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maar het is niet voldoende voor de meest gevoelige soorten. Moeten de beheerovereenkomsten
meer gespecialiseerd worden?
[17] Beschermen van weidevogels. Bij akkervogels is de situatie waarschijnlijk niet zo
dramatisch als bij weidevogels. Deze laatste hebben meer habitatkwaliteit nodig, en een
adequaat waterpeil. Voor de kievit werd er een aparte beheerovereenkomst voorgesteld om
invulling te geven aan zijn behoeften. Hoe haalbaar zou een nieuwe beheerovereenkomst
daarvoor zijn? Of moet nog een ander instrument ontwikkeld of ingezet worden?
[18] Aandacht voor insecten. Insecten zijn noodzakelijk voedsel in bepaalde levencyclusfases
van vogels. Het biodiversiteitverlies treft evenwel ook insecten hard. Tegenwoordig bestaan er
beheerovereenkomsten (bv. bloemenstrook) die insecten in het algemeen aantrekken. Welke
soort insecten trekken deze bloemenstroken aan? Zijn alle levencyclusfases van elke vogel
hiermee vervuld? Is een grasmengsel het meest succesvol voor zowel vogels als insecten? In
welke mate kan deze voedselbron nog verbeterd worden?
[19] Predatie van vogels. Een van de bedreigingen voor vogels is de predatie van hun eieren
en jongen door andere dieren (vossen, kraaien, hermelijnen, ….). De predatie is erger voor
weidevogels en dat beperkt hun overlevingskansen. In welke mate worden welke vogelsoorten
getroffen door predatoren? Hoe kunnen we zoveel mogelijk een leefbare populatie van
predatoren houden terwijl wij de vogelsoorten in de beheerovereenkomsten beschermen?

11.2

Resultaten

Omkadering en flexibiliteit
De toepassing van een meer resultaatgerichtheid in de beheerovereenkomsten veronderstelt de
aanwending van indicatoren. In het geval van diersoorten zoals akker- en weidevogels kan men
niet veronderstellen dat individuele inspanningen, hoe goed ze ook zijn uitgevoerd, zullen leiden
tot een te realiseren, meetbaar resultaat, zoals de vestiging van een broedpaar of een bepaald
aantal foerageerwaarnemingen. In proefprojecten moet nagegaan worden of de
resultaatgerichtheid haalbaar is. Een voordeel van de resultaatgerichtheid is dat de communicatie
met de betrokken landbouwers verbeterd wordt. Deze indicatoren maken het resultaat en de
doelsoort zelf meer zichtbaar. Dan kan zijn of haar motivatie verhogen.
Voor de resultaatgerichtheid lijkt het van belang om een voldoende hoog schaalniveau te
hanteren, afhankelijk van de context. In de meeste gemeenten zijn er landbouwraden actief. Die
landbouwraden kunnen bijvoorbeeld in bepaalde gevallen een geschikt schaalniveau vormen.
De inspanningen voor het milieu, natuur en klimaat worden dan wel op individueel niveau
geleverd, maar het resultaat wordt op collectief niveau beoordeeld (nl. groep van bedrijven).
Daarvoor heeft de collectieve aanpak meer flexibiliteit nodig. Het is mogelijk om bij elke boer te
gaan kijken wat de beste aanpak daar zou kunnen zijn. Elke context bepaalt de doelen van de
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gebieden. Dus wordt het immers een flexibiliteit per gebied noodzakelijk. De verschillende doelen
worden vastgelegd afhankelijk van elke specifieke situatie en problematiek.

Begeleiding
Op het vlak van begeleiding wordt de bedrijfsplanner een vertrouwenspersoon tussen de
landbouwers en de overheid. Hun begeleidingsopdracht omvat maatwerk, motiveren van
landbouwers, informeren, sensibilisering, uitleggen van de inhoud van natuurdoelen, waarom
voor bepaalde maatregelen bepaalde zaken moeten gedaan worden…
De scheidingslijn tussen begeleiding en controle zou minder hard moeten zijn. Ook zou de
bedrijfsplanner als ombudsman moeten kunnen optreden bij problemen. Naast focus op regelen
is ook de focus op kwaliteit nodig. Als voorbeeld hiervan moet een strook die net niet te smal is
maar wel zeer goede biodiversiteit bevat hard gestraft worden?
De mate van de begeleiding hangt af van streek en van dossier. Het is noodzakelijk om te
informeren omtrent de natuurgerichte onderbouwing van maatregelen of waarom de uitvoering
op een bepaalde manier moet. Bovendien is er meer nood aan maatwerk bij de maatregelen. De
aandacht voor het leerproces is immers noodzakelijk. Meer maatwerk stelt echter nieuwe
uitdagingen met het oog op de monitoring van de beheerovereenkomsten.

Economische haalbaarheid
Er is weinig economische flexibiliteit. Het vaststaande Europese kader waarbinnen de berekening
van de vergoeding kan gebeuren omvat 3 aspecten: vergoeding voor de derving van inkomsten,
vergoeding voor extra inspanningen, en vergoeding voor transactiekosten. Als naar meer
flexibiliteit gestreefd wordt, dan komt vergoeding voor de derving van inkomsten in beeld om te
kunnen differentiëren tussen verschillende bedrijven. De differentiatie naar types van
landbouwbedrijven is niettemin moeilijk. De verschillen tussen gebieden (bv. grondprijs,
gronddruk, …) maken meer flexibiliteit wenselijk.
De populariteit van beheerovereenkomsten hangt ook af van de mate waarin zij competitief zijn
inzake de vergoeding ten opzichte van de gangbare teelten in een bepaalde streek. Zo zijn de
vergoedingen van beheerovereenkomsten in akkerbouwstreken competitiever dan in streken
waar meer groenteteelt of veehouderij voorkomt (i.e. afweging van opportuniteitskosten).

Ambitieniveau
Er is discussie over het concentreren dan wel breed uitsmeren van de middelen over veel
landbouwbedrijven. De overtuiging heerst dat men de middelen beter geconcentreerd zou
inzetten, wat efficiënter is op het vlak van begeleiding en monitoring. Naast het geconcentreerd
en gebiedsgericht inzetten van middelen specifiek voor soorten, blijft het wel van belang dat er
voldoende generieke maatregelen zijn die kunnen worden toegepast door alle landbouwers.
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Daarnaast wordt er aangegeven dat de bedrijfsplanners door de Vlaamse context sowieso zeer
snel met een groot aantal landbouwers aan tafel zit. Want de bedrijfsgrootte is in Vlaanderen vrij
klein.
Het is wel belangrijk dat we eigenlijk alle landbouwers meenemen in het verhaal, ook die met een
kleinere bijdrage. Door de beheerovereenkomsten kunnen de landbouwbedrijven in het proces
groeien. Door meer evenementen en betrokkenheid zouden de ecologische resultaten groter zijn.
In specifieke gevallen, bv. in het geval van de beheerovereenkomst grauwe kiekendief, wordt in
heel nauw omschreven gebieden gewerkt, waardoor landbouwers sterk betrokken zijn en
resultaten beter zijn.

Synergiën
De synergiën tussen instrumenten worden door diverse actoren als wenselijk beschouwd. Er zijn
echter ook aandachtspunten, zoals de relatie tussen conditionaliteit enerzijds en
beheerovereenkomsten en ecoregelingen anderzijds. Combinaties kunnen ook leiden tot dubbele
financiering, wat niet is toegelaten. Bij de nieuwe ecoregelingen moet er ook op gelet worden dat
ze niet in concurrentie treden met de huidige beheerovereenkomsten. Er zijn evenwel ook kansen
bij een goede afstemming. Niet-productieve investeringen kunnen bijvoorbeeld een rol spelen als
vaste, permanente waarde in het landschap. Hun impact is niet in de tijd begrensd, in
tegenstelling tot de beperkte termijn van beheerovereenkomsten, die vijf jaar duren.
Nochtans wordt er gediscussieerd of het verhogen van de doelstellingen onder de
conditionaliteiten en ecoregelingen landbouwers ervan kan weerhouden om nog
beheerovereenkomsten daarbovenop te gaan sluiten. De administraties moeten op elkaar
afstemmen met het oog op de invulling van het GLB na 2020 en inzonderheid de invulling van
beheerovereenkomsten in verhouding tot de conditionaliteiten en ecoregelingen. Hiervoor is
afstemming tussen betrokken organisaties nodig om te komen tot gedeelde gebiedsvisies. Het is
mogelijk maar het grootste probleem is dat er nog geen vast, constructief kader voor synergiën
tussen instrumenten bestaat.
Er werden ook suggesties voor de ecoregelingen in het kader van soortenbescherming gedaan:
teelt van zomergraan, en uitgestelde inzaai van maïs om een langere nestgelegenheid voor
broedvogels te bieden. De vaste instrumenten die voorbij de looptijd van 5 jaar duren zijn ook van
belang om een basishabitatkwaliteit te creëren.
Beheerovereenkomsten kunnen volgens een aantal actoren nog beter inhaken op ruimtelijke
opportuniteiten en wettelijke productiebeperkingen. Denk aan beheerovereenkomsten voor
erosiegevoelige percelen (rode en paarse gebieden) of de toepassing ervan in de teelt- of
bemestingsvrije zone naast grachten en waterlopen.
De Vlaamse context en open ruimte voor landbouw en natuur
De oprichting van akkervogelreservaten in het midden van landbouwgebied zou een vorm van
land sparing kunnen zijn. Maar vanuit de landbouwsector wordt die piste als moeilijk haalbaar en
weinig wenselijk geacht. De landbouwsector is al jaren vragende partij voor een specifiek statuut
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voor natuur in het agrarisch gebied. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor de ruimtelijke
discussie en ervoor kunnen zorgen dat bijkomende natuur in het agrarisch gebied geen
belemmering betekent voor de bedrijfsactiviteiten en de hoofdfunctie van het agrarisch gebied in
het algemeen.
Om de impact van de intensieve landbouw op de biodiversiteit te verminderen, stellen sommige
deelnemers voor om de open ruimte op te splitsen in drie delen (compartimentsysteem): gebieden
toegespitst op natuurwaardecreatie, gebieden met intensieve landbouw, en daartussen gebieden
met gecombineerde land sharing. Alles gaat samen met de kracht van de Ruimtelijke Planning.
Hier knelt echter het schoentje in Vlaanderen: de enorme versnippering maakt de totstandkoming
van een dergelijk georganiseerd landbeheer een haast onmogelijke opdracht. Er wordt ook
gesteld dat deze strategische keuze ook gebiedsgericht op haalbaarheid en wenselijkheid moet
worden getoetst. Niet alleen vanuit landbouwperspectief, maar ook vanuit natuurperspectief:
sommige diersoorten zullen nog voldoende gedijen in extensief of zelfs intensief landbouwgebied,
andere zullen enkel in natuurgebieden overleven. De keuze voor land sharing of land sparing ligt
ook om die reden niet voor de hand.
Ook de grondprijzen spelen een rol. De almaar stijgende grondprijzen maken hoge opbrengsten
noodzakelijk. Die werken op hun beurt een hogere grondprijs in de hand. Bovendien beïnvloeden
ook andere factoren de die stijgende grondprijzen (bv. verpaarding, vertuining,…)
Een andere belangrijke vraag luidt: welke algemene belangen willen we en kunnen we integraal
verwezenlijken in eenzelfde gebied? Er is bijvoorbeeld naast biodiversiteit, ook de behoefte om
het watersysteem klimaatbestendiger te maken (cf. frequenter voorkomen van droogte maar ook
overstromingen door overvloedige regenval).

Monitoring van beheersovereenkomsten
De landbouwers een rol geven in de evaluatie en monitoring kan een groot voordeel zijn. Omdat
ze een voorname rol spelen, kan er hierdoor meer betrokkenheid bij landbouwers worden
gecreëerd. Dat zou meer intrinsieke motivatie en eigenaarschap tot gevolg hebben. Datacollectie
zou bovendien sneller kunnen verlopen. Niettemin is een monitoring door landbouwers zeker niet
voor alle landbouwers weggelegd. Een goede en geschikte opleiding voor landbouwers is daarbij
nodig. Het inzetten op professionalisering wordt als wenselijk gezien, maar daarvoor is er nood
aan middelen. Momenteel is er een onevenwicht tussen de reikwijdte van de
beheerovereenkomsten en de monitoring ervan.
De monitoring moet zowel inzetten op monitoring van de output (oppervlaktes onder
beheerovereenkomsten) als van de outcome (aantal broedparen). Om beide doelen te bereiken,
dient ingezet te worden op een doelgerichte gebiedsbenadering. Een meer generiek beleid dient
aangevuld te worden door een meer gebiedsgerichte kijk.
Er zijn vooral knelpunten in kader van de klimaatverandering: een oplossing kan erin bestaan om
natuurdoelen mee te laten evolueren met de klimaatverandering. Droogte en hevige neerslag
hebben immers ook een weerslag op de natuurcondities waarop de mens weinig kan ingrijpen.
Andersom grijpt de klimaatverandering sterk in op teeltcondities en -mogelijkheden, waardoor
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een flexibelere omgang inzake beheerovereenkomsten wenselijk is. Beheerovereenkomsten
dienen met andere woorden ook klimaatbestendig te worden geconcipieerd.
Daarnaast werd er inzake flexibiliteit terug verwezen naar het EU kader dat een vrij beperkte mate
van flexibiliteit toelaat (cf. in termen van audit van de programma’s: controleerbaarheid op basis
van heldere en eenvormige indicatoren). Niettemin is de VLM nu al op zoek naar ‘mixed models’,
waarbij zowel op inspanning als op resultaat zal worden beoordeeld. Inzake
resultaatsbeoordeling kan het aantal broedparen/vogels niet de correcte indicator vormen, maar
eerder de aanwezigheid van wintervoedsel. Dat zou in meer broedparen vogels resulteren.

Engagement en draagvlak
De basisnatuur en -milieukwaliteit in landbouwgebied moet verder ontwikkeld worden en daar zal
ook Europa druk voor uitoefenen. Veel beheerovereenkomsten worden gesloten in de nabijheid
van waardevolle natuur. Op het vlak van draagvlak is er een nood aan een beter inzicht nodig in
de natuurgerichte onderbouwing. De ligging van percelen en ook de economische inpasbaarheid
spelen een belangrijke rol voor de landbouwer. Zo creëert de nood aan mestafzet een zekere
terughoudendheid voor veehouders om percelen in te schrijven voor beheerovereenkomsten. In
het kader van de basisnatuur en -milieukwaliteit is het van belang dat men ook gebiedsgericht de
gebieden selecteert die het meeste potentieel hebben. Hier kan een specifiek statuut voor natuur
in agrarisch gebied helpen, volgens vertegenwoordigers uit de landbouwsector. Volgens andere
betrokken stakeholders is er een probleem met de perceptie van biodiversiteit onder
landbouwers. Men zou biodiversiteit moeten zien als een bijkomende ‘teelt’. Het onderwijs voor
landbouwers is ook een belangrijke zaak.
Wat KLE’s betreft zou er meer aandacht moeten gaan naar een performantere VLIFondersteuning inzake niet-productieve investeringen. Nu zijn de procedures moeilijk, de middelen
beperkt toegankelijk. Landbouworganisaties wijzen erop dat draagvlak ook belemmerd wordt
door de socio-culturele omgeving. Men wordt vaak gezien als iemand die leeft van premies, niet
van de boerenstiel. Bovendien is het verwijderen van KLE’s vergunningsplichtig. Die
administratieve last kan de landbouwer ontmoedigen.

Natuurwaarde
Bij de beheerovereenkomsten is er nog wat wantrouwen onder landbouwers om effectief in te
stappen. De VLM deed vroeger terreinexcursies, maar dat vereist voldoende capaciteit. Deze
excursies leken zeer efficiënt om diverse actoren te overtuigen. Daarbij was bleek het van belang
dat het verhaal van de landbouwers gebracht werd.
De beheerovereenkomsten zijn niet het enige instrument voor de ontwikkeling van natuurwaarden
in het landbouwgebied. Ze volstaan niet om het probleem van de achteruitgang van (agro-)
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biodiversiteit op te lossen. Daartoe is het goed navolgen van de randvoorwaarden essentieel.
Ook toekomstige beleidsinstrumenten voor aanvullende inspanningen (bv. ecoregelingen)
kunnen aan de ontwikkeling of het behoud van natuurwaarden bijdragen. Daarnaast oefenen de
veranderende klimaatomstandigheden (bv. ernstige droogte), de versnippering van het
landbouwgebied, en de verstedelijking van Vlaanderen eveneens een ernstige impact uit op de
(agro-)biodiversiteit. Bij het nemen van beleidskeuzes en het ontwikkelen en evalueren van
beleidsinstrumenten mogen die contextfactoren niet uit het oog verloren worden.
Er is
bovendien onvoldoende bepaald gedragenheid in de landbouwsector om
natuurdoelstellingen aan beheerovereenkomsten te koppelen. Gebiedsgericht gaan werken is
noodzakelijk. Wel kan het interessant zijn om in kaart te brengen hoe de beheerovereenkomsten
ondersteuning geven aan andere natuurbeleidsinstrumenten. Een doelgerichte aanpak voor de
beheerovereenkomsten op individueel niveau achten diverse deelnemers niet wenselijk want de
resultaten worden niet alleen door het effect van de instrument bepaald maar wel ook door andere
randeffecten waarin de individuele landbouwer geen invloed heeft (bv. natuurlijke variaties in
soorten, weersomstandigheden die de soorten beïnvloeden maar ook randcondities van
menselijke aard…). In Nederland bestaan er maatregelen om een haag te adopteren. De
Landschapsveiling heeft als doel het beheer en onderhoud van landschapselementen voor een
lange periode te garanderen114.
‘Peterschap’ is een initiatief vergelijkbaar met het CSA-principe maar voor biodiversiteit. CSA
(Community Supported Agriculture)115 is landbouw die gedragen wordt door een gemeenschap.
Deze landbouw die draagt zorg voor bodem en milieu. Gelijkaardig kan een gemeenschap de
biodiversiteit steunen door lokale betrokkenheid.
Voor de kievit kan een toekomstige beheerovereenkomst ontworpen worden. Grutto en wulp
hebben meer bescherming nodig dan alleen met beheerovereenkomsten. Er wordt vastgesteld
dat de beheerovereenkomsten een nuttige aanvulling kunnen zijn in het kader van de SBP als:
op de goede plaatsen ingezet worden; een cluster vormen; en idealiter, als een cluster worden
rond kerngebieden die in orde gemaakt zijn voor weidevogels. Momenteel vinden diverse actoren
dat de vergoedingen van de graslandpakketten vrij laag zijn, zeker in vergelijking met
beheerovereenkomsten voor akkervogels.
Rond kerngebieden is het nodig om de beheerovereenkomsten aantrekkelijker te maken voor
insecten. De generalisten hebben inheemse plantsoorten nodig. Op die manier kunnen de
mengsels met exotische planten problematisch zijn. Sommige actoren stellen voor om een
eenvoudiger mengsel te gebruiken dat samengesteld is uit gras en klaver. Andere actoren stellen
de praktische haalbaarheid van grasklavermengsels in vraag. In ieder geval is een afgewogen
keuze noodzakelijk op basis van de bedrijfsspecifieke context.116
114

Zie http://www.biodiversiteit.nl/slag/voorbeelden/landschapsveiling
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Zie http://www.csa-netwerk.be/index.asp
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de Wit, J. et al., 2004, Handboek grasklaver. Teelt en voeding van grasklaver onder biologische
omstandigheden, Louis Bolk Instituut, p. 23-24, http://www.louisbolk.org/downloads/1331.pdf
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Deel V – Eindconclusies
12

Algemene vaststellingen over de huidige
beheerovereenkomsten

Door een brede literatuurstudie die met interviews van experten en de workshop van 30
september 2020 werd aangevuld zijn de onderstaande conclusies voorgesteld met betrekking tot
de beheerovereenkomsten soortenbescherming in Vlaanderen. Deze conclusies worden
gestructureerd op basis van het interpretatiekader.

12.1

Ontwerp van maatregelen

Omkadering
Uit de interviews en enquête van het departement Landbouw en Visserij achten de landbouwers
de vrijwillige basis en de vergoeding de meest positieve aspecten van de maatregelen. Door de
vrijwillige basis kunnen de landbouwers zelf kiezen met welk beheerpakket ze aan de slag willen
gaan. Elk jaar neemt het aantal landbouwers toe die opnieuw een beheerovereenkomst willen
sluiten met een contracthernieuwing tot 80%.117 De duurtijd van 5 jaar met de mogelijkheid van
hernieuwing lijkt geschikt voor de meerderheid van de geïnterviewden. Hernieuwing zal meeste
zekerheid bieden voor natuur.
Resultaatgerichtheid in de beheerovereenkomst blijkt positief op een hogere schaal. De
maatregelen voor milieu, natuur en klimaat blijven volgens de meeste stakeholders idealiter op
individueel niveau geconcipieerd. Maar door een geschikte coördinatie van het gebied kunnen
bepaalde resultaten bereikt worden op het collectieve niveau (output). Het resultaat (outcome)
hangt ook af van andere natuurlijke (en menselijke) randeffecten waarop de individuele
landbouwer geen invloed heeft.
De vergoeding voor elke beheerovereenkomst is al bepaald bij het ontwerp van de maatregel (zie
bijlage 1). Daarom wordt tijdens een aantal interviews benadrukt dat de vergoeding niet volledig
gelijk is met de geïnvesteerde inspanning voor bepaalde maatregelen. De vergoedingen van de
beheerovereenkomsten zijn nationale gemiddelden, wat resulteert in relatief gezien lage
vergoedingen in regio’s met hoge grondprijzen. Grondprijzen kunnen niet verrekend worden in
de vergoeding. Concreet bieden de beheerovereenkomsten soortenbescherming een van de
hoogste vergoedingen (voor de maatregel grasstrook vogelakker is de vergoeding €2.247/ha).
Desalniettemin wijzen gesprekken met stakeholders uit dat het vergoedingensysteem idealiter
beter inspeelt op interregionale variabiliteit inzake kosten.

117

Natuurpunt, 2018, Natuur.Oriolus, Vlaams Tijdschrift voor Ornithologie, Natuurpunt, Mechelen, pp 116
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Flexibiliteit
Op het vlak van flexibiliteit in de beheerovereenkomsten komt de vergoeding voor de derving van
inkomsten in beeld om te kunnen differentiëren tussen verschillende bedrijven. De differentiatie
naar types van landbouwbedrijven is niettemin moeilijk.
Daarnaast werden de voorwaarden en regels om een contract af te sluiten benadrukt als talrijk
en strikt. De regels binnen de beheersovereenkomsten lijken niet eenvoudig genoeg. Veel
landbouwers klagen over een niet eenvoudige procedure met veel bureaucratie. Op het vlak van
datums (bv. met betrekking tot maaibeheer) wordt er vaak gesteld dat ze flexibeler moeten
worden. Die flexibiliteit is onder meer nodig om tegemoet te komen aan de veranderende
weersomstandigheden. Ook wordt er gesteld dat landbouwers meer inspraak zouden moeten
kunnen hebben bij het ontwerp van de beheerovereenkomsten. Op die manier kunnen de
maatregelen rekening houden met de landbouwbedrijfsspecifieke situatie en dus meer op maat
van de boer worden geconcipieerd.

12.2

Implementatie

Technische uitvoerbaarheid
De meerderheid van de geïnterviewden vinden het positief dat de beheerovereenkomsten relatief
eenvoudig uitvoerbaar en technisch haalbaar zijn. Ingewikkeldere maatregelen zouden meer
middelen en tijd vergen, wat de belangstelling van de landbouwer zou doen afnemen. Aan de
andere kant blijken de beheerovereenkomsten voor weidevogels moeilijker uitvoerbaar dan die
voor akkervogels. In het geval van weidevogels kunnen ingrepen met betrekking tot het waterpeil
en het microreliëf op het terrein al dan niet wenselijk zijn.

Bedrijfsmatige inpasbaarheid
In wezen zijn de beheerovereenkomsten generiek en zijn ze volgens stakeholders niet steeds
gemakkelijk inpasbaar in de individuele landbouwbedrijfsvoering. Beheerovereenkomsten bieden
echter ook voordelen voor het landbouwbedrijf en de boer zelf, die zo kan bijdragen aan en deel
wordt van het cultuurlandschappelijk erfgoed, en ook meerwaarde kan genereren uit de aanleg
van (functionele) KLE (nl. hagen, knotbomen, houtkanten).

Economische haalbaarheid
Binnen de Vlaamse situatie is het budget beperkt voor de agromilieuklimaatmaatregelen evenals
voor de monitoring ervan, en daarbovenop gaat het totaalbudget voor het toekomstige GLB dalen.
Daarnaast is de economische situatie van de Vlaamse boer niet altijd ideaal om een eventuele
minderopbrengst door extra inspanningen op het vlak van biodiversiteit en landschapszorg te
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tolereren. Die economische uitgangssituatie verschilt bovendien van bedrijf tot bedrijf. Daar houdt
men bij de opmaak van een overeenkomst idealiter ook rekening mee op bedrijfsniveau.
Daarnaast kunnen de beheerovereenkomsten bijdragen aan het goede imago van het
landbouwbedrijf, wat het commerciële uitgangspunt positief beïnvloedt. Zeker in het geval van
bedrijven die via de korte keten verkopen, kan hier via slimme promotie een extra meerwaarde
ontwikkeld worden. Kanttekening is wel dat slechts een beperkt aandeel van de Vlaamse
landbouwbedrijven voor de korte keten produceren.
Het is bijgevolg van belang dat de inspanningen van de landbouwers adequaat vergoed worden.
Beheerovereenkomsten kunnen volgens sommige actoren ook als een – zij het wel bescheiden
– economische risicobuffer fungeren.

Geschiktheid van de bedrijfsspecifieke omgeving
Niet alleen het ontwerp van de beheerovereenkomst zelf is belangrijk, maar ook de geschiktheid
van de omgeving waarin de beheerovereenkomst ingezet wordt. Het microreliëf is een essentiële
factor voor soorten zoals weidevogels. Daarom vormt de basishabitatkwaliteit een element dat
het potentieel van beheerovereenkomst bepaalt. Een bijdrage tot biodiversiteit verhoogt immers
de waarde van het landschap. De zogenaamde kleine landschapselementen (KLE) spelen een
rol in de variabiliteit op het terrein die de doelsoorten aantrekt. Zo zijn houtige kleine
landschapselementen onontbeerlijke elementen in het geval van sommige akkervogels zoals
geelgors.

Begeleiding
Onder dit thema beschouwen de experten de bedrijfsplanner als een belangrijke en relevante
tussenpersoon tussen de overheid en de landbouwer. Hun begeleiding omvat maatwerk, het
motiveren van landbouwers, informeren, sensibiliseren, uitleggen de inhoud van natuurdoelen,
waarom voor bepaalde maatregelen bepaalde zaken moeten gedaan worden… Ze kennen het
gebied en kunnen op die manier de meest geschikte maatregelen aan de landbouwers aanraden
op basis van het potentieel van de regio waarin ze werken. Daarom is het van belang om deze
link te versterken en vast te houden.
Soms werkt een maatregel niet op het terrein waarin het theoretisch gezien geschikt zou zijn. De
geïnterviewden stelden dat de controle op deze agromilieu- en klimaatmaatregelen soms wat
streng kan zijn en de boer kan snel een boete krijgen. Ze onderlijnden het belang om daarbij
lokaal te gaan kijken, oog te hebben voor het kwalitatieve resultaat (niet louter kwantitatieve
regels), voor het leerproces, enzovoort.
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12.3

Resultaten

Benutte oppervlakte
Een van de positieve bijdragen van beheerovereenkomsten naar effectiviteit toe omvat de benutte
oppervlakte waarbinnen ze natuurwaarden ontwikkelen, meldden de geïnterviewde experten. Met
een minimum hoeveelheid overeenkomsten gericht op de meest kwetsbare natuurwaarden in dat
gebied, kunnen echte resultaten bereikt worden op collectief niveau.
Aan de andere kant werd het aantal landbouwers door sommige geïnterviewden als een
ongeschikte indicator van het succes van beheerovereenkomsten geïdentificeerd, wanneer dat
niet integraal bekeken wordt met andere parameters zoals het aantal beschermde soorten en de
stijging van de habitatkwaliteit.

Doelstellingen voor biodiversiteit
De achteruitgang inzake biodiversiteit zien diverse stakeholders als een groot en dringend
probleem. Het gebrek aan resultaatverbintenis lijkt een beperking naar de
biodiversiteitsverhoging en natuurbescherming toe. Beheerovereenkomsten voor soorten hebben
volgens sommige geïnterviewden geen specifieke doelstelling, waardoor ook geen specifiek
resultaat op individueel niveau kan gevraagd worden. Sommige geïnterviewden stelden dat
beheerovereenkomsten dus weinig resultaat vereisen. Een aantal studies stellen hun effectiviteit
ook aan de kaak (pp 34). Sommige stakeholders wezen er in deze op dat de
beheerovereenkomsten niet de oplossing voor biodiversiteitverlies vormen, maar toch wel een
ondersteuning bieden. In de realisatie van de doelen voor fauna spelen ook andere factoren een
rol, zoals de weeromstandigheden, predatie, versnippering, landgebruik, wijzigingen in beleid...
In het kader van de maatregelen voor soortenbescherming is de situatie van de hamster in
Vlaanderen extreem. Om strategische keuzes te maken stelden sommige stakeholders voor om
de beheerovereenkomst hamster opnieuw te evalueren omwille van de weinig succesvolle
resultaten voor de soort. Om een soort te beschermen kan men niet wachten tot (of ingrijpen
wanneer) de populaties zeer laag zijn, waarbij de soort in een vortex van uitsterven118 valt.
Wat de grauwe kiekendief betreft, kan het heel moeilijk zijn om de vogel terug aan te trekken in
Vlaanderen omdat er geen vaste populatie in België aanwezig is. Het verhaal van Nederland kan
daar inspiratie brengen (zie pp 24). Het voordeel van de maatregelen voor de grauwe kiekendief
is dat ze niet alleen positief voor deze soort zijn, maar ook voor de andere soorten in het
ecosysteem. Daarnaast werkt de zichtbaarheid van de effecten van de beheerovereenkomst
motiverend voor landbouwers.
Bij de weidevogels worden de intensivering van landbouwactiviteit (nl. maaibeheer), de droogte
en de terugkomst van predatoren (ook een probleem in het geval van akkervogels) als de grootste
118

Wanneer een soortpopulatie niet leefbaar en te versnipperd is, vallen ze in een “vortex van uitsterven” omdat
ze zeer weinig kansen om over te leven hebben.
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oorzaken van hun achteruitgang genoemd. De impact van predatie is echter nog in beperkte mate
gekend. Predatie is in principe een natuurlijk proces: in natuurlijke situaties waarin er een balans
is tussen het voorkomen van prooi en predatoren worden er voldoende kuikens groot om de
populatie in stand te houden. Maar in de laatste twintig jaren zijn de kuikenoverleving van
weidevogels, waarvan kievit, sterk afgenomen in West-Europa. Dit is het gevolg van predatie en
ook de verminderde opgroeimogelijkheden voor kuikens.119 Voor sommige soorten, waaronder
grutto en wulp, kan ondersteuning via beheerovereenkomsten alleen onvoldoende zijn.

Synergiën
Binnen het potentieel van de beheerovereenkomsten kan de combinatie met andere
beheerovereenkomsten of met andere instrumenten (bv. ecoregelingen) bijkomende ecologische
meerwaarde creëren. Bij de uitwerking van het GLB moet ervoor gezorgd worden dat de
instrumenten combineerbaar met elkaar zijn.

Doorwerking
De doorwerking van de beheerovereenkomsten is afhankelijk van veel factoren. Om een resultaat
in het kader van natuur te behalen is een doorwerking op lange termijn noodzakelijk. Permanente
elementen zoals KLE worden hier essentieel om nog resultaten te halen na de 5 jaar van het
contract. Deze permanente elementen zijn zeer belangrijk voor akkervogels. Niet alleen is de
doorwerking van de maatregel positief, maar ook het feit dat de beheerovereenkomsten vaak
hernieuwd worden. Dat waarborgt de continuïteit van de inspanningen voor het milieu.

12.4

Transversale invalshoeken

Klimaatverandering
De gevolgen van klimaatverandering zijn nog vrij onzeker. Het is mogelijk dat een bijsturing van
de beheerovereenkomsten nodig is als gevolg van de systematische wijziging van
weerspatronen. De terugkerende zomerse droogte zal immers een uitdaging voor de landbouw
en de biodiversiteit zijn. Dit nieuw scenario die het landbouwgebied zal treffen, vereist meer
flexibiliteit in het kader van datums in de contracten.

119

De studie van Jessica van der Wal en Wolf Teunissen kan de problematiek van predatoren in Nederland verder
toelichten: Jessica van der Wal en Wolf Teunissen, 2018, Boerenlandvogels en predatie: een update van de
huidige kennis, Sovon-rapport 31.
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Socio-economische context
Sommige geïnterviewde experten wezen erop dat de huidige doelstellingen in het GLB
onvoldoende gekwantificeerd en cijfermatig zijn. Aan de andere kant werden de ecoregelingen
gezien als een nieuw instrument in Pijler I die een positief effect op de biodiversiteit in het
algemeen kan genereren. Ze zouden de landbouwers kunnen toelaten te experimenteren dankzij
jaarlijkse overeenkomsten. Bij de nieuwe ecoregelingen moet er opgepast worden dat ze niet in
concurrentie treden met de huidige beheerovereenkomsten. Het is van belang dat dubbele
financiering voorkomen wordt.
Aan de andere kant kunnen beheerovereenkomsten een geschikt instrument zijn voor het
landbouwgebied. Nochtans kan de communicatie over beheerovereenkomsten zowel de
beschikbare kennis van maatregelen nog beter. Een goede communicatiestrategie wijst op de
mogelijkheden en voordelen voor zowel de natuur als de boer. De geïnterviewden bevestigen
verder dat een rechtstreekse communicatie tussen de bedrijfsplanners en de landbouwers het
meest efficiënt is om de landbouwers te overtuigen en de maatregelen kenbaar te maken. Ook
kunnen studieavonden, mailen, folder en websites gebruikt worden om dit te communiceren. In
de landbouworganisaties zijn bijvoorbeeld de voorzitters personen met invloed en een goed
imago. Daarom is het onontbeerlijk dat ze hun status gebruiken om over deze maatregelen te
communiceren. Een positief aspect van de beheerovereenkomsten voor soortenbescherming is
dat ze zeer populair onder de landbouwers zijn.
Idealiter integreert het landbouwonderwijs alle aspecten rond klimaat- en milieuvriendelijke
landbouw, volgens de geïnterviewden. Tegenwoordig is het echter moeilijker om landbouwer te
worden. Niet alleen omwille van de economische context, maar precies ook omdat er steeds meer
van de landbouwer gevraagd wordt op het vlak van kennis en opleiding.

Natuurwaarde
Om meer biodiversiteit te beschermen zijn de beheerovereenkomsten ontworpen rond een
paraplu-concept120 van soorten die een positieve aanpak vormt volgens de betrokken experten.
Onder dit paraplu-concept moeten alle soorten tegelijk beheerd worden wegens de complexe
ecologische verbindingen tussen elkaar. Niettemin is dit paraplu-concept niet voldoende voor de
meest gevoelige soorten die meer bescherming nodig hebben. Denk in dit geval aan dieren zoals
amfibieën, waarvoor de habitatkwaliteit in landbouwgebieden nog steeds ongunstig is. Daarom
stelden enkele geïnterviewden dat er meer natuurreservaten voor die gevoelige dieren
noodzakelijk zou kunnen zijn. Anderzijds vormt de agrarische habitat net een noodzakelijke
context voor diverse (vogel)soorten. De ontwikkeling van natuurreservaten biedt voor die soorten
dus geen meerwaarde, tenzij het zogenaamde akkerreservaten zou betreffen.
Meer onderzoek, en middelen voor onderzoek, is nog steeds noodzakelijk om verder te kunnen
gaan. Om onderzoek van hoge kwaliteit te realiseren, vinden sommige experten het van belang
dat universiteiten en andere onderzoeksinstituten maximaal samenwerken door middel van
120

Een paraplusoort is een soort waarvan de bescherming leidt tot bescherming van andere in dezelfde regio of
hetzelfde ecosysteem voorkomende soorten.
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partnerschappen. Ook is het van belang om in het onderzoek theorie en praktijk intens met elkaar
af te toetsen.
Bovendien werd er ook opgemerkt dat er nog geen insect- of bodembeleid bestaat. Meer
aandacht zou volgens verschillende geïnterviewden moeten uitgaan naar insecten. Niet in het
minst omdat insecten basisvoedsel voor akker- en weidevogels vormen.

De Vlaamse open ruimte
Er zijn een veelheid aan beleidskaders voor natuurbeheer in Vlaanderen: het Natura 2000netwerk, de Habitat- en Vogelrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water, het Soortenbesluit… Deze
elementen worden als adequaat beschouwd door de geïnterviewden. Maar de voorgestelde
doelstellingen voor het toekomstige GLB en de Green Deal lijken volgens een aantal experten te
ambitieus voor bepaalde contexten zoals in Vlaanderen, dat zich onderscheidt door een erg
versnipperde landbouwstructuren een hoge graad van verstedelijking.
Verschillende experten meenden desalniettemin dat de landbouwsector nog steeds duurzamer
moet worden. Daarom denken sommige experten dat de landbouwers geholpen moeten worden
om de duurzaamheid in het bestaande systeem duidelijk verbeteren zonder de voedselproductie
in het gedrang te brengen. In het kader van de landbeheer kwam de tegenstelling “land sharing
– land sparing” veelvuldig aan bod in de interviews en in discussies. Om de intensivering van de
landbouw te verminderen stellen sommige actoren een driedeling in landbeheer voor:
uitgespaarde reservaten, land sharing met landbouw met lagere milieu-impact, en uitgespaarde
ruimte voor landbouw met hogere impact. Sleutel voor dit alles zou een doordachte, consequente
en kordate ruimtelijke ordening moeten zijn. Er werd echter door enkele actoren ook opgemerkt
dat het tegenwoordig niet zozeer zaak is om over land sharing of sparing te discussiëren, maar
wel over brede milieuproblematieken (bv. fosfor en stikstof) die hoe dan ook de rest van het
ecosysteem beïnvloedt.

Draagvlak
Door een soort kruisbestuiving mede dankzij de inzet van de bedrijfsplanners is een groot
draagvlak bij de boeren ontstaan. Nochtans neemt tegenwoordig het vertrouwen tussen de
overheid en landbouwers af, stelden de geïnterviewden. Deze belangrijke verbinding moet
versterkt worden door een verbeterde communicatie en niet door verplichtingen.
In het kader van de monitoring worden de beheerovereenkomsten opgevolgd door de
bedrijfsplanners die samen met de UHasselt de diepte-effecten ervan onderzoeken. Maar een
regelmatige monitoring vanuit de VLM naar de percelen waarin beheerovereenkomsten
afgesloten worden, bestaat vooralsnog niet. De VLM stelt INBO een bepaald budget ter
beschikking om een monitoring uit te voeren. In grote mate is de monitoring uitgevoerd door
vrijwilligers die nesten inventariseren. De huidige monitoring lijkt nog steeds onvoldoende en
beperkt volgens de meerderheid van de geïnterviewde experten. Oorzaken hiervoor zouden het

84

Agromilieumaatregelen in de Vlaamse land- en tuinbouw met focus op
beheerovereenkomsten soortenbescherming: analyse, synthese en
verkenning van de next-level

dalende budget en het zeer intensieve karakter van het werk zijn. Met betrekking tot biodiversiteit
zijn de indicatoren vaak wat lastig om te meten omdat de onmiddellijke veranderingen op het
ecosysteem niet altijd duidelijk zijn en ook randeffecten een rol spelen.

85

Agromilieumaatregelen in de Vlaamse land- en tuinbouw met focus op
beheerovereenkomsten soortenbescherming: analyse, synthese en
verkenning van de next-level

13

Waardevolle inzichten voor de toekomst

Hieronder worden een aantal inzichten voor de toekomst toegelicht op basis van de ideeën uit de
interviews en de workshop en van de waardevolle informatie uit de literatuurstudie en de
terreinbezoeken. Deze pistes kunnen zowel de aanzet voor de “next-level”-maatregelen vormen
als een verkenning van mogelijke oplossingen voor de beperkingen van het natuur- en
landbouwbeheer tot heden.

13.1

Ontwerp van maatregelen

Omkadering
Ten eerste worden er een aantal suggesties voor de inhoud van beheerovereenkomsten
voorgesteld tijdens de interviews, zoals het gebruik van stalmest, meer vegetatie gericht op
bepaalde bijen en bestuivers en een passend beleid ten opzichte van het klepelbeheer. Er is
genoeg wetenschappelijk bewijs dat dit beheer geen positieve bijdrage aan de biodiversiteit biedt
(zie pp 42 en 49).
Wat het klepelmaaien betreft, is een inperking aan de orde. Als gevolg van klepelmaaien wordt
de vegetatie ruiger en neemt de biodiversiteitswaarde sterk af121. Het draagt bovendien niet
bij tot de ontwikkeling van een bovenlaag ten behoeve van stabiele vegetatie. Het werkt de
toename van veel ongewenste ruigtesoorten (bv. distel en zuring) in de hand. Het advies van
INBO betreffende faunavoedselgewas122 stelt overigens dat het klepelbeheer vanaf 15 juli weinig
ecologische meerwaarde biedt aan de grauwe kiekendief omdat het niet op de voedselsituatie of
voedselbeschikbaarheid gericht is. De botanische ontwikkeling van de grasstrook is immers
slecht als gevolg van een verstikkend effect van klepelbeheer zonder afvoer van het maaisel.
Voor grondbroeders is het belangrijk dat er gedurende het broedseizoen geen maai- of
klepelwerken gebeurt.
Bij het opmaken van nieuwe beheersovereenkomsten of bij het evalueren van bestaande
beheersovereenkomsten moet steeds de volgende afweging gemaakt worden: Wat is de
ecologische winst van deze maatregel?
Volgens sommige actoren zouden landbouwers met een resultaatgebaseerde vergoeding tot een
hogere inspanning moeten bewogen worden. Dit zou de vorm kunnen aannemen van een
getrapte vergoeding, waarbij resultaat zich vertaalt in een extra vergoeding bovenop de
121

Frank Blaauboer, 2018, Bermen maaien kan op verschillende manieren, Stad en Groen 4 pp 64 – 67,
https://www.stad-en-groen.nl/upload/artikelen/sg418bermenmaaien.pdf
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Rémar Erens, Robin Guelinckx, Anny Anselin & Koen Van Den Berge, 2015, Advies met betrekking tot
beheerovereenkomst faunavoedselgewas en integratie soortenbeschermingsprogramma's grauwe kiekendief
en hamster, Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek,
https://purews.inbo.be/ws/files/9952755/INBO.A.3249.pdf
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inspanningsvergoeding. Er moet echter benadrukt worden dat een resultaat betalen moeilijk
toepasbaar lijkt voor moeilijker te beïnvloeden biologische elementen zoals vogelsoorten evenals
in het geval van samenwerkingsverbanden. Men dient te vermijden dat een (te) veeleisend
vergoedingensysteem landbouwers ontmoedigt om vrijwillige engagementen voor (agro)biodiversiteit. Het is veel minder complex om een vergoedingensysteem voor permanente,
gemakkelijker te beïnvloeden biologische elementen te ontwerpen, zoals de aanplant en
verzorging van een haag.

Flexibiliteit
Een van de voornaamste noden voor landbouwers is de vereenvoudiging van de
uitvoeringsprocedure en de administratie, en het voorzien van meer flexibiliteit op het vlak
van datums voor de uitvoering van beheersmaatregelen. Het is aangewezen om zo veel
mogelijk maatwerk in het ontwerp en de uitvoering van de beheerovereenkomsten mogelijk te
maken.

13.2

Implementatie

Technische uitvoerbaarheid
Hier moet de nadruk liggen op eenvoud in de uitvoering en de billijke vereisten op het vlak
van technische instrumenten (machinepark). Daarbij dient men te streven naar een
evenwicht tussen geschiktheid van de maatregel voor de doelsoort en de technische
uitvoerbaarheid voor elke landbouwer.

Bedrijfsmatige inpasbaarheid
Het is belangrijk dat alle landbouwers meegenomen kunnen worden in het verhaal,
onafhankelijk van de omvang van hun inspanning. Door meer interactie en betrokkenheid
zouden de ecologische resultaten groter zijn. In specifieke gevallen, bv. in
beheerovereenkomsten grauwe kiekendief, worden de maatregelen in welbepaalde gebieden
uitgevoerd. Die gerichte afbakening maakt maatwerk aangewezen.

Economische haalbaarheid
Binnen de mogelijkheden van het GLB werd gesteld dat een economische transfer van Pijler I
naar Pijler II positieve effecten op de economische haalbaarheid zou genereren.
In de interviews werd gesteld dat individuele oplossingen op maat van de boer ideaal zouden zijn:
niet alles is mogelijk voor elke landbouwer. Het maatwerk zou zich onder meer kunnen richten
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op de werkelijke kostprijs van de beheerovereenkomsten voor elke landbouwer (cf. supra
inzake effecten die voortvloeien uit regionale verschillen inzake grondprijzen).
Bij de keuze van een beheerovereenkomst voor een specifieke soort binnen een specifieke
regio moet gekeken worden naar de financiële input ten opzichte van de ecologische
return: is dat in evenwicht? Er moeten steeds beheerovereenkomsten beschikbaar zijn die door
veel landbouwers, over heel Vlaanderen kunnen toegepast worden. De ecologische return per
hectare is dan misschien niet groot, maar doordat ze vaak toegepast worden is de ecologische
return echt wel groot.
Afgesloten beheerovereenkomsten kunnen positief zijn voor het imago van het bedrijf, en
commerciële voordelen genereren (zie voorbeeld van De Moerenaar kaasboerderij op pagina
55).

Geschiktheid van de bedrijfsspecifieke omgeving
Wat de resultaatgerichtheid van beheerovereenkomsten betreft, kan het interessant zijn
om permanent elementen (bv. KLE) ook aan een recurrente vergoeding te koppelen, zoals
een permanente haag. In Nederland bestaan er maatregelen om een haag te adopteren. De
Landschapsveiling heeft als doel het beheer en onderhoud van landschapselementen voor een
lange periode te garanderen123.

Begeleiding
Het is noodzakelijk de landbouwer helder en correct te informeren omtrent de
natuurgerichte onderbouwing voor de manier waarop maatregelen moeten uitgevoerd
worden om tot een objectiveerbaar resultaat te komen. Aandacht voor het leerproces is
immers noodzakelijk. Een rol als trekker voor de landbouwers in de monitoring van
beheerovereenkomsten lijkt een ideale oplossing voor zowel de begeleiding als de
betrokkenheid van de boer. Dit kan ook de frequentie van de datacollectie ten goede komen.
Door de versterking van hun betrokkenheid worden de landbouwers meer gemotiveerd.
De geïnterviewde experten stelden meer indicatoren voor de monitoring zoals leefbaarheid van
populaties124, aantal beschermde soorten op het gebied, % doorwerking van de
beheerovereenkomst (permanentie), aanwezigheid indicatoren (bv. een haag) en een
inventarisatie van plantsoorten die insecten aantrekken. In tegenstelling tot het aantal
broedkoppels wordt er ook gesteld dat de aanwezigheid van wintervoedsel een betere indicator
is omdat de boer daarop een impact heeft.

123

Zie http://www.biodiversiteit.nl/slag/voorbeelden/landschapsveiling

124

Een leefbare populatie wordt gedefinieerd als een geïsoleerde populatie die op zichzelf leefbaar is en waarvan
de uitstervingskans kleiner is dan 5% in 100 jaar.
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13.3

Resultaten

Benutte oppervlakte
De concentratie van de beheerovereenkomst is nog laag in Vlaanderen. Dat kan ertoe bijdragen
dat sommige beheerovereenkomsten weinig effecten op het terrein laten zien. Deze situatie ligt
in lijn met aanbevelingen uit het SALV/Minaraad-Briefadvies Voorontwerpbesluit
Beheerovereenkomsten125 en volgens diverse geïnterviewden tot een sterke gebiedsgerichte,
doelgerichte aanpak in kansrijke gebieden. Daarenboven volstaan de beheerovereenkomsten
alleen niet om de biodiversiteit in het hele gebied te herstellen. Een versnipperde toepassing van
beheerovereenkomsten zonder coördinatie zal maar beperkte resultaten genereren. Sinds 2018
probeert de VLM gebiedsgericht te werken om de maatregelen te versterken samen met
landbouwers, natuurbeheerders en andere betrokken organisaties.
Binnen de gebiedsgerichte visie kan het aangewezen zijn om via aanpassingen in het
vergoedingensysteem samenwerking in collectief beheer te belonen. Diverse actoren
vinden dat de mogelijkheden daartoe dienen in het nieuwe landbouwbeleid moeten worden
onderzocht. Door samenwerking te stimuleren kunnen meer (types) landbouwers meegenomen
worden in het verhaal.
Nu zijn beheerovereenkomsten voor vogels enkel mogelijk in beheergebieden. Het kan
interessant zijn om het toepassingsgebied uit te breiden of jaarlijks te evalueren.

Doelstellingen voor biodiversiteit
Bepaalde soorten zoals de kievit en scholekster hebben speciale behoeften die niet
volledig onder de brede noemer van akker- of weidevogels vallen. Meestal is de
levensverwachting van een kievit 10-15 jaar en momenteel is de meerderheid van de kieviten in
Vlaanderen vrij oud. In de jonge levensfase ervaren ze een knelpunt dat de soort in Vlaanderen
bedreigt. Dat knelpunt vloeit voort uit bepaalde behoeften die niet volledig onder de paraplu van
weidevogels noch akkervogels kaderen. Daarom is er nood aan een toekomstige
beheerovereenkomst die gericht tegemoet komt aan de behoeften van de kievit. Vier maatregelen
specifiek voor deze soort worden in het rapport Natuur.Oriolus 2018126 voorgesteld: verleid vogels
om zo vroeg mogelijk te broeden op veilige plaatsen, spaar nesten bij landbewerking, concentreer

125

SALV & Minaraad, 13 juni 2014, Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot verlenen van
subsidies beheerovereenkomsten met toepassing van het Vlaams PDPO, 2014-2020, Brussel,
https://www.vlaanderen.be/publicaties/voorontwerpbesluit-beheerovereenkomsten-pdpo-gezamenlijkbriefadvies-minaraad-en-salv.

126

Herremans M., Jacobs I., Vanormelingen P., 2018, Toekomst voor de kievit op akkerland?, Natuur.Oriolus
84(3), pp 39-48
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nesten op broedzones en voorzie geschikt kuikenland. Een expert acht ecoregelingen meer
geschikt voor de kievit dan een beheerovereenkomst.
Voor andere weidevogels zijn er meer instrumenten nodig. Daarnaast kunnen de
beheerovereenkomsten weidevogels geoptimaliseerd worden. Momenteel worden deze
maatregelen in de graslanden vrij beperkt toegepast in vergelijking met de
beheerovereenkomsten voor akkervogels. In de toekomst moeten de beheerovereenkomsten
weidevogels aantrekkelijker gemaakt worden voor de landbouwers.
Rond kerngebieden is het nodig om beheerovereenkomsten aantrekkelijker te maken voor
insecten. De generalisten onder de insectsoorten hebben inheemse plantsoorten nodig. Er is
een probleem met mengsels die exotische planten bevatten.
Andere gesuggereerde beheerovereenkomsten voor de “next-level” zijn: beheerovereenkomsten
gericht op de levencyclusfase van de doelsoort, meer maatregelen op maat van de soort en
beheerovereenkomsten met (bijkomend) oog voor functionele agrobiodiversiteit (bestuivers in de
fruitteelt, biologische bestrijders,…). Volgens diverse stakeholders zouden (ook) deze
maatregelen moeten gekoppeld worden aan cijfermatige doelen inzake biodiversiteit.

Synergiën
Zoeken naar synergiën tussen instrumenten wordt des te belangrijker, omdat het kan
toelaten meer soorten te beschermen terwijl het budget beperkt is. Deze synergiën moeten
beter onderzocht en gecommuniceerd worden. Deze synergiën kunnen bijvoorbeeld
voortvloeien uit de gecombineerde uitvoering van beheerovereenkomsten en niet-productieve
investeringen. Niet-productieve investeringen127 dragen bij aan natuur- en landschapsbeheer, die
aan de landbouwer wel inspanningen vragen maar op geen enkele manier inkomsten opleveren.
Ook synergiën tussen landbouwers die samen of apart een beheerovereenkomst aangaan op
percelen die naast elkaar liggen zou interessant kunnen zijn.
Er werden ook suggesties voor de ecoregelingen in het kader van soortenbescherming gedaan:
teelt van zomergraan, uitgestelde inzaai van maïs om een langere nestgelegenheid voor
broedvogels te bieden, ...
Overigens kan men ook een duidelijke positieve verhouding met de algemene
milieuwetgeving opzoeken. De algemene milieuwetgeving is gericht op de lange termijn
en is ook van belang om een basishabitatkwaliteit te creëren. Als voorbeeld hiervan zou de
mogelijkheid tot beheerovereenkomsten in combinatie met waterlopen wenselijk kunnen zijn voor
landbouwers (bv. 1m teeltvrije zone, 5-10m bemestingsvrije zone).

127

Zie https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun
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Doorwerking
De vergoeding van permanente elementen (bv. KLE) op lange termijn kunnen bijdragen
aan de doorwerking van beheerovereenkomsten die op kortere termijn worden gesloten,
omdat ze de bedrijfsomgeving gunstig beïnvloeden.

13.4

Transversale invalshoeken

Klimaatverandering
De wijzigende weersomstandigheden leiden tot nieuwe ecologische knelpunten (verdroging) en
tot economische uitdagingen (schade door wateroverlast, droogte, verzilting,…). Deze
veranderende context kan in de toekomst een invloed uitoefenen op het ontwerp van de
beheerovereenkomsten (bv. procedures om afhankelijk van de omstandigheden toelating te
geven tot een zekere flexibiliteit in de uitvoering), de motivatie van de landbouwer, de evolutie
van de populatie van de doelsoort en dus de interpretatie van de effectiviteit van de
beheerovereenkomst, het aantal benodigde overeenkomsten ter ondersteuning van de populatie,
de intrinsieke leefbaarheid van de omgeving voor de doelsoort,…

Socio-economische context
In het kader van het GLB wijzen een aantal stakeholders en experten op de behoefte van
een meer cijfermatig en beter gekwantificeerd GLB dat de doelstellingen kan realiseren.
Omdat het budget van het toekomstige GLB gaat dalen, wordt door enkele stakeholders
voorgesteld dat deze verminderde middelen in het kader van de ecoregelingen zouden gegeven
worden aan landbouwers die op Natura 2000-gebieden werken. Dat zou een positief resultaat op
het vlak van natuurbescherming garanderen.
Bij het bijsturen van de beheerovereenkomsten dient men rekening te houden met de
populariteit en de effectiviteit van de maatregelen om juiste keuzes te maken.
Initiatieven zoals demogebieden blijken zeer positief voor landbouwers en
bedrijfsplanners. Experimentele maatregelen hebben twee doelstellingen: enerzijds laten ze
landbouwers de maatregelen kennen en anderzijds kunnen de experten de uitwerking van die
maatregelen op het terrein uitproberen. Nochtans is de duurtijd van de demogebied beperkt tot 2
jaar. Door slechte weersomstandigheden kan het project mislukken. Het is raadzaam om te
blijven inzetten op deze demogebieden, en zo mogelijk hun verspreiding en duurtijd uit te breiden.
Provinciale initiatieven en projecten zoals die bij het Regionaal Landschap of
Boerennatuur spelen een belangrijke meerwaarde op lokaal niveau voor de
natuurbescherming. Binnen dit kader bevindt zich het initiatief “Vijfsterrenlandschap voor Boer
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en Natuur”128 van Regionaal Landschap Dijleland, waarin ze de verschillende
agromilieumaatregelen valoriseren om een minimum van 5 “sterren” per landbouwgebied te
halen. Deze lokale projecten bieden ondersteuning aan landbouwers terwijl ze een extra
inspanning voor lokale natuurwaarden doen. Ze promoten dus een gebiedsgericht aanpak en de
samenwerking van lokale actoren.
Het Nederlandse project GLB-Pilot129 is erop gericht op provinciaal niveau de maatregelen van
het GLB voor 1 jaar te testen. In groepen discussiëren de landbouwers over de initiatieven en
praktische kwesties. Daarna geven ze feedback over de aanleg en onderhoud van maatregelen
evenals de problemen die ze ondervinden. Op basis van de feedback kan de Nederlandse
overheid het GLB Strategische Plan bijsturen. Dit initiatief gericht op transparantie en
participatie zou ook in Vlaanderen positieve resultaten kunnen opleveren zijn.
Landbouwers kunnen zo een hoofdrol krijgen in de ontwikkeling van het beleid inzake
vergroening en agrobiodiversiteit. Het is wel belangrijk om ook experten inzake natuur in het
proces te betrekken.

Natuurwaarde
Het Europese en Vlaamse wettelijk kader blijkt in beperkte mate voldoende voor
natuurbescherming. De biodiversiteit gaat in Europa nog steeds achteruit.
Als een piste voor het toekomstige beleid wordt vaak tijdens interviews erop gewezen dat er nog
geen specifiek beleid voor wilde bestuivers bestaat. Niettemin is er een Europees initiatief
inzake bestuivers.130 Naast insecten als kan er ook gedacht worden aan maatregelen ten behoeve
van trekvogels.
De geïnterviewden gaven aan dat meer kwaliteitsvol onderzoek nodig is op het vlak van
bodembiodiversiteit, gericht onderzoek naar de behoeften (per levenscyclusfase) van en
bedreigingen voor vogelsoorten in landbouwgebied, precisielandbouw, gewasbescherming,
nieuwe beheerovereenkomsten van de ‘next level’, kansen bij het collectieve beheer van
beheerovereenkomsten, de perceptie van natuur door de landbouwer, de kennis van de boer
over biodiversiteit, efficiënte beleidscommunicatie, en natuurinclusieve verdienmodellen.131
Daarnaast achten diverse actoren het ook van belang om theorie en praktijk intens met elkaar af
te toetsen.

128

Zie https://www.rld.be/projecten-7535/lopende-projecten/379-een-vijfsterrenlandschap-voor-boer-en-natuur

129

Zie https://waterlandendijken.nl/glb-pilot/

130

EU-initiatief inzake bestuivers, 2018, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?uri=CELEX:52018DC0395

131

Cf. Polman, N.B.P., Dijkshoorn, M.W.C., Doorneweert, R.B.; Rijk, P.J., Vogelzang, T.A.; Reinhard, A.J.,
Heideveld, A., Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw, https://www.wur.nl/nl/Publicatiedetails.htm?publicationId=publication-way-343838373734
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Bovendien stelden de experten dat lessons learned uit succesvolle gebieden moeten
meegenomen worden bij de ontwikkeling van nieuwe maatregelen en de bijsturing van
bestaande beheerovereenkomsten. Aan de kant van de boer is het aangewezen om zijn inzicht
in de voordelen van de biodiversiteit voor de landbouw te versterken.

De Vlaamse open ruimte
Wat betreft het debat inzake landbeheer achten vele stakeholders en experten de
landsparingstrategie waarschijnlijk onmogelijk, gezien de open ruimte erg versnipperd is
in Vlaanderen. Er is tegelijk discussie over de mate waarin land sharing moet worden toegepast
om de beste resultaten voor de natuur te bereiken en tegelijk de leefbaarheid van de Vlaamse
landbouw te waarborgen. Land sharing rond natuurreservaten zou als een soort buffer
kunnen ten opzichte van de meer intensieve gebieden. Deze buffer laat meer ruimte voor
gevoelige soorten die bijzondere bescherming nodig hebben. Sommige actoren wijzen erop dat
de versnippering van natuurreservaten een belemmering vormt om deze bufferstrategie te
realiseren. Het is volgens hen immers zeer moeilijk om rond al deze gebieden een lage milieuimpact landbouw te voorzien
De keuze voor de ene dan wel de andere strategie lijkt dus moeilijk op een veralgemeende manier
te maken in de (Vlaamse) ruimtelijke realiteit. Het kan veeleer waardevol zijn om op een
gebiedsgerichte manier invulling te geven aan deze keuzes. Hoewel het debat volgens sommige
actoren nodeloos bijdraagt aan polarisatie, onderlijnt de discussie tegelijk het belang om de
effectiviteit en efficiëntie van beleidsinstrumenten die inzetten op land sharing grondig te
evalueren.
Inzake de creatie van permanente elementen in landbouwgebied is het aangewezen dat er een
specifiek statuut voor natuur in het agrarisch gebied wordt voorzien. Dit zou een oplossing
kunnen zijn voor de ruimtelijke discussie en ervoor kunnen zorgen dat bijkomende natuur in het
agrarisch gebied geen belemmering betekent voor de bedrijfsactiviteiten en de hoofdfunctie van
het agrarisch gebied in het algemeen.

Draagvlak
Daarnaast is een efficiëntere communicatie inzake beheerovereenkomsten tussen
bedrijfsplanners en landbouwers een verbeteringspunt voor de toekomst. Door een
duidelijke
communicatie
van
milieuvriendelijke
praktijken
zoals
de
beheerovereenkomsten kan dit gedeeltelijk opgelost worden. In lijn met een grotere
aanwezigheid van de landbouwer wordt een grotere deelname van boeren in het ontwerp van
beheerovereenkomsten voorgesteld om meer resultaatgerichte maatregelen op het vlak van
klimaat of milieu te ontwikkelen en adequaat te belonen.
Landbouwers kunnen ook meer betrokken worden bij de monitoring van de
beheerovereenkomsten. Dit kan de frequentie van de datacollectie ten goede komen.
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Bovendien is het van belang de betrekking van landbouwers bij het ontwikkelen van nieuwe
beheerovereenkomsten evenals in het evalueren van bestaande beheerovereenkomsten. Het
draagvlak binnen de sector zal veel groter zijn en de beheersovereenkomsten zullen op die
manier meer toegepast worden.
Niet alleen de indicatoren gebaseerd op natuur zijn belangrijk, maar ook die gericht op het
inkomen van de boer. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de evolutie van de gederfde inkomsten
bij de uitvoering van de maatregel.
Het toekomstige GLB voorziet wellicht in éénjarige ecoregelingen. Die kunnen de drempel
verlagen om een overeenkomst aan te gaan.
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