
Dit event is gericht op private eigenaars en beheerders van 
landbouwgronden die kennis willen opdoen over toekomstige 
innovatieve methodes voor het verhogen van biodiversiteit en 
klimaatresistent beheer van landbouwgronden die in een agrarisch 
rendabel businessmodel toegepast kunnen worden. 

Produceren hand in hand met natuur... 
De beleidsdruk op landbouwers om meer natuurinclusief te produceren stijgt enorm. Het 
Europese Globaal Landbouwbeleid voorziet in subsidies en steun om landbouwers te 
compenseren voor het (tijdelijk) vervangen van een productieteelt door faunistisch 
interessante gewassen, bv. beheerovereenkomsten. Maar de budgetten zijn niet toereikend aan 
de noodzaak en de druk neemt toe. Ook het klimaat maakt het steeds grilliger om gewassen 
succesvol te kunnen telen. De aarde droogt uit tot een woestijn en wordt nadien overspoeld 
door stortregens die niet in de grond kunnen trekken. Onze bodem verliest zijn werking en 
moet meer aandacht krijgen in toekomstige landbouw-businessmodellen. De uitdaging om 
voedsel te blijven produceren, daaruit een inkomen te blijven genereren en ondertussen 
rekening te houden met de biodiversiteit en het strengere klimaat het hoofd te bieden roept om 
een vernieuwde aanpak voor verstandig boeren. 

 

Inschrijven verplicht voor 27/9/2022: valerie.vandenabeele@privaatbeheer.be  
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Programma 
13u30: Ontvangst in zaal Sint-Michiel en verdeling in 4 groepen 

14u00: Verwelkoming en introductie 

14u10: Soil security: soil depletion and renovation, with comparative of an Australian reality  
– Micaela Cosgrove (European Landowners’ Organization) (Engelstalig) 

14u30: Akkerlandbouw op maat van patrijs en consoorten – Mischa Indeherberg (Mieco-
effect) 

14u50: Van grasmat naar kruidenrijk gras voor rundvee – Kurt Sannen (Bolhuis) 

15u15: Vertrek naar 4 locaties op terrein:  

 Workshop 1: teeltrotatie op het ritme van fauna (20’) 

 Workshop 2: economische valorisatie van kruidenrijk grasland (20’) 

 Workshop 3: economische valorisatie van kiekendiefvriendelijke akkerteelten (20’) 

 Workshop 4: kansen voor natuurinclusieve landbouw in Grenspark Groot Saeftinghe 
(20’) 

 
17u30: Terugkeer naar zaal 

18u00: Broodjes en drankjes 

18u30: Terugkoppeling terreinbezoek: wat landbouwers kan overtuigen om biodivers te gaan 
boeren – Mischa Indeherberg (Mieco-effect) & Kurt Sannen (Bolhuis) 

19u00: Nieuwe beheerovereenkomsten na 2032, wat zijn de nieuwe meer flexibele 
uitgangspunten en welke teelten worden waar aangeboden: Wouter Rombouts (Vlaamse 
Landmaatschappij) 

19u20: The CONSOLE project focusing on how to measure biodiversity in cropland and 
meadows – Eriselda Canja (Assemblée des Régions Européennes Fruitières, Légumières et 
Horticoles) (Engelstalig) 

19u30: Examples of compensations for nature inclusive farming – Micaela Cosgrove 
(European Landowners’ Organization) (Engelstalig) 

19u45: Vragen & Antwoorden 

20u10: Afsluiting met netwerkborrel. 

 

Alles begint bij een 
gezonde bodem 

Klimaatresistente 
keuzes, de nieuwe 

uitdaging van vandaag 

Vergoedingen voor 
inbouwen 

ecosysteemdiensten in 
het landbouwbedrijf 


