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1. Duurzame land- en tuinbouw versterken  
• door goede praktijken en technieken in de kijker te zetten.  
• voorbeelden: advies rond landschapsbedrijfsplannen, geïntegreerd agrarisch bouwen, biodiversiteit/natuurrijk 

landbouwbeheer of integraal waterbeheer (via Waterportaal) 
• Klimaat- en energiedoelstellingen meerealiseren 
• Subsidies landschapsbeheer & subsidies houtige landschapselementen op land- en tuinbouwbedrijven 

 

2. Betrokkenheid bij landbouw en platteland verhogen  
3. Leefbaar en beleefbaar platteland verder uitbouwen (pdpo III) 
  
4. Bijdragen aan een competitief agrocomplex  
 
5. Verminderen van negatieve effecten van plantaardige en dierlijke 
overlastbezorgers 

 
 
 

 

Oost-Vlaanderen hecht veel belang aan een economisch sterke, diverse en duurzame land- en tuinbouw.  



Natuurrijk landbouwbeheer 
Hoe pakken we het in Oost-Vlaanderen concreet aan ? 

• Organiseren van vormingsmomenten en demo’s 

– Voor landbouwscholen : vb praktijkdag beheer van knotbomen, 
hakhoutbeheer,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Voor land- en tuinbouwers : vb ecologisch oeverbeheer, niet-kerende 
bodembewerking ifv erosie, randenbeheer  

http://www.plattelandspret.be 

https://vimeo.com/190725340 

 

 

 



Natuurrijk landbouwbeheer 
 

• Nuttige info bundelen en ‘geschikt ‘ aanbieden, land- 
en tuinbouwers vertrouwd maken met ecologisch 
beheer op en rond hun bedrijf door hen specifieke 
fauna en flora te leren (her)kennen en te waarderen. 

– Infomap Natuurrijk landbouwbeheer  

• Thema- en soortenfiches 

• Bv Akkervogelbeheer => akkervogels zijn specifiek 
gebonden aan landbouwteelten en de rust van het 
landschap. Ze hebben nood aan hagen, houtkanten, 
ruigten, grasbermen,…voor dekking en nestgelegenheid 
maar ook als voedselbron. 

• Tips : resthoekjes onbehandeld houden, stoppels niet 
onmiddellijk inwerken, oogstresten op het veld laten,… 

• Acties : geelgors , kleine zwaan  

 



Natuurrijk landbouwbeheer 
 

• Nuttige info bundelen en ‘geschikt ‘ aanbieden, land- en tuinbouwers 
vertrouwd maken met ecologisch beheer op en rond hun bedrijf door hen 
specifieke fauna en flora te leren (her)kennen en te waarderen. 

– Veldgids ‘nuttige insecten en roofmijten’ 

• ism Hogeschool Gent en Proefcentrum Voor Sierteelt 

• voor wie dagelijks in de natuur bezig zijn en rekening willen houden met nuttige 
insecten en roofmijten.  

• kenmerken, ontwikkeling en duidelijke foto's van verschillende nuttige insecten en 
roofmijten zijn gegeven, zodat deze in de natuur makkelijk herkend kunnen worden. 

• bestellen via onze website www.oost-vlaanderen.be/landbouw  

 



Natuurrijk landbouwbeheer  
Veldgids 

• Zweefvliegen 

• Gaasvliegen 

• Sluipwespen 

• Lieveheersbeestjes 

• Roofwantsen 



Onthou bij nuttige insecten  

• Verschillende ontwikkelingsstadia 

• Vooral de larven voeden zich met 

– bladluizen, bladvlooien, schildluizen 
mijten, eitjes van vlinders, … 

– gemiddeld 200 – 300 bladluizen 

• ‘s Nachts actief 

• Adulten voeden zich vaak ook met pollen, nectar 

• Lieveheersbeestjes : inheems en exoten 

 

 

 

 

larve 

bladluis 



 Lieveheersbeestjes 
• Zevenstippelig lieveheersbeestje 

• Inheems 

• Bladluispredator 

• Eitje, larve, prepop, pop, adult 



Lieveheersbeestjes 

• Exoten 

• niet-inheems 

• verdringing inheemse soorten 

• bladluispredator 



Natuurrijk landbouwbeheer 
 

• Organiseren van vormingsmomenten en demo’s 

• Nuttige info bundelen en ‘geschikt ‘ aanbieden 

• Stimuleren van aanplantingen, aanleg randen,… want de land- en tuinbouw 
draagt in belangrijke mate bij tot de instandhouding van vele fauna- en 
florasoorten in het agrarische gebied 

– Actie Verbijsterende bijen : (gratis) aanbieden geschikte bijenvriendelijke 
zadenmengsels 

honingbijen 

Wilde/solitaire bijen 
+ 
¾ onder de grond 



Bloemetjes en bijtjes … heel belangrijk voor de bestuiving in de land- en 
tuinbouw = onschatbare waarde voor voedselproductie. 

 

 

Verbijsterende bijen 
en bloemetjes… 

 
Wat kunnen we doen ? Inspanning leveren om 
bijenbestand/nectarminnende insecten te helpen 
overleven 
Hoe?  voedselaanbod verbeteren => sensibilisering 
vanuit provincie(s) ism met steden en gemeenten en 
land- en tuinbouwers 



Verbijsterende bijen 

 
• Landbouwers : inzaaien van bijenvriendelijke percelen tonen 

inzet van de sector naar collega-boeren en maatschappij. 

• Verloren hoekje, perceelsrand,… 

• Zaden (gratis) beschikbaar voor max. 0,5 ha per deelnemende 
landbouwer. 

• Nieuwe oproep in 2017, nieuw mengsel 

 

  

   doelgroep landbouwers 



Verbijsterende bijen 
Zadenmengsel 2016 

Foto’s: plantengids KULeuven  
en Ecoflora 

duizendblad 
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Natuurrijk landbouwbeheer 
• Organiseren van vormingsmomenten en demo’s 

• Nuttige info bundelen en ‘geschikt ‘ aanbieden, land- en tuinbouwers 
vertrouwd maken met ecologisch beheer op en rond hun bedrijf door hen 
specifieke fauna en flora te leren (her)kennen en te waarderen. 

• Stimuleren van aanplantingen, aanleg randen,… want de land- en tuinbouw 
draagt in belangrijke mate bij tot de instandhouding van vele fauna- en 
florasoorten in het agrarische gebied 

– Actie Verbijsterende bijen : (gratis) aanbieden geschikte bijenvriendelijke zadenmengsels 

– Groepsaankoop planten + interessante voorwaarden voor aanplanten 

– Subsidie voor aankoop van plantmateriaal.  



Stimulansen voor aanplantingen 
• Groepsaankoop plantgoed  

• tot 15 januari 2017 kan elke Oost-Vlaamse land- en tuinbouwer 
inschrijven  

• Alle info op www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoopplantgoed 
• NIEUW:  Dankzij het project ‘Boeren planten bij Boeren’ kan je de 

aanplant laten uitvoeren door een collega-boer met een korting van 
50% op de kosten (via Agro|aanneming). 

• Subsidie (nieuw sinds februari 2016) 
• aanplant van houtige landschapselementen door land- en 

tuinbouwbedrijven  
• met inheemse soorten bomen en struiken zoals hagen, heggen, 

houtkanten, bomenrijen en hoogstamfruitbomen 
• max 650€ ; min 50€ 

– hoogstambomen : 20 EUR per plant of 24 EUR voor het 
autochtoon 

–  ander plantgoed: 1,25  EUR per plant of 1,5 EUR voor autochtoon 



Natuurrijk landbouwbeheer 
 

• Organiseren van vormingsmomenten en demo’s 
 

• Nuttige info bundelen en ‘geschikt ‘ aanbieden, land- en tuinbouwers 
vertrouwd maken met ecologisch beheer op en rond hun bedrijf door hen 
specifieke fauna en flora te leren (her)kennen en te waarderen. 

 

• Stimuleren van aanplantingen, aanleg randen,… want de land- en tuinbouw 
draagt in belangrijke mate bij tot de instandhouding van vele fauna- en 
florasoorten in het agrarische gebied 

 

• Advies landschap en agrarisch bouwen 

- opmaak landschapsbedrijfplan 

- advies agrarisch bouwen 

- advies specifieke soorten 

 

 



Opmaak landschapsbedrijfsplan 



Stimulansen voor specifieke soorten in 
agrarisch gebied 

• Hoevefauna stallen en loodsen,  stimuleren van faunapaneel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gratis advies rond agrarisch bouwen 
 

 

 



 Project gestroomlijnd landschap 
• Integrale gebiedsbenadering  

• 7-tal afgebakende gebieden in O-Vl 

• Land- en tuinbouw (obv vrijwilligheid)  

• Opmaak landschapsbedrijfsplan 

• Uitvoering landschapsbedrijfplan ism Regionale Landschappen 

• Onderhoud, beheer en aanplant langs holle wegen, beken,… ism 
Agrobeheersgroepen (evt. nieuw op te richten) 

• Voorbeeld : oproep kerkuilenkasten in Erembald-Kravaalbos 

• Vormingsmomenten 



Contact 
Provincie Oost-Vlaanderen 

dienst Landbouw & Platteland 

09 267 86 79 

 

landbouw@oost-vlaanderen.be 

 

www.oost-vlaanderen.be/landbouw 


