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• Kadert binnen het vergroeningspakket van het 
Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid

• Bedrijven met meer dan 15 hectare bouwland dienen
5% van het areaal bouwland in te richten als EAG

• Welke types?
– Braakliggend land

– Houtkanten, bomen in groep, akkerranden, poelen, grachten

– Bufferstroken langs waterlopen

– Agroforestry

– Stroken subsidiabel areaal langs bosranden

– Percelen met korte omloophout

– Beboste landbouwgronden

– Groenbedekking

– Stikstofbindende gewassen

Ecologisch aandachtsgebied?
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• Biodiversiteit en productiviteit: in tegenspraak met 
elkaar of elkaar versterkend?

• In welke mate maakt Ecologisch aandachtsgebied (EAG 
of EFA) een wezenlijk verschil voor biodiversiteit?

• Is het te verantwoorden om productief areaal uit
productie te nemen?

Reacties?
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• Hoe kan EFA en het beheer ervan bijdragen tot de 
rentabiliteit van gewasproductie?

• Nadruk op houtige kleine landschapselementen, 
bufferstroken en perceelsranden

Vraagstelling aan deze focus groep
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Vraagstelling aan deze focus groep
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• Identificeer (beheervormen van) EFAs op bouwland, met 
aandacht voor kosten en voordelen voor het gewassysteem

• Inventariseer beste technieken en onderzoek dat resulteert
in EFA beheerpraktijken die gewasproductiviteit en –
rentabiliteit positief beïnvloeden (door hogere opbrengsten, 
lagere plaag- en ziektedruk, bodemvruchtbaarheid, water-
en nutriëntenhuishouding, bestuiving, …=> ESD benadering)

• Karakteriseer de succesfactoren en knelpunten voor
toepassing van deze praktijken door landbouwers. Vat 
samen hoe deze factoren aan te pakken.

• Verken de rol van innovatie en kennisoverdracht in de 
ondersteuning van een betere productiviteit van 
gewasproductie via EFAs

• Suggereer richtingen voor verder onderzoek en voor de 
opzet van Operationele Groepen

Opdracht van de focus groep
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• DG AGRI (EC) + task manager EIP-AGRI Service Point

• Coördinerend expert (Jacques Baudry) uit Frankrijk

• 20 experts uit 12 landen. Onderzoekers, landbouwers, 
sectororganisaties, adviseurs

Deelnemers?
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• Twee bijeenkomsten van 
telkens 2 dagen (München en 
Rennes)

• Tussen en na deze 
bijeenkomsten: “huiswerk”

• Vertrekken van een discussie 
paper (key expert)

• Uitwerken van een aantal mini-
papers

• Uiteindelijk een eindrapport 
(work in progress…)

Werkwijze?
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Werkwijze?
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• Werk in groep – plenair of 
opgesplitst in kleinere “teams”
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Brainstormrondes…

• Hoe een win-win nastreven?

• Factoren van belang bij een economische analyse?

• Factoren bepalend voor succes / knelpunten?

• Opzet operationele groepen

• Onderzoeksnoden vanuit de praktijk

• Tools voor opleiding, training en voorlichting

Werkwijze?

10



IL
V

O

Rennes: terreinbezoek

• Discussie en uitwisseling ervaring rond kleine 
landschapselementen, bufferstroken en perceelsranden
in de praktijk

• Lopend onderzoek “Zone Atelier Armorique”

Werkwijze?
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• Uitgebreid verslag van elke meeting

• Bijlages o.m. overzicht van onderzoeksprojecten en 
praktijkprojecten in elk van de participerende landen

• 6 Mini-papers:
– Bestuiving

– Plaagcontrole

– Erosie

– Uitwisseling van kennis en ervaring tussen praktijk en andere
actoren

– Economische analyse en management van risisco’s

– Samenwerking tussen verschillende actoren op terrein
(landbouwers, industrie, NGO’s, gemeenschap, …)

• Voorlopig 1 draft A1 publicatie (mini-paper plaagcontrole)

• Eindrapport… work in progress…
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• Raakt een aantal randvoorwaarden en 
aandachtspunten aan, die vermoedelijk ook voor 
andere functies zullen terugkeren

• Bezorgdheden?

– Regelgeving

– Kost en arbeid aanleg & onderhoud

– Opbrengstverlies

– Veronkruiding, aantrek ongewenste organismen, …

• Werking maatregelen?

– Garantie op positief effect? (52% positief, 33% geen effect, 
15% negatief)

– Hoe ver in perceel meetbaar? (soortafhankelijk)
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Mini-paper plaagcontrole
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• Gerichte aanleg, gericht beheer

– Aan te bieden: voedsel (alternatieven voor prooien op veld, 
maar zeker ook nectar & pollen), habitat en schuilgelegenheid, 
overwintering

– Juiste soort op de juiste plaats, mengselsamenstelling, 
mengverhouding, …

– zaailocatie, grondbewerkingen voor zaai en omstandigheden 
bij zaai van belang

– Beheer achteraf ook cruciaal

• Systeembenadering

– Inzet van GBM obv gewasscouting en aangepaste 
schadedrempels

– Maar ook: gepaste bodembewerking, bemesting, teeltrotatie, …

– Interacties nog onvoldoende gekend?
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Mini-paper plaagcontrole
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• Netwerk – toegangspoort tot kennis

• Inzicht in kennis en praktijk in buitenland – parallellen 
en contrasten

• Samenwerking (bv Vorming projectconsortium)

• Wellicht sterk afhankelijk van eigen engagement, van 
coördinatie en opvolging – tijd achteraf?
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FG: indirecte resultaten – meerwaarde?
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Dank u wel

Instituut voor Landbouw-
en Visserijonderzoek

Burg. Van Gansberghelaan 109
9820 Merelbeke – België

T + 32 (0)9 272 26 70
F  +32 (0)9 272 27 01

bert.reubens@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvo.vlaanderen.be


