
Functionele 
agrobiodiversiteit en slim 
waterbeheer voor meer 
natuurverwevenheid



Algemene projectopzet

• Niet-productieve investeringen kenbaarder maken bij landbouwers

• Steunmaatregelen (tot kort te weinig benut)

• Bvb. VLIF: 4 categorieën: biodiversiteit, landschap, water, erosie

• Demonstratieproject: demo-momenten & bedrijfsbezoeken
-> functionele agrobiodiversiteit

-> slim waterbeheer (stuwtjes, peilgestuurde drainage)

-> tot eind 2022

-> Boerennatuur, Koninklijk Belgisch Instituut ter Verbetering van de Biet,  

provincie Vlaams-Brabant en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant



5 werkpakketten

• WP1: KLE voor meer FAB

• WP2: kleinschalige waterinfrastructuur voor slim waterbeheer

• WP3: bedrijven in het landschap

• WP4: begeleiding als opstap naar realisatie

• WP5: communicatie en coördinatie



WP1: KLE voor meer FAB

• Rol van houtkanten?

• 2 witloofpercelen met houtkant (en bloemenrand)

• 2 bietenpercelen met houtkant (en bloemenrand)

• Plantinspectie of monitoring plaaginsecten en nuttigen op 
verschillende afstanden

→Zoeken naar geschikte percelen. Moeilijk: geschiktheid en GBM

→Meest geschikte aanpak van monitoring?



WP1: KLE voor meer FAB
• Witloofpercelen:

• witloofmineervlieg, wollige slawortelluis, sluipwespen, grasvliegen, lieveheersbeestjes

• 3 à 4 platen per perceel. Platen blijven 1 week. 4 à 5 keer.  



• Bietenpercelen: visuele plantinspectie

• Bladluizen

WP1: KLE voor meer FAB



WP2: kleinschalige waterinfrastructuur

• 2 percelen met stuwtjes en/of peilgestuurde drainage

• Vochtsensoren en grondwaterpeilmetingen?

→Zoeken naar geschikte percelen

→Metingen en doelstellingen beschrijven: wat en hoe?



WP3: bedrijven in het landschap

• Erwin Dunon: landschapsplan uitwerken

• 2 percelen: uitzoomen op bedrijfsniveau

• 2 bedrijven die al verder staan qua natuurintegratie: hercontacteren

• SVZ Praktijkpunt Landbouw te Herent



WP4: begeleiding als opstap naar realisatie

• Boerennatuur Vlaanderen: begeleiding van 15 landbouwbedrijven

• Fiche per bedrijf



WP5: communicatie en coördinatie

• 4 demonstratie-momenten (2 percelen uit WP1 en 2 uit WP2)

- 8/12/2021: Londerzeel: stuwtjes

• 2 artikels in de vakpers

• Vermeldingen in nieuwsbrieven en sociale media

• 2 webinars

- 2/2/2022: niet-productieve investeringen en steun


