
Derek McLoughlin is een ecoloog uit West-Ierland. Hij heeft uitgebreide ervaring 
op het gebied van op voorschriften en op resultaten gebaseerde agro-
ecologieprojecten in Ierland.

Hij was projectbeheerder van het door de EU gefinancierde RBAPS-project dat de 
ontwikkeling van resultaatgerichte agro-ecologieprojecten in Ierland en Spanje 
uittestte, op basis van een aantal verschillende doelstellingen.

Momenteel is hij assistent-projectleider van het Beekparelmosselproject in Ierland, 
een Europees Innovatiepartnerschap (EIP).
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Landbouwers de kans bieden om geld te verdienen voor de milieudiensten die ze 
leveren.
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Zo werden betalingen voor RBPS berekend in Ierland.

Voor de volledige beheerkosten moet worden berekend wat het kost om een score 
van 10/10 te behalen. Die kosten kunnen dan worden verminderd volgens de 
mindere kwaliteit die wordt geleverd.
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Eenvoudige scorekaarten in combinatie met begeleidende documenten zijn 
uitzonderlijk belangrijk voor een goedwerkend programma. Ze moeten begrijpelijk 
zijn voor de landbouwers, voorlichters en de beherende overheid.
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Een goede vorming voor landbouwers en voorlichters is van essentieel belang. Zij 
moeten allebei in staat zijn om scores te geven aan hun eigen percelen (en een 
goed idee hebben van wat hun buur verdient!)
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De voorbeelden op deze dia omvatten een aantal ecosysteemdiensten in een 
context van landbouw met een grote natuurwaarde (High Nature Value Farming -
HNVF). 
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- Dit project heeft betrekking op de acht belangrijkste stroomgebieden voor de 
beekparelmossen in Ierland, goed voor meer dan 35% van de populatie in de EU.
- Die stroomgebieden kennen meer dan 2000 mm regenval per jaar.
- De beekparelmossel is afhankelijk van de beste waterkwaliteit.
- Dit project hanteert een aanpak die gericht is op het volledige landbouwbedrijf en 
het hele stroomgebied.
- Een van de meest complexe doelstellingen
- De doelstellingen van het Beekparelmosselproject zijn:

1) Het project wil boeren belonen die de milieuomstandigheden leveren die de 
populaties beekparelmossel in stand zullen houden

2) Uiteindelijk betaalt het landbouwers om zuiver water te leveren

3) Rechtstreeks verband tussen grond en rivier

- Goed voorbeeld van de werking van een RBPS-project voor waterkwaliteit
- De veldscores in dit project geven ook de relevante voordelen weer op het vlak 
van koolstof, biodiversiteit, waterkwaliteit, schoonheid, bodembescherming

- De landbouwers in dit programma zijn meestal gemengde rundvee- en 
schapenhouders.
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Er werd een scorekaart gebruikt voor de drie verschillende habitats: grasland, 
veengrond, struikgewas. 

13



Variatie in de kwaliteit van het grasland in de proefvlakken, van laag tot hoog.
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Uiterwaardenbetaling beschikbaar voor landbouwers met overstromende gronden 
langs de hoofdbedding van de rivier. De hoogte van de betaling hangt af van de 
score van het overstroomde perceel.
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In het Beekparelmosselproject wordt het volledige landbouwbedrijf beoordeeld, 
omdat sommige boerderijen grote betalingen kunnen verdienen doordat ze 
beschikken over een groot gebied aan semi-natuurlijke habitat, maar wel 
problemen kunnen kennen op het vlak van vervuiling van waterlopen, door de 
toegang van vee of voertuigen en de toevoer van nutriënten of pesticiden.

Bedrijven met een lage score voor het volledige bedrijf kunnen die meestal 
gemakkelijk verbeteren door gebruik te maken van hun budget voor 
ondersteunende acties, bv. de waterloop afschermen, drinkbakken voor vee 
plaatsen, een brug aanleggen, enz.

In gevallen waar landbouwers de status ‘uitstekend’ krijgen, is een bonus van 20% 
van hun totale betaling voorzien.
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Voorbeeld van de variatie in de scores van een boerderij in het 
Beekparelmosselproject. Meestal hebben de boeren een aantal verschillende 
scores voor hun percelen.
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Betalingslijnen voor het resultaatgerichte programma
Beekparelmosselproject,
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Voorbeeld 2 betreft een project dat gericht was op broedende steltlopers in de 
Ierse Midlands.
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Ook hier wordt habitat gebruikt als een resultaatindicator, omdat de landbouwer
daar invloed op kan hebben. 

De scores kunnen worden gewogen tegenover belangrijker indicatoren, zoals 
vochtigheid, enz.
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Via ondersteunende acties beschikken de boeren over een budget om een actie uit 
te voeren waarmee zij hun score kunnen verhogen.

De boeren kunnen zelf beslissen of ze dit willen doen of niet.
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Dit project richtte zich op de mediterrane mozaïekhabitats die voorkomen in 
wijngaarden, olijf- en amandelboomgaarden. Door de intensivering ontstaat een 
sterke afname van de biodiversiteit, ernstige bodemerosie en lagere aantallen 
bestuivers.
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De bloemenrijkdom was een van de kernindicatoren.
Dit programma hield ook rekening met belangrijke lokale elementen, zoals stenen 
muurtjes en hutten.
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- De blauwe kiekendief is een zeldzame en achteruitgaande vogelsoort die vermeld 
staat in Bijlage I van de Vogelrichtlijn.
- Dit RBPS-project werkt met een gelijkaardig scoresysteem als het EIP 
Beekparelmosselproject
- De begrazing van hoogland wordt gebruikt om het brandgevaar te beperken
- Dit project maakte gebruik van bonusbetalingen voor boeren binnen een 
bepaalde afstand van een nestplaats wanneer de vogels daar met succes broeden. 

24



Gezamenlijk model van aanpak voor verschillende landbouwlandschappen 
mogelijk. 
De maatregelen moeten aangepast zijn aan de context van het landbouwbedrijf 
(bv. extensieve boerderijen met een hoge natuurwaarde versus intensieve 
landbouwbedrijven), praktisch en resultaatgericht.
De voorbeelden op deze dia omvatten resultaatgerichte betalingen en aanvullende 
maatregelen die kunnen worden opgezet ter bevordering van de biodiversiteit en 
een reeks ecosysteemdiensten in de context van een intensief landbouwbedrijf. 
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EU RBAPS-project in het VK (Norfolk) betrof resultaatgerichte betalingen in een 
landschap van intensieve akkerbouw.
- Dit project spitste zich toe op twee maatregelen voor akkerbouwers:
-1) Stuifmeel- en nectarplanten 
-2) Voedsel voor wilde vogels.

- De resultaten werden gemeten in de vorm van het aantal zaaddragende planten 
(proefvlakken van 10 x 1 vierkante meter) en beoordeeld door de landbouwer en 
door het team. Hoe groter de dichtheid, hoe hoger de betaling.
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Werkt het systeem? Dat moet periodiek worden getest tijdens de hele duur van 
het project en indien nodig worden aangepast.
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Dit is de ondersteuning die een landbouwer nodig heeft in een resultaatgericht 
systeem. Dit geldt ook voor een maatregelengericht systeem.
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In dit stadium wordt een ruim aanbod aan materiaal ontwikkeld.
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Enkele websites
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