
WELKOM

Geniet alvast van onze introfilmpjes!

Webinar: ‘Eén jaar praktijkervaring met NPI 2.0: 
wat hebben we geleerd?’

We starten om 20u00

- In afwachting: kan u bovenstaande filmpjes bekijken -
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How to webinar

• Online infomoment

• Vragen stellen 
• Via chat

• Hand opsteken gebruiken we niet

• Geluid en presentatie in beeld
• Zelf op mute, camera af

• Polls: kijk in het chatvenster
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Boerennatuur Vlaanderen

• vzw die land- en tuinbouwers begeleidt in agrarisch landschaps- en natuurbeheer
• In groep (agrobeheergroepen)

• Individueel (via projecten)

• Voor de land- en tuinbouwer is dat 
• Een duidelijke win-win

• Ecologisch en economisch verantwoord

• Op vrijwillige basis
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Spreker

• Maaike De Ridder

• Ine Deroo

Moderator



Eén jaar praktijkervaring 
met NPI 2.0: 

wat hebben we geleerd?
Maaike De Ridder (maaike.de.ridder@boerennatuur.be) 

Projectcoördinator

mailto:maaike.de.ridder@boerennatuur.be


NPI’s?

Boerennatuur en NPI

Resultaten na 1 jaar NPI 2.0

Het boerennatuurpakket-effect, 
slim waterbeheer en agrarisch 
landschapbeheer

Lessen en uitdagingen
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In een notendop: wat zijn NPI’s?

• Definitie = Niet-productieve investeringen (NPI’s) zijn investeringen die geen 
aanzienlijke baten, inkomsten of opbrengsten opleveren, noch de waarde van het 
bedrijf van de begunstigde aanzienlijk vergroten, maar wel een positieve impact 
hebben op het milieu (en klimaat)

• Gelanceerd in 2014-2015: NPI 1.0

• Gereviseerd in 2021: NPI 2.0

• Lichte aanpassingen vanaf GLB 2023: NPI “2.1”
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In een notendop: voorwaarden NPI 2.0 (VLIF light)

• (!) U bent landbouwer

(landbouwnummer + BTW-nummer met KBO-code landbouw)

• U start de niet-productieve investering pas na kennisgeving van de selectie en 
evt. na opmaak van het technisch verantwoordingsadvies

• U toont de geselecteerde subsidiabele investeringskosten aan en die 
bedragen minimaal €1.000

• U moet de investering gedurende 5 jaar na betaling van de steun in stand 
houden en/of in gebruik hebben.

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-
investeringssteun

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun
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In een notendop: enkele feiten over NPI 2.0

• 10% van het totale VLIF-budget!

• 50-tal NPIs

• Steunpercentage van 50, 75 of 100%

• Extra documenten? 3 opties
• Geen
• Technisch verantwoordingsadvies (TVA, 10% en vergoed, kan in groep)
• Omgevingsvergunning (OV, (!) niet vergoed)

• (!) NPI-projecten voor betere ondersteuning/verspreiding

• (!) Geen groepsaanvragen mogelijk

• (?) Eigen arbeid niet vergoed 

• Blokperiodes van 3 maand, goedkeuring 2 weken na afsluiten

• De betalingsaanvraag wordt uiterlijk ingediend op de laatste dag van de 30e maand 
na het einde van de blokperiode waarin de aanvraag is ingediend.



BNVL zit mee in 5 demoprojecten (1/7/2021-31/12/2022)

✓ Samen investeren in meer boerennatuur (BNVL, Boerenbond, Groene Kring, 
Agravrouwen)

✓ NPIs: De investering waard! (Proefcentrum Fruitteelt vzw, PIBO-Campus vzw, Proef- en 
Vormingscentrum voor de Landbouw vzw, Boerennatuur)

✓ Functionele agrobiodiversiteit en slim waterbeheer als sleutels tot meer 
natuurverwevenheid (Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, BNVL, Koninklijk   
Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet vzw)

✓ Landbouw investeert in landschap en klimaat (Provinciaal Proefcentrum voor de 
Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw, Proefcentrum voor Sierteelt vzw, Proefcentrum 
voor de Aardappelteelt vzw, BNVL zw, Provincie Oost-Vlaanderen - Landbouw en 
Platteland, Steunpunt Erosie, HOGENT onderzoekscentrum AgroFoodNature)

✓ De West-Vlaamse land- en tuinbouw gaat aan de slag met NPIs (Inagro vzw, BNVL, RL 
Houtland vzw, RL Westhoek vzw, Stadlandschap Leie en Schelde, Stadlandschap West-
Vlaamse Hart)

NPI-projecten Boerennatuur Vlaanderen

26/01/2023
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Boerennatuur



Samen investeren in meer boerennatuur

26/01/2023
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Boerennatuur

EERSTE AS: 6 NPI’s, 5 pilootgebieden

• Biodiversiteit nestkasten, insectenhotels en wildredders
(Pajottenland en Meetjesland)

• Waterkwantiteit stuwen en peilgestuurde drainage
(Vallei Kleine Nete en Noorderkempen)

• Erosie erosiedammen  (Vlaamse Ardennen) (?)



Samen investeren in meer boerennatuur

26/01/2023
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Boerennatuur

TWEEDE AS: alle NPIs, alle Vlaamse land- en tuinbouwers

• Ondersteuning (algemeen & specifiek, online & offline)

• EHB-e-loket

• Demo’s en webinars

• Technisch verantwoordingsadvies 

• Communicatiecampagnes 

• Gebiedsgerichte werking

• Positieve acties zichtbaar maken



Resultaten na 1 jaar NPI-werking

26/01/2023
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Boerennatuur

(enkel geleverde pakketten)



26/01/2023
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Boerennatuur

Cluster biodiversiteit: het pakket effect!

80 %

80 %
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Cluster biodiversiteit



26/01/2023
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Boerennatuur

Cluster biodiversiteit: het pakket-effect!

Positief / drempelverlagend / 
ontzorgend / toegankelijk

Nog tot 16/12/2022 (of morgen)
www.boerennatuur.be/boerennatuurpakket

AKOESTISCHE WILDREDDER

BIJENHOTEL (!)

NESTKASTEN (steenuil/boerenzwaluw)

http://www.boerennatuur.be/boerennatuurpakket


26/01/2023
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Boerennatuur

Cluster biodiversiteit: het pakket-effect!

200 
steenuilnestkasten

150 nesten 
boerenzwaluw

200 m² 
bijenwand

100 akoestische 
wildredders



26/01/2023
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Boerennatuur

Cluster biodiversiteit: het pakket-effect!

200 
steenuilenfamilies

20 000 muizen 
minder in 1 

broedseizoen

600 boerenzwaluwen
300 miljoen minder 

muggen/vliegen

> 1 miljoen 
solitaire 

bijen

60 à 80% minder 
maaislachtoffers



26/01/2023
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Boerennatuur

Cluster biodiversiteit: het pakket-effect!



26/01/2023
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Boerennatuur

Cluster water: slimmer waterbeheer

Noot: niet elke NPI vereist een advies
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Cluster water incl. extra documenten
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Cluster water excl. extra documenten
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Boerennatuur

Cluster water: slimmer waterbeheer

bijna 40 ha 
omvorming tot  
peilgestuurde

drainage

5 stuwen

1x 200 m 
natuur-

vriendelijke
oever 

(primeur!)

300 m² 
poelen / 
wadi’s



Cluster water: slimmer waterbeheer
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Boerennatuur

PEILGESTUURDE 
DRAINAGE (tva)

= oppervlakte van 60x

= potentiële 
waterbuffer van 125x

STUWEN (ov)

= 250 m³ per 
stuw of 0,5x

voor 5 stuwen

NATUUR-
VRIENDELIJKE

OEVER (ov)

= hier 341 m² 
extra infiltratie 
(≈ bouwgrond)

= maatwerk 
volgens 

typebestekken

POELEN (ov) / WADI’s
(ov of tva*)

= 300 m² extra 
infiltratie 

* afhankelijk van o.a. 
niveauverschil



Cluster water: 1e natuurvriendelijke oever
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Boerennatuur



Cluster landschap: groene perceelsgrenzen

26/01/2023
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Boerennatuur



27

NPI’s landschap incl. extra documenten
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NPI’s landschap excl. extra documenten

(?) soorten gelijkschakelen voor alle KLE



Cluster landschap: groene perceelsgrenzen

26/01/2023
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Boerennatuur

> 3300 m 
HAAG 800 m

HEG 11 are 
HOUTKANT ≈ 80 BOMEN



Communicatie in cijfers
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• 11 demo’s en 6 webinars over onze NPI-projecten heen

• 250 dossiers in NPI-mailbox 

• Enkele tientallen EHB-e-loket (TeamViewer/regiocoördinatoren)

• 3 video’s boerennatuurpakket (14 500 views!), slim waterbeheer en erosiedammen

• 2 tutorials boerennatuurpakket (aanvraag/opladen)

• 6 nieuwsbrieven

• 1 persmoment



Advies in etappes (TVA/OV)
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• Kosten = max. 10 % van het normbedrag

• In groep mogelijk

• Bindend = controle adhv advies én factuur

• Adviesverleners en wachttijd



Wat hebben we geleerd?
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1. NPI 2.0 is de succesvolle upgrade van NPI 1.0!

2. Begeleidingstrajecten hebben duidelijk effect

3. Uitdagingen voor NPI 2.1 zijn gekend



Uitdagingen ovv van 8 beleidsaanbevelingen
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1. Groepsaanvragen voor hogere efficiëntie

2. Financiering voor begeleiding (vragen/e-loket/TVA’s)

3. TVA’s enkel bij verhoogd risico

4. Normbedragen gekoppeld aan marktprijzen

5. Kosten voor omgevingsvergunning ook vergoed 

6. 1 sjabloon TVA voor adviesverleners

7. Drempel e-loket verlagen

8. Kleinschalige waterinfrastructuur

op of in verbinding met waterloop kan (OV)



Inspiratie voor nieuwe NPI’s?
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1. Uitbreiding naar manuele/kleinere machines voor onkruidverwijdering

2. Machines voor beheer KLE’s

3. Netten voor wildafweer over gewassen

4. Bloemenranden of –weides (zie ecoregelingen!)

5. … 



Dank voor jullie aandacht!

26/01/2023
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Met dank aan onze projectpartners en met financiële steun van: 
www.vlaanderen.be/pdpo

En dank voor zoveel fijne samenwerkingen!

http://www.vlaanderen.be/pdpo


Boerennatuur vzw

Word nu gratis lid van 

Ga naar www.boerennatuur.be en schrijf je 
onderaan de webpagina in. 

http://www.boerennatuur.be/


Boerennaturen

02/02/2023
Functionele bloemenranden

19/01/2023
Beestige boerennatuur

02/03/2023
Een weg door het nieuwe GLB

15/12/2022
Eén jaar praktijkervaring met NPI

Webinar
Start
20u00



Boerennatuur vzw

Contacteer ons

Diestsevest 40, 3000 Leuven

016 28 64 64

npi@boerennatuur.be 

www.boerennatuur.be

http://www.boerennatuur.be/


26/01/2023
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Presentatie Boerennatuur

JAS 2021 OND 2021 JFM 2022 AMJ 2022 JAS 2022

# aanvragen biodiversiteit
41 335 170 57 71

# aanvragen erosie
1 2 7 5 7

# aanvragen landschap
131 193 116 84 180

# aanvragen waterinfiltratie
13 26 25 12 14

# aanvragen kleinschalige waterinfrastructuur
6 - 11 5 18

# aanvragen wateropslag met/zonder infiltratie
7 2 5 3 6

# aanvragen waterkwaliteit
- - 44 27 47


	Dia 1: WELKOM
	Dia 2: How to webinar
	Dia 3: Boerennatuur Vlaanderen
	Dia 4: Spreker
	Dia 5: Eén jaar praktijkervaring met NPI 2.0:  wat hebben we geleerd?
	Dia 6
	Dia 7: In een notendop: wat zijn NPI’s?
	Dia 8: In een notendop: voorwaarden NPI 2.0 (VLIF light)
	Dia 9: In een notendop: enkele feiten over NPI 2.0
	Dia 10: NPI-projecten Boerennatuur Vlaanderen
	Dia 11: Samen investeren in meer boerennatuur
	Dia 12: Samen investeren in meer boerennatuur
	Dia 13: Resultaten na 1 jaar NPI-werking
	Dia 14: Cluster biodiversiteit: het pakket effect!
	Dia 15: Cluster biodiversiteit
	Dia 16: Cluster biodiversiteit: het pakket-effect!
	Dia 17: Cluster biodiversiteit: het pakket-effect!
	Dia 18: Cluster biodiversiteit: het pakket-effect!
	Dia 19: Cluster biodiversiteit: het pakket-effect!
	Dia 20: Cluster water: slimmer waterbeheer
	Dia 21: Cluster water incl. extra documenten
	Dia 22: Cluster water excl. extra documenten
	Dia 23: Cluster water: slimmer waterbeheer
	Dia 24: Cluster water: slimmer waterbeheer
	Dia 25: Cluster water: 1e natuurvriendelijke oever
	Dia 26: Cluster landschap: groene perceelsgrenzen
	Dia 27: NPI’s landschap incl. extra documenten
	Dia 28: NPI’s landschap excl. extra documenten
	Dia 29: Cluster landschap: groene perceelsgrenzen
	Dia 30: Communicatie in cijfers
	Dia 31: Advies in etappes (TVA/OV)
	Dia 32: Wat hebben we geleerd?
	Dia 33: Uitdagingen ovv van 8 beleidsaanbevelingen
	Dia 34: Inspiratie voor nieuwe NPI’s?
	Dia 35: Dank voor jullie aandacht!
	Dia 36: Word nu gratis lid van 
	Dia 37
	Dia 38: Contacteer ons
	Dia 39

