


“ Hier in de Kruibeekse  polder 
grazen onze melkkoeien 
tussen de weide vogels. 
Zo zie je hoe landbouw en  
natuur elkaar blijven ver 
ken. Wanneer we samen-
werken aan natuur- en 
schapsbeheer, vormen we 
als landbouwers zelf een 
deel van de oplossing.”

André D’Eer
Voorzitter Boerennatuur Vlaanderen 
en melkveehouder
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Boerennatuur Vlaanderen is de toonaangevende 
organisatie voor agrarisch landschaps- en natuur-
beheer in Vlaanderen. Op een praktische, positieve 
én haalbare manier zet ons team voluit in op 
 verbinding tussen: 
↘ boer en natuur (win-winsituaties scheppen 

op het vlak van bodem, water, landschap en/of 
biodiversiteit), 

↘ ecologie en economie (werken aan natuur die 
ook economische waarde kan creëren), 

↘ boeren onderling (samen sterker staan door 
samenwerking, delen van kennis, taken, 
 machines enzovoort),

Boerennatuur Vlaanderen 
creëert win-winsituaties 
op diverse domeinen



“ Dit voorjaar heb ik de klas-
sieke drainage op een van 
mijn percelen omgevormd 
naar een peilgestuurde 
drainage. De impact hiervan 
was meteen heel duidelijk 
in de afgelopen, droge 
 zomer. Niet alleen was de 
maïs op het perceel mooi 
groen en hoog, maar de 
kolven waren ook goed 
 gevormd.”

Gerard Vangerven
Melkveehouder



Onze werking baseert zich op vier clusters: water, 
landschap, biodiversiteit en bodem. Deze clusters 
kunnen gecombineerd of apart aan bod komen in 
een vraag van een landbouwer of in een project waar-
aan Boerennatuur Vlaanderen meewerkt. Je kunt 
bij ons terecht voor begeleiding voor het opstarten 
zowel als voor het beheer van deze boerennatuurlijke 
maatregelen. Bij elke cluster vind je een lijstje met 
enkele van de vele mogelijkheden.

↘ boeren en andere plattelandsgebruikers 
(wederzijds respect versterken door overleg en 
samenwerking), 

↘ boeren en maatschappij (boeren als land-
schapsbouwers in de kijker zetten en positieve 
initiatieven van de sector ondersteunen), 

↘ onderzoek, beleid en praktijk (de brug slaan 
tussen landbouw en natuur enerzijds en beleid, 
onderzoek en het veld anderzijds).

Boerennatuur Vlaanderen werkt aan een landbouw 
in Vlaanderen die een positieve impact heeft op 
natuur, milieu en klimaat én economisch rendabel is. 
Kortom, een win-winsituatie. We gaan op zoek naar 
innovatieve en laagdrempelige oplossingen die op 
lange termijn werken. Door ons groeiend netwerk 
van boeren en partners bouwen we zo verder aan ons 
expertisecentrum voor advies op maat. We willen 
bijdragen aan een beleidsontwikkeling die deze 
agro-ecologische praktijken op de agenda zet.

Boerennatuur Vlaanderen 
bouwt rond 4 clusters 
aan meer boerennatuur



“ Hier in het bos van de Aa 
werd de landbouwgrond 
destijds beschermd natuur-
gebied. Omdat we deze 
gronden niet wilden los-
laten, hebben we ons ver-
enigd in een agrobeheer-
groep en het natuurbeheer 
op ons genomen. Als boe 
hebben wij de expertise 
én het materiaal voor het 
beheer dat de overheid 
voor ogen heeft.”

Wim Commers
Akkerbouwer
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↘ Advies bij de 
inplanting van 
stuwen

↘ Hulp bij  omvor- 
ming naar   
peil gestuurde 
drainage

↘ Ondersteuning 
bij de verbetering 
van de water-
kwaliteit 

↘ Beheer van een 
waterbekken 
door een groep 
landbouwers

↘ Hulp bij plannen 
voor agroforestry

↘ Beheer van hout-
kanten via de 
 agrobeheergroep

↘ Aanleg van een 
poel

↘ Lokale oplossingen 
voor resten afkom-
stig van het beheer 
van landschaps-
elementen

↘ Praktisch advies 
en begeleiding bij 
vogelvriendelijk 
boeren

↘ Gebruik van 
bloemenranden 
in de strijd tegen 
plaaginsecten

↘ Gebiedsgerichte 
samenwerking 
met lokale land-
bouwers

↘ Partner bij GNOP’s 
of natuurbeheer-
plannen in agra-
rische context

↘ Plaatsen van 
erosiedammen

↘ Gebruik van 
houtsnippers in 
de bodem

↘ Advies rond 
groenbedekkers

↘ Monitoren van het 
organischestof-
gehalte 

4 clusters



“ Omdat het wild rondom 
de boerderij ons helpt 
door ongedierte te vangen, 
bieden wij hen in ruil een 
goede nestplaats. Boeren-
natuur Vlaanderen gaf ons 
advies over de locatie en 
het type van de nestkast. 
Zo hangt onze steenuilen-
nestkast nu in een boom die 
uitgeeft op onze velden.”

Kristien Van Essche
Fruitteler



Voordelen van een agrobeheergroep: 
↘ kennisopbouw en -uitwisseling, 
↘ meer inspraak, 
↘ meer samenwerking, 
↘ grotere efficiëntie, 
↘ resultaten over een groter gebied, 
↘ langetermijnvisie, 
↘ professionele begeleiding.

Individueel
Ook zonder agrobeheergroep in je buurt of zonder dat 
je meteen geïnteresseerd bent in zo’n samenwerking 
kan je als landbouwer lid worden om op de hoogte 
te blijven van het reilen en zeilen bij Boerennatuur 
Vlaanderen.

De vzw Boerennatuur Vlaanderen werd opgericht 
op initiatief van Boerenbond, in samenwerking met 
Werkers in aanneming, de Vlaamse Landmaat-
schappij (VLM) en het Agentschap Natuur & Bos 
(ANB). Onze werking is makkelijk op te splitsen in 
drie grote delen: diensten voor landbouwers (in groep 
of individueel), adviesverlening en projecten. 

Diensten voor landbouwers
In groep
Agrobeheergroepen (ABG’s) zijn laagdrempelige 
samenwerkingsverbanden met lokale landbouwers, 
die werken rond boerennatuur. Als landbouwers 
bepalen jullie zelf de thema’s en jullie rol erin.

Hoe werkt Boerennatuur 
Vlaanderen? In 2022 telde Vlaanderen 33 agrobeheergroepen.



“ Dankzij de houtsnippers, 
de stalmest van ons vlees-
vee en de groenbemesters, 
maar ook door de niet- 
kerende bodembewerking 
kreeg het koolstofgehalte 
in onze leembodems een 
boost. Ik merk dat de bodem 
hierdoor beter bestand is 
tegen extreme weers
omstandigheden.”

Luc Engelborghs
Akkerbouwer en vleesveehouder



Adviesverlening
Voor landbouwers is het vaak niet evident om weg-
wijs te raken uit het kluwen van wetgeving, subsidie-
mogelijkheden enzovoort. Boerennatuur Vlaanderen 
is goed thuis in deze complexe materie en dus ook 
de geschikte partner om je te begeleiden. Zo maxima-
liseer je niet alleen de ecologische en economische 
kansen op jouw bedrijf, maar herleid je eveneens 
eventuele beperkingen tot een minimum.

Projecten
Boerennatuur Vlaanderen is partner in een brede 
waaier van innovatieve projecten. Ook jouw ideeën 
kunnen leiden tot een project. Bekijk zeker onze 
website als bron van inspiratie. Dankzij dit ruime 
netwerk hebben we ook toegang tot veel nuttige 
gegevens, die we kunnen omzetten in praktische 
adviezen, fiches of brochures.



“ Vorige winter hebben we 
op de weide notelaars 
en hazelaars aangeplant. 
In de eerste plaats doen we 
dat voor onze melkkoeien, 
want door de schaduw 
van de bomen hebben ze in 
de  zomer minder last van 
 hittestress. Mooi meege-
nomen is dat we op deze 
manier ons landbouw bedrijf 
kunnen integreren in het 
landschap.”

Nico Vandervelpen
Melkveehouder



Onze diensten zijn niet enkel voorbehouden voor 
leden, maar via het gratis lidmaatschap krijg je wel 
als eerste alle nieuws, begeleiding binnen projecten 
en uitnodigingen voor demo’s. Wil je toetreden tot 
een van onze agrobeheergroepen waar de krachten 
in een bepaald gebied gebundeld worden? Dat kan 
als lid van onze organisatie. Geen landbouwer maar 
toch interesse in onze organisatie? Schrijf je dan 
in voor onze nieuwsbrief via de website.

Boerennatuur Vlaanderen, Diestsevest 40, 3000 Leuven
info@boerennatuur.be, www.boerennatuur.be

Word lid van Boerennatuur 
Vlaanderen

Met steun van


