
Uitnodiging demo - Wild én water sparen in het Meetjesland! 

 
 

Wanneer? 
Dinsdag 21 juni ’22 

14u-16u30 
(hulp bij e-loket tot 18u) 

 
 

Waar? 
Ter Paddepoele 

Rokalseidestraat 18 
Maldegem 

 
 

Inschrijven? 
Deelname gratis mits inschrijving 

via npi@boerennatuur.be tot en 
met vrijdag 17 juni ’22 

 

Slim waterbeheer - met kleine ingrepen als water opstuwen en vasthouden - kan 
landbouwers aanzienlijk helpen om droogte en klimaatverandering te bufferen. Ook 
maaislachtoffers hebben enkel nadelen. Door wildreddend maaien helpt de landbouwer 
zelfs verschillende soorten wild beschermen. Organisaties als Regionale Landschappen en 
Boerennatuur Vlaanderen stimuleren en verstevigen graag de verbinding tussen landbouw 
en natuur, met ook aandacht voor de economische kant van het verhaal.  

 
Tijdens deze demo informeren we jullie op een praktische manier rond 2 actuele thema’s 

- Wild sparen door toepassing van een wildredder en wildreddende maaitechnieken 
- Water sparen door plaatsing van slimme stuw(en) en peilgestuurde drainage 

 

 
 

In beide gevallen leggen we de maatregelen uit aan de hand van praktische voorbeelden 
en geven we mee welke subsidies je kan aanvragen (zoals de niet-productieve 
investeringen ofwel NPI’s en de mogelijke beheersovereenkomsten in het kader van het 
Faunaplan).  
 
Op het einde van de demo is ook tijd voorzien om je te helpen bij het indienen van je NPI-
aanvraag via het e-loket. Breng zeker je identiteitskaart mee bij interesse! 
 
Het volledige programma lees je op de volgende pagina. 
 

mailto:npi@boerennatuur.be


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

PROGRAMMA 

14u Ontvangst/welkom  

14u15 Wildreddend maaien 

• Informatie rond NPI’s met aandacht voor de wildredder (Boerennatuur) 
• Demo akoestische wildredder 
• Uitleg wildreddende maaitechnieken  
• Uitleg over het Faunaplan en nieuwe wildbeschermingsmaatregelingen (Regionaal 

Landschap Meetjesland & Leievallei) 

15u15 Pauze met hapje en drankje 

15u30 Slimme stuwen 

• Algemene voordelen en werking van stuwen en peilgestuurde drainage 
(Boerennatuur) 

• Praktische voorstelling van een slimme stuw door Wim Buytaert (WB Projects) 

16u30-18u  Hulp bij invullen e-loket NPI-steun 

 
 
De demo rond wildreddend maaien kadert binnen het demoproject ‘Samen investeren in 
meer boerennatuur’ met de volgende projectpartners: 
 
 
 
 
De demo rond slimme stuwen kadert binnen het demoproject ‘Landbouw investeert in 
landschap en klimaat’ met deze projectpartners:  

 
 
De presentatie over nieuwe wildbeschermingsmaatregelingen kadert binnen het 
Leaderproject: 'Geïntegreerd Faunaplan’: 

 
 
Beide demo’s en de presentatie kaderen binnen demoprojecten met 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) 
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