Uitnodiging infomoment - ‘Landbouwers zetten Meise in de bloemetjes’
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Landbouwers zetten zich dagelijks in voor de productie van ons voedsel. Daarnaast
verwacht de maatschappij tegenwoordig ook dat de landbouwer andere taken op zich
neemt. Wanneer begeleiding op maat mogelijk is en nieuwe verdienmodellen deze
verbredingen van de bedrijfsvoering mee ondersteunen, zien we landbouwers zorgen voor
(nog) meer biodiversiteit, een gevarieerd landschap, koolstofopslag, slim waterbeheer…
Meise kent heel wat landbouwers met een mooie waaier aan activiteiten. Verschillende
landbouwers hebben al stappen gezet richting agrarisch natuurbeheer en van daaruit
groeide het idee bij hen om de krachten te bundelen en samen met een positief verhaal
de landbouw in Meise in de kijker te zetten. Boerennatuur Vlaanderen verbindt landbouw
en natuur en houdt hierbij ook rekening met de economische kant van het verhaal. Vanuit
projecten denken we mee en zetten we zo samen met onze partners (gemeentes, provincies,
regionale landschappen…) een extra paar schouders onder jullie plannen.

Het doel van deze avond is om jullie te informeren over de mogelijkheden rond kleine
ingrepen met een belangrijk effect op biodiversiteit (bloemenranden, nestkasten,
bijenhotels, wildredders…). Zo zetten de landbouwers Meise letterlijk in de bloemetjes, iets
waar elke passant kan van genieten. We verzamelen jullie interesses en gaan financiering
hiervoor na. Uitvoering van de maatregelen gebeurt in het najaar en de winter zodat we in
het voorjaar gericht en breed kunnen communiceren over wat landbouwers in Meise
ondernemen voor landschap, klimaat en biodiversiteit. Met een evenement zetten we jullie
inspanningen in de verf (bv. een fietstocht langs de maatregelen met uitleg en animatie).
Zo laten we inwoners, recreanten, bedrijven etc zien dat de landbouw tegemoet komt aan
de maatschappelijke vraag en daarvoor ook samenwerkt. Landbouwers zijn immers niet de
enigen die baat hebben bij een hogere biodiversiteit: ook imkers en jagers zijn betrokken
partij en dus van harte welkom om mee te denken en te doen.

Ken jij nog geïnteresseerden die buiten Meise wonen maar land hebben binnen de
gemeente: verspreid deze boodschap gerust naar hen!

Meer info over deze avond en niet-productieve investeringen:
npi@boerennatuur.be of 0476 33 30 53 (Maaike De Ridder)

PROGRAMMA
20u Welkom & schetsen van het initiatief
20u10 Infosessies
• Informatie rond niet-productieve investeringen met extra aandacht voor
biodiversiteit en opties voor maatwerk (Boerennatuur)
• Bloemenranden in de strijd tegen plaaginsecten, resultaten uit FABulous Farmers
(Boerennatuur)
• Kort kaderen van ecoregelingen en beheerovereenkomsten (Boerennatuur)
• Mogelijkheid tot gratis begeleiding voor landschappelijke integratie van je bedrijf
(Provincie Vlaams-Brabant)
21u
Praktisch aan de slag met (aan)vragen en een drankje bij de hand
• Hulp bij het invullen van het e-loket voor de aanvraag van niet-productieve
investeringssteun. Breng hiervoor zeker je identiteitskaart mee.
• Aanduiden van mogelijke interessante maatregelen op de grote kaart van Meise en
overleg met andere aanwezige partners.
± 22u Afsluiten infomoment

Deze avond kadert binnen het demoproject ‘Functionele agrobiodiversiteit en slim
waterbeheer als sleutels tot meer natuurverwevenheid’ met de volgende projectpartners:

Dit demoproject kan rekenen op de steun van de Vlaamse overheid en het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

(www.vlaanderen.be/pdpo en https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries)

