
Collectieve aanpak

Alex Datema is melkveehouder 
in Groningen (NL) en voorzitter  
van BoerenNatuur.nl., de koepel 
van 40 boerencollectieven die in-
staan voor de uitvoering van het 
agrarisch natuur- en landschaps-
beheer in Nederland. Sinds 2016 
zijn de beheercontracten in Neder-
land collectief. M.a.w. de collec-
tieven gaan een contract aan met 
de overheid voor de realisatie van 
gebiedsdoelen en ze betalen de 
boeren uit. Alex Datema,  heeft een 
regulier melkveebedrijf (110 melk-
koeien) en baat 70 hectare grasland 
uit waarvan 15 hectare bestemd is 
voor weidevogelbeheer.

Resultaatsgerichte aanpak

Via de huidige beheerovereenkom-
sten worden landbouwers vergoed 
voor het productieverlies en de ex-
tra kosten bij het uitvoeren van be-
heerwerken volgens strikte regels 
en voorwaarden en voor een vast 
bedrag. In diverse Europese landen, 
wordt geëxperimenteerd met een 
meer resultaatsgerichte aanpak 
waarbij meer flexibiliteit in de uit-
voering verleend wordt en de ver-
goeding kan variëren in functie van 
het resultaat. Landbouwer en ad-
viseur spreken samen realistische 
doelen af voor zijn/haar bedrijf. 
De landbouwer krijgt meer vrij-
heid i.v.m. de manier waarop deze 
doelen behaald worden, bijgestaan 
door een adviseur. De controle ge-
beurt bijgevolg ook meer op basis 
van de te behalen doelstellingen 
i.p.v. op het strikt naleven van be-
paalde voorschriften.

STUDIEDAG 

Naar een new deal 
voor landbouw en 
natuur in Vlaanderen ?
Dinsdag 3 december 2019

Diestsevest 40, 3000 Leuven 

Naast de productie van voldoende, veilig en kwaliteitsvol voedsel spelen 
landbouwers een cruciale rol in het behoud van aantrekkelijke landschappen,  
biodiversiteit en de strijd tegen de klimaatverandering. De uitdaging hierbij is 
om het leveren van deze maatschappelijke diensten op een duurzame manier  
in te passen in een economische bedrijfsvoering. 

In het kader van het Europese project Contracts 2.0, onderzoekt agrobeheer-
centrum Eco² in samenwerking met INBO hoe landbouwers op een faire en 
effectieve manier vergoed kunnen worden voor het leveren van deze diensten.  
In nauwe samenwerking met landbouwers en beleid willen we innovatieve 
contracten evalueren, nieuwe formuleren en waar mogelijk te testen. Daarbij 
hebben we nood aan jouw visie en ideeën!

DAG PL ANNING

9.45 u Ontvangst met koffie

10.00 u Welkom + toelichting project Contracts 2.0

10.15 u Collectieve aanpak: inspirerend voorbeeld uit Nederland 
door Alex Datema (Boerennatuur Nederland)

11.00 u Resultaatsgerichte aanpak: inspirerend voorbeeld uit Ierland 
door Derek Mcloughlin

11.45 u Pauze

12.00 u Reflectie vanuit publiek: wat is interessant voor Vlaanderen?
Stemmen op stellingen + panelgesprek

13.30 u Lunch

KOS TEN EN INSCHRIJVING

Het evenement is gratis. Er wordt afsluitend een lunch voorzien.
U kunt zich inschrijven via deze link tot 25 november. 

Dit evenement wordt georganiseerd door ABC Eco² 
en INBO, binnen het H2020 project Contracts 2.0. 
Voor meer info contacteer info@agrobeheercentrum.be

We kijken ernaar uit u te verwelkomen!

Het Vlaamse Contracts 2.0 team: Sven Defrijn, Mathias D’Hooghe, 
Francis Turkelboom, Dieter Mortelmans en Saskia Wanner

This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No. 818190.

INSTITUUT
NATUUR- EN
BOSONDERZOEK

UITNODIGING

https://docs.google.com/forms/d/1XRFZntFMV3TIAENwLzPN57NavpTrihONMJmdM9DFwl0/edit

