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Landbouw
Maarten Hens
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

 Het Vlaamse landbouwgebied is het meest natuurarme van Europa: 0,47 % van de

oppervlakte in landbouwgebruik is biologisch zeer waardevol, 6,9 % waardevol.
 Een aantal habitats en soorten van de Habitatrichtlijn zijn voor hun instandhouding

in Vlaanderen sterk afhankelijk van landbouwgebruik. 19.600 ha Habitatrichtlijngebied (19,2 % van het Vlaamse totaal) is in landbouwgebruik. Het gebrek aan
instandhoudingsdoelstellingen schept onzekerheid voor zowel de landbouwbedrijfsvoering als het natuurbehoud in die gebieden.
#13
 De beheerovereenkomsten ‘perceelsrandenbeheer’ en ‘herstel, ontwikkeling en

onderhoud van kleine landschapselementen’ kenden een groot opnamesucces.
Zowel in biologisch waardevolle gebieden als in Habitatrichtlijngebieden worden
met dit vrijwillige instrument hogere dichtheden aan objecten beheerd dan buiten
die gebieden.
 De opname van de natuurgerichte beheerovereenkomsten weidevogelbeheer,

botanisch beheer en natuur bleef ver beneden de beoogde oppervlakte voor de
periode 2000-2006. De lage dekkingsgraad hypothekeert de realisatie van de
ecologische doelen van die instrumenten.
 De vaststelling in het Natuurrapport 2005 dat er door het ontbreken van monito-

ringsgegevens nauwelijks iets bekend is over de natuurrealisaties en de ecologische effectiviteit van de Vlaamse beheerovereenkomsten blijft onverminderd van
kracht.
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Beheerovereenkomsten perceelrandenbeheer

De land- en tuinbouw in Vlaanderen kenmerkt zich door een intensief gebruik van productiefactoren
(grond, arbeid, kapitaal, technologie, kennis), een doorgedreven specialisatie, voortdurende schaalvergroting en een hoge productiviteit: op 0,47 % van het Europese landbouwareaal en met 0,56 % van de bedrijven realiseert de Vlaamse landbouw jaarlijks een eindproductiewaarde van 4,6 miljard euro of 1,9 % van
de Europese landbouwproductiewaarde [157].
Het areaal cultuurgrond in Vlaanderen is in de periode 1990-2006 met 3,5 % toegenomen (+ 5,5 % in 19902000, nadien lichte afname) en bedroeg in 2006 625.207 ha, als volgt gebruikt: 53,1 % voedergewassen en
grasland (27,1 % permanent grasland, 17,4 % voedermaïs, 8,5 % tijdelijk grasland), 36,7 % akkerbouw, 8,0
% tuinbouw en 1,2 % braak [bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, FOD
Economie]. Het aantal landbouwbedrijven vermindert jaarlijks (33.272 in 2006; -3,3 %/jaar tijdens periode
1995-2006). Bijna 80 % van de bedrijven zijn gespecialiseerd, met rundveehouderij als veruit de talrijkste
specialisatie (32 %), gevolgd door tuinbouw (18 %) en akkerbouw (15 %) [157].
Dit hoofdstuk gaat in op de toestand van de natuur op gronden in landbouwgebruik en op de op natuur
gerichte onderdelen van het landbouwbeleid in Vlaanderen. Die toestandsbeschrijving en beleidsevaluatie maken deel uit van een ruimere beoordeling (assessment) van de duurzaamheid van de Vlaamse landbouw in het kader van de periodieke rapportering. Recente evoluties in de economische en sociale toestand kwamen uitvoerig aan bod in het Landbouwrapport 2005 [157]. De analyses van de milieudruk in
MIRA-T 2006 en 2007 en van de effecten op natuur in dit hoofdstuk brengen het ecologische duurzaamheidsaspect in kaart.

01 Toestand
Over de toestand en trends van natuur en landschap in het doorsnee Vlaamse landbouwgebied zijn weinig (nieuwe) kwantitatieve gegevens voorhanden. Buitenlandse studies en lokale gegevens wijzen echter
alle op een aanhoudende afname van zowel de soortenrijkdom, de verscheidenheid aan biotopen als de
cultuurhistorisch gegroeide landschappelijke structuur in het Noordwest-Europese landbouwgebied
(hoofdstuk 1 Soorten, [30, 69, 71, 116]).
Deze toestandsbeschrijving brengt het belang in kaart van door landbouwers gebruikte gronden als leefgebied voor bijzondere, zeldzame of Europees belangrijke natuur. Daarbij werden twee benaderingen
gebruikt: de identificatie van percelen in landbouwgebruik met hoge natuurwaarden op basis van de bio-
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logische waarderingskaart (BWK), en een doorlichting van de oppervlakte in landbouwgebruik in relatie
tot de Habitatrichtlijn1. Voor die analysen werd gerekend met een oppervlakte in landbouwgebruik van
675.757 ha (2006), wat beduidend meer is dan het via de jaarlijkse meitelling geregistreerde areaal cultuurgronden (625.207 ha in 2006). Die oppervlakte werd vastgesteld op basis van de landbouwgebruikpercelen aangegeven in kader van het Vlaamse mestbeleid (684.970 ha in 2006) [bron: VLM], na in mindering brengen van percelen in effectief natuurbeheer (9213 ha; zie definitie in hoofdstuk 7 Overzicht en
recente beleidsontwikkelingen).

1.1 Oppervlakte in landbouwgebruik met hoge natuurwaarden
Een oppervlakte van 274.735 ha of 20,3 % van Vlaanderen werd tijdens de BWK-karteerperiode 2000-2006
aangeduid als biologisch zeer waardevol tot waardevol (tabel 13.1). In 2006 was 49.471 ha (18,0 %) van
die oppervlakte in landbouwgebruik. Dat biologisch waardevolle landbouwareaal vertegenwoordigt 7,3 %
van het totale Vlaamse landbouwgebruiksgebied en is ruwweg als volgt samengesteld: 3.200 ha biologisch
zeer waardevolle percelen, 12.000 ha met een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle
elementen en 34.300 ha biologisch waardevolle percelen (tabel 13.1). Dat areaal komt verspreid en sterk
versnipperd over Vlaanderen voor (Figuur 13.1B), met lokaal hoge dichtheden in de kustpolders en de

#13

IJzervallei (figuur 13.1A). Buiten die gebieden komen er anno 2006 in Vlaanderen geen grote, aaneengesloten stukken biologisch zeer waardevol tot waardevol landbouwgebied voor.

Tabel 13.1:
Oppervlakte in
landbouwgebruik
met hoge natuurwaarden in
Vlaanderen. De
waardering is
gebaseerd op de
biologische waarderingskaart van
Vlaanderen (versie
januari 2007;
98,6 % BWK 2).

Totaal

Vlaanderen

Landbouwgebruik

ha

ha

1.352.225

Aandeel in
landbouwgebruik
%

675.757

Biologisch zeer waardevol

78.404 (5,8 %)

Complex van biologisch waardevolle
en zeer waardevolle elementen7

49.398 (3,7 %)

11.991 (1,8 %)

24,3

146.933 (10,9 %)

34.286 (5,1 %)

23,3

Biologisch waardevol

3.194 (0,47 %)

4,1

Het areaal biologisch zeer waardevolle percelen bestaat grotendeels uit kleine landschapselementen (30 %),
graslanden (30 %) en bossen (26 %) (figuur 13.2). Samen vormen die drie bodemgebruiken de bouwstenen
voor gevarieerde, soortenrijke cultuurhistorisch gegroeide landbouwlandschappen.
Het Europees Milieuagentschap (EEA) brengt op basis van de CORINE-geodataset met landbedekking en
-gebruik in gans Europa gebieden met ‘high nature value farmland’ in kaart. De definitie van die gebieden sluit
nauw aan bij wat volgens BWK-methodologie als ‘biologisch zeer waardevol’ getypeerd wordt [79]. De EEAmethodologie identificeert ongeveer 1 % van de Belgische cultuurgronden als ‘high nature value farmland’,
waarmee België het meest natuurarme landbouwgebied in de EU-15 herbergt (figuur 13.3; [79]). De vaststelling dat 0,47 % van de Vlaamse landbouwpercelen biologisch zeer waardevol zijn, past volledig in dat beeld.

1) Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22/7/1992)
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Biologischwaardevol
Biologischwaardevolmet
zeerwaardevolleelementen
Biologischzeerwaardevol

A

Figuur 13.1:
Landbouwgebruikpercelen met
hoge natuurwaarden in Vlaanderen.
De waardering is
gebaseerd op de
biologische waarderingskaart (versie
januari 2007; 98,6 %
BWK 2).

B

Figuur 13.2: Indeling
van het areaal biologisch zeer waardevolle percelen in
landbouwgebruik in
Vlaanderen volgens
biotoop (3194 ha,
2006).

Graslanden (942 ha)
Kleine landschapselementen (967 ha)
Bossen (821 ha)
Struwelen (68 ha)
Moerassen (176 ha)
Stilstaande wateren (159 ha)
Heiden (12 ha)
Duinen, slikken en schorren (4,8 ha)
Andere gekarteerde elementen (44 ha)

Figuur 13.3:
Oppervlakte in
landbouwgebruik
met hoge natuurwaarden (‘high
nature value farmland’) in de EU-15,
als percentage van
de benutte landbouwoppervlakte
[bron: 79].
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1.2 Oppervlakte in landbouwgebruik met soorten of habitats van de Habitatrichtlijn
Een aantal van de Bijlage I-habitats van de Habitatrichtlijn waaronder een aantal heide- en graslandtypes,
vindt zijn oorsprong in extensief gebruik van gronden voor dierlijke of plantaardige landbouwproductie.
Analoog zijn een aantal Bijlage II en IV-soorten historisch en/of actueel gebonden aan landbouwpraktijken.
Door toenemende schaalvergroting, specialisatie en intensivering heeft de landbouw veel van die habitats hetzij verlaten, hetzij ingrijpend gewijzigd. In 2006 herbergde het Vlaamse landbouwgebruiksgebied zo’n 1.8002.000 ha Bijlage I-habitats, wat overeenkomt met 2,6-2,8 % van de totale oppervlakte aan Bijlage I-habitats in
Vlaanderen (tabel 13.2). Het merendeel betreft enkele grasland- en boshabitats, waarbij het ‘laaggelegen
schraal hooiland’ (habitat 6510) met zo’n 700 ha veruit de talrijkste habitat is in landbouwgebruik. Die oppervlakte vertegenwoordigt 19 % van het totale Vlaamse areaal van dat type, wat maakt dat de landbouw een verantwoordelijkheid heeft voor de instandhouding van die habitat. Andere graslandhabitats in de top vijf zijn
‘soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems’ en ‘voedselrijke zoomvormende ruigten’, waarvan respectievelijk 90 en 60 ha in landbouwgebruik zijn. Opmerkelijk is dat zo’n 700 ha van de Vlaamse oppervlakte
in landbouwgebruik ingenomen wordt door boshabitats van Bijlage-I van de Habitatrichtlijn (tabel 13.2), waarvan het merendeel behoort tot de typen ‘bossen op alluviale grond’ en ‘Atlantische zuurminnende bossen’.

#13
Tabel 13.2:
Overzicht van de
Bijlage I-habitats
van de
Habitatrichtlijn in
Vlaanderen,
gegroepeerd per
biotoop (zie tabel
13.1), in relatie tot
landbouwgebruik
(2006) [brongegevens: INBO,
VLM].

Oppervlakte Bijlage I-habitats

Vlaanderen

Landbouwgebruik

ha

ha

Aandeel in
landbouwgebruik
%

70.400

1.800-2.000

2,6-2,8

8.100
2.400
8.800
1.300
5.900
135
43.700

140
50
60
<40
~900
<10
~700

1,7
2,1
0,7
<3
15,3
<7,5
1,6

3.700
11.900
19.500

700
280
280

19,0
2,4
1,4

1.100

90

8,2

1.000

60

6,0

Gegroepeerd per biotoop
Slikken en schorren
Kustduinen
Binnenlandse duinen en heiden
Zoet water
Graslanden
Moerassen
Bossen

Top vijf volgens oppervlakte in landbouwgebruik
6510 – Laaggelegen schraal hooiland
91E0 – Bossen op alluviale grond
9120 – Atlantische zuurminnende
beukenbossen
6230 – Soortenrijke heischrale
graslanden op arme bodems
6430 – Voedselrijke zoomvormende
ruigten

Van de in Vlaanderen voorkomende Bijlage II en IV-soorten zijn er slechts enkele waarvoor gebieden in landbouwgebruik een wezenlijk deel uitmaken van hun (Vlaamse) leefgebied. De Europese hamster (Bijlage IV)
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komt uitsluitend voor in akkergebieden op goed ontwikkelde leembodems. Haar leefgebied valt niet samen
met één van de Bijlage I-habitats in landbouwgebruik. Voor soorten als kamsalamander (Bijlage II), vroedmeesterpad, knoflookpad en rugstreeppad (alle Bijlage IV) is de aanwezigheid van geschikte voortplantingspoelen met geschikte aangrenzende landhabitat van belang. Al die amfibieën worden in Vlaanderen zowel
aangetroffen binnen als buiten zones die in landbouwgebruik zijn.
Om de soorten en habitats van de Habitatrichtlijn in een gunstige staat van instandhouding te behouden of
te herstellen, zijn in Vlaanderen momenteel 101.891 ha vastgesteld als Habitatrichtlijngebied (zie hoofdstuk 9
Habitatrichtlijn). 19.606 ha (19,2 %) van die gebieden is in landbouwgebruik (tabel 15.3). Ter vergelijking: van
de 98.243 ha Vogelrichtlijngebieden in Vlaanderen is 41,3 % in landbouwgebruik. Van het volledige areaal aan
Vlaamse Natura 2000-gebieden (gezamenlijk areaal Habitat- en Vogelrichtlijngebieden) is 53.866 ha of 33 %
in landbouwgebruik (tabel 15.3). Het grote verschil tussen de reële oppervlakte aan Bijlage I-habitats in landbouwgebruik (1.800–2.000 ha) en de 19.606 ha Habitatrichtlijngebied in landbouwgebruik is opvallend, temeer
daar niet al die Bijlage I-habitats zich ook daadwerkelijk in Habitatrichtlijngebieden situeren.
Voor de Habitatrichtlijngebieden zijn momenteel nog geen instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd
(hoofdstuk 9 Habitatrichtlijn). Daardoor ontbreekt het vooralsnog aan een duidelijk kader voor herstel en
behoud van de Bijlage I-habitats in landbouwgebruik. Zo behoort momenteel slechts 4.616 ha van het 53.866
ha grote Natura 2000-areaal in landbouwgebruik tot de ‘kwetsbare zone natuur’ in het kader van de mestwetgeving (zie hoofdstuk 4 Vermesting).

Vlaanderen

Landbouwgebruik

ha

ha

Aandeel in
landbouwgebruik
%

Habitatrichtlijngebieden

101.891

19.606

19,2

Vogelrichtlijngebieden

98.243

40.579

41,3

Natura 2000-gebieden

163.500

53.866

32,9

2 Beleid
Het landbouwbeleid in Vlaanderen wordt in belangrijke mate bepaald door de Vlaamse invulling van de twee
pijlers van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. Het specifieke Vlaamse
landbouwbeleid richt zich voornamelijk op de kwaliteit van landbouwproducten, innovatie, samenwerking en
verjonging binnen de land- en tuinbouwsector, alsook de ondersteuning van biologische landbouw. Daarnaast
stipuleren onder meer het ruimtelijke beleid en het milieubeleid (o.a. mestwetgeving) belangrijke randvoorwaarden waarbinnen de landbouwproductie plaatsvindt.
Deze beleidsevaluatie beperkt zich tot onderdelen van het Vlaamse landbouw- en plattelandsbeleid die de
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zorg voor leefmilieu, natuur en landschap door landbouwers sturen of stimuleren. Daarbij dient te worden
opgemerkt dat er zich op lokaal niveau heel wat kleinschalige projecten en initiatieven richten op zogenaamd
agrarisch natuurbeheer, zowel vanuit de Vlaamse overheid (lokale beschermingsmaatregelen voor
hamster en akkervogels) als van andere actoren (Interreg-projecten, regionale landschappen, natuurverenigingen, …).

2.1 Inkomenssteun en randvoorwaarden
De recentste hervorming van de eerste pijler (het markt- en inkomensbeleid) van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (de zogenaamde ‘mid-term review’2) voerde een rechtstreekse bedrijfstoeslag
in, waarmee het overgrote deel van de inkomenssteun aan landbouwers werd losgekoppeld van de
omvang en keuze van de productie. Een uitvoerige bespreking van het gemeenschappelijke landbouwbeleid en de mid-term review is opgenomen in het Landbouwrapport 2005 [157].
Sinds 1 januari 2005 is het verkrijgen van rechtstreekse inkomenssteun gekoppeld aan de naleving van
een aantal specifieke voorwaarden, de zogenaamde randvoorwaarden of ‘cross compliance’. Die randvoorwaarden bestaan uit:

#13

 de beheereisen die voortvloeien uit 19 Europese richtlijnen en verordeningen, waaronder de
Vogelrichtlijn3 en de Habitatrichtlijn;
 minimumnormen met betrekking tot bodemerosie, bodemorganische stof, bodemstructuur en

minimaal onderhoud om de cultuurgronden in goede landbouw- en milieukundige conditie te
houden;
 de verplichting tot het behoud van de totale oppervlakte ‘blijvend’ grasland.

De beheereisen gaan niet om nieuwe verplichtingen, maar om het toepassen van bestaande Vlaamse
wetgeving die voorvloeit uit de vertaling van de betrokken richtlijnen en verordeningen. De door
Vlaanderen geformuleerde beheereisen met betrekking tot de Vogel- en Habitatrichtlijn omvatten,
naast de algemeen geldende zorgplicht:
 het naleven van het verbod, de (natuur)vergunningsplicht en de voorwaarden voor het wijzigen

van de vegetatie en kleine landschapselementen;
 vogels, hun nesten, eieren en jongen mogen niet opzettelijk gedood of vernield worden;
 Bijlage II en IV-soorten van de Habitatrichtlijn mogen niet gevangen noch gedood worden.

Deze beheereisen komen slechts in beperkte mate tegemoet aan de algemene doelstellingen van de
Vogel- en Habitatrichtlijn, nl. de bescherming van leefgebieden van vogels (ook buiten Speciale
Beschermingszones) en een algemene bescherming van waardevolle habitats en habitats van soorten
van communautair belang. De te verwachten meerwaarde voor natuur en landschap van deze beheereisen is dan ook gering.
2) Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (…) (PB L 270 van 21/10/2003)
3) Richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 103 van 25/7/1979)
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De minimumnormen vormen wel nieuwe verplichtingen. Vanuit oogpunt natuur lijkt het verplichte minimumonderhoud (tijdig maaien, verplichte inzaai van onbebouwd akkerland) sterk beperkend om hetzij via gerichte braaklegging hetzij via laattijdig maaien te werken aan behoud en herstel van een aantal bedreigde dier- en plantensoorten van het landbouwgebied. Samenvattend kan worden gesteld dat
de Vlaamse implementatie van de crosscompliancemaatregelen geen instrument vormt dat de achteruitgang van bijvoorbeeld akkervogels of een Bijlage IV-soort als de hamster tracht te voorkomen.

2.2 Plattelandsbeleid en beheerovereenkomsten
Aan de tweede pijler van het GLB wordt in Vlaanderen vormgegeven door het zevenjarige Vlaamse
Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO). Dat programma is opgebouwd rond drie inhoudelijke assen (as 1: verbetering van het concurrentievermogen van de land- en bosbouwsector; as 2: verbetering van het milieu en van het platteland; as 3: de leefkwaliteit op het platteland en diversificatie
van de plattelandseconomie). As 2 bevat de zogenaamde agromilieumaatregelen, waarbij landbouwers
de kans geboden wordt om door het sluiten van vijf jaar durende beheerovereenkomsten meer voor
milieu, natuur en landschap te doen dan de wettelijke randvoorwaarden en verplichtingen (crosscompliancevoorschriften, code goede landbouwpraktijk).
Periode 2000-2006
Tijdens de programmaperiode van het eerste PDPO (2000-2006) konden landbouwers in totaal 17 soorten beheerovereenkomsten sluiten met de Vlaamse overheid, waarvan zes met expliciete natuurdoelstellingen (weidevogelbeheer; hamsterbescherming; perceelsrandenbeheer; herstel, ontwikkeling en
het onderhoud van kleine landschapselementen; botanisch beheer en natuur; alle beheerd door de
VLM, zie NARA 2005 en www.ehorizon.be). Een deel van die beheerovereenkomsten was evenwel
slechts in een latere fase van de programmaperiode beschikbaar (o.a. botanisch beheer vanaf 2004,
hamsterbescherming vanaf 2005). Sinds het najaar van 2004 zet de VLM binnen het werkingsgebied
van de regionale landschappen bedrijfsplanners in om landbouwers inhoudelijk en praktisch te begeleiden bij het sluiten van beheerovereenkomsten.
De in het PDPO 2000-2006 geformuleerde oppervlaktedoelstellingen laten toe voor elke beheerovereenkomst het opnamesucces te beoordelen. Geen van de beheerovereenkomsten die zich specifiek
richten op ontwikkeling, behoud en herstel van agrarische soorten en levensgemeenschappen in daartoe afgebakende gebieden, realiseerde die doelstellingen. Van de beoogde 1500 ha weidevogelbeheer
en 6000 ha botanisch beheer + natuur waren op het einde van de programmaperiode respectievelijk
48 en 29 % gerealiseerd (figuur 13.4, tabel 13.4). De eerste beheerovereenkomsten hamsterbescherming gingen in 2006 van start (6,2 ha; tabel 13.4). Vaak aangehaalde factoren voor de eerder beperkte opname van die groep beheerovereenkomsten zijn hun vlakvormig karakter (maatregelen omvatten
vaak het volledige perceel) en de onzekerheid bij landbouwers voor toekomstige productierandvoorwaarden na eventuele verhoging van natuurwaarden als gevolg van hun inspanningen.
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100

Realisatie doelstelling 2006 (%)

Figuur 13.4:
Relatieve evolutie
van de oppervlakte
aan beheerovereenkomsten in
Vlaanderen (20002006) [brongegevens: VLM]. De 100
%-lijn komt overeen
met de doelstellingen voor 2006 uit
PDPO I: 1.500 ha
percelen onder weidevogelbeheer, 6.000
ha onder botanisch
beheer, 250 ha perceelranden en 5.000
ha percelen waarop
kleine landschapselementen worden
beheerd/aangelegd.
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Tabel 13.4: Evolutie
van het areaal
natuurgerichte
beheerovereenkomsten (hectaren
cultuurgrond
onder beheer) die
ingezet worden in
specifieke beheergebieden (periode
2000-2006) [brongegevens: VLM].

2001

2002

2003

2004

Beheerovereenkomst

2005

2006

2000

2001

2002

Jaar
2003

2004

2005

2006

152

236

426

501

630

786

724

Hamsterbescherming

-

-

-

-

-

-

6,2

Botanisch beheer

-

-

-

-

16,8

78,8

203

Natuur

1.362

1.597

1.722

1.789

2.156

1.335

1.546

Totaal

1.514

1.834

2.148

2.290

2.803

2.200

2.478

Weidevogelbeheer
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De beheerovereenkomsten ‘perceelrandenbeheer’ en ‘herstel, ontwikkeling en onderhoud van kleine
landschapselementen’, die beide onder meer de versterking van de natuurlijke infrastructuur in het
landbouwgebied nastreven, kenden daarentegen een groot opnamesucces. Op het einde van de programmaperiode bedroeg de beheerde oppervlakte resp. 5,3 en 1,6 keer de programmadoelstelling
(figuur 13.4). Na een vereenvoudiging van de pakketten en een verhoging van de vergoeding4, nam de
opname van de beheerovereenkomst perceelsrandenbeheer in 2006 zeer sterk toe (905 ha nieuwe randen). 89 % (805 ha) van die toename betrof perceelranden ‘natuur’, een maatregelenpakket met de
hoogste vergoeding van alle beheerovereenkomsten (1581 euro/ha rand) en dat voor een relatief
geringe inspanning (inzaai gras- of graskruidenmengsel, niet bemesten, maaien met afvoer vanaf 15
juni). Het aantal beheerde houtkanten/-wallen, heggen en poelen nam gestaag toe tijdens de programmaperiode. Eind 2006 liepen er in Vlaanderen overeenkomsten voor 98,01 ha houtkant/-wal, 237
km heg en 456 poelen. Tachtig procent van die overeenkomsten wordt gesloten voor het onderhoud
r

van bestaande elementen, 20 % voor de aanleg van nieuwe elementen.
Het Natuurrapport 2005 vestigde de aandacht op het gebrek aan kennis over de natuurrealisaties en
de ecologische effectiviteit van de Vlaamse beheerovereenkomsten. Anno 2007 blijft die vraag even
actueel. Initiatieven om het natuurresultaat van beheerovereenkomsten of hun impact op de landbouwbedrijfsvoering te onderzoeken of te registreren bleven tot op heden niet gefinancierd. De
beschikbare informatie is beperkt tot die overeenkomsten waar de bepaling van resultaten opgenomen
is in de maatregelenvoorschriften: het pakket nestbescherming (beheerovereenkomst weidevogelbeheer, extra vergoeding per beschermd nest), de beheerovereenkomst hamsterbescherming (extra vergoeding per gevonden burcht) en de beheerovereenkomst botanisch beheer (vaststellen botanische
waarde bij aanvang en einde overeenkomst).
De beheerovereenkomsten soortbescherming (weidevogelbeheer, hamsterbescherming), botanisch
beheer en natuur hebben een redelijke mate van doelgerichtheid, doordat maatregelen (en middelen)
geconcentreerd worden in beheergebieden met een grote kansenrijkdom of met restpopulaties. Voor
de pakketten soortbescherming geldt evenwel dat de dichtheid aan maatregelen in de beheergebieden (= dekkingsgraad; voor weidevogels 2,7 %, voor hamster <0,5 %) te laag is om het beoogde
behoud en de versterking van de (meta)populaties in de beheergebieden te realiseren [99]. Voor de
beheerovereenkomst botanisch beheer kan worden opgemerkt dat slechts 1 % van de 203 ha in beheer
klasseert als Bijlage I-habitat. Gegeven dat onder meer voor het Bijlage I-habitat ‘laaggelegen schraal
hooiland’ zo’n 700 ha in landbouwgebruik is, toont dit aan de beheerovereenkomst botanisch beheer
als instrument niet bijdraagt tot de doelrealisatie van de Habitatrichtlijn.
De beheerovereenkomsten perceelrandenbeheer en herstel, ontwikkeling en onderhoud van kleine
landschapselementen zijn niet gebonden aan voorgeschreven beheergebieden. Een analyse van de
ruimtelijke inzet van de beheerovereenkomst perceelrandenbeheer toont dat de dichtheden aan aangelegde randen beduidend hoger zijn op biologisch zeer waardevolle en waardevolle landbouwpercelen (resp. 13,0 en 2,5 m rand/ha) dan op minder waardevolle percelen (1,8 m rand/ha) (tabel 13.5).
Eenzelfde vaststelling geldt voor de landbouwgebruikpercelen binnen Habitatrichtlijngebied, waar

4) Besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening (EG)
nr. 1257/99 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling
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gemiddeld 3,0 m rand/ha aangelegd is tegenover 1,9 m rand/ha buiten Habitrichtlijngebieden. De ruimtelijke inzet van de beheerovereenkomst kleine landschapselementen toont eveneens een uitgesproken verdichting in biologische zeer waardevolle en waardevolle gebieden, en in mindere mate in
Habitatrichtlijngebieden (tabel 13.5). Aangezien 80 % van de overeenkomsten gesloten wordt voor het
onderhoud van bestaande elementen, hangt dat resultaat evenwel samen met het feit dat aanwezige kleine landschapselementen in belangrijke mate bijdragen tot de biologische waardering van percelen.
Samenvattend geeft de analyse aan dat de natuurgerichte beheerovereenkomsten die generiek (geen
beheergebieden) en vraaggestuurd (op vrijwillige basis) ingezet worden, in praktijk hogere dichtheden
kennen in biologisch waardevolle gebieden en gebieden met een beschermingsstatuut. Het is niet geweten in welke mate sturing door bedrijfsplanners en/of de adviesprocedure bijdraagt tot die verdichting.

Tabel 13.5: Ruimtelijke verdeling van perceelranden en kleine landschapselementen aangelegd en/of beheerd in kader van een
beheerovereenkomst (toestand 31 december 2006) [brongegevens: VLM, BWK versie 2]. z = biologisch zeer waardevol, wz = biologisch waardevol met zeer waardevolle elementen, w = biologisch waardevol.

Vlaanderen

#13

z

wz + w

Overige

Habitatrichtlijngebieden
Binnen
Buiten

675.757

3.194

46.278

626.285

19.606

656.151

1,9

13,0

2,5

1,8

3,0

1,9

Aanplant/onderhoud
houtkant/-wal (m/ha)

0,28

6,25

0,59

0,23

0,91

0,26

Aanplant/onderhoud heg (m/ha)

0,36

2,47

0,97

0,31

0,51

0,36

(Her)aanleg/onderhoud poelen
(aantal/100 ha)

0,07

1,53

0,16

0,05

0,16

0,06

Landbouwgebruiksgebied (ha)

Biologische waardering

Dichtheid beheerobjecten
Perceelranden (m/ha)
Kleine landschapselementen

Periode 2007-2013
Een door de Vlaamse Regering goedgekeurd ontwerp voor het Programma voor Plattelandsontwikkeling
2007-2013 werd eind 2006 ingediend bij de Europese Commissie. Mede door de beperkte budgettaire
ruimte werd een maximale voortzetting van de maatregelen van het programma 2000-2006 nagestreefd,
waardoor het PDPO II slechts enkele nieuwigheden en aanpassingen bevat. Wat natuurgerichte maatregelen betreft zijn dat onder meer:
 de beheerovereenkomst soortbescherming wordt uitgebreid met pakketten voor akkervogel-

bescherming, waarbij op bedrijfs- in plaats van op perceelniveau zal worden gewerkt;
 de beheerovereenkomst botanisch beheer en beheerovereenkomst natuur worden aangemeld aan

Europa, maar worden integraal gefinancierd met Vlaamse middelen (staatssteun).
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De ex-ante-evaluatie van het PDPO II stelde dat de aandacht voor biodiversiteit in het ontwerpprogramma ondermaats was, gezien de omvang van de biodiversiteitsproblematiek op het platteland en gegeven
het grote areaal aan Habitatrichtlijngebieden in landbouwgebruik [110]. Enerzijds heeft Vlaanderen een
aantal instrumenten van de plattelandsverordening5 om die problematiek aan te pakken onbenut gelaten,
waaronder onder meer het ondersteunen van de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen voor Natura
2000 gebieden (artikel 57a). Opmaak van dergelijke doelstellingen zou zowel landbouw als natuur de
gevraagde zekerheid, voorwaarden en kansen kunnen bieden voor bedrijfsvoering in Natura 2000-gebieden. Anderzijds toont Vlaanderen zich weinig ambitieus op milieu- en natuurvlak door slechts 25 % van
de Europese middelen van het programma (het verplichte EU-minimum) te besteden aan de agromilieumaatregelen in as 2.
De inzet van bedrijfsplanners werd met ingang van 2007 verruimd naar gans Vlaanderen. Doordat het
PDPO II nog niet goedgekeurd was op 1 januari 2007, kunnen in 2007 geen nieuwe beheerovereenkomsten van start gaan (in PDPO II kunnen overeenkomsten enkel van start gaan op 1 januari). Voor landbouwers wiens beheerovereenkomst eindigt in de loop van 2007 en die een nieuwe beheerovereenkomst wensen te sluiten, is een overgangsregeling uitgewerkt.

03 Kennis
Er is in Vlaanderen weinig cijfermateriaal en (kwantitatieve) kennis voorhanden over de impact van zowel
de gangbare landbouwpraktijk als de verschillende agromilieumaatregelen op de biodiversiteit in het agrarische gebied. Terwijl het inzetten van agromilieumaatregelen sinds 2000 in de ons omringende landen
begeleid is geworden door talloze wetenschappelijke studies (zie voor besprekingen [114, 115]), zowel
vanuit landbouwkundige als ecologische vraagstellingen, heeft Vlaanderen die maatregelen noch met een
doordachte visie, noch met een gepast opvolgings- en studiesysteem geflankeerd. Los van de door Europa
opgelegde evaluatie- en rapporteringsverplichtingen, is het voor het Vlaamse beleid nuttig om de effectiviteit en de efficiëntie van de beheerovereenkomsten te kunnen beoordelen, zowel op niveau van het
gevoerde beheer (beheerevaluatie) als op niveau van het gevoerde beleid (beleidsevaluatie). Die kennis
kan het zoeken naar geschikte beheervormen voor de biodiversiteit in het agrarische gebied en het wederzijds vertrouwen tussen landbouw en natuurbehoud alleen maar ten goede komen.
Daarnaast moet een verhoogde kennisopbouw rond de relatie tussen landgebruik en biodiversiteit ook
toelaten om met het landbouw-, het milieu- en het natuurbeleid sneller in te spelen op de soms snelle ontwikkelingen binnen en buiten de sector, zoals de opgang van de energiegewassen of het inzetten van
agromilieumaatregelen voor de vorming van een functioneel landschappelijk netwerk (klimaatcorridors)
om verwachte areaalverschuivingen van planten- en diersoorten op te vangen [68].
Met medewerking van
Karolien Michiel - Vlaamse Landmaatschappij
Carine Wils - Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

5) Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PB L 277 van 21/10/2005)
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