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PROJECTOPROEP 2020 ‘LANDBOUW-NATUUR, OP ZOEK NAAR EEN WIN-WIN’ 
 

Een gezamenlijk initiatief van:  
 

Departement Omgeving 
Vlaamse Landmaatschappij 

Departement Landbouw en Visserij 
Agentschap voor Natuur en Bos 

 
1. Inhoudelijke specificaties van de projectoproep 
 
1.1 ALGEMENE HOOFDDOELSTELLINGEN VAN DE PROJECTEN LANDBOUW-NATUUR ZIJN:  
De projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’ heeft tot doel initiatieven te 
ondersteunen die streven naar een constructief samengaan van landbouw en natuur, die zowel voor 
landbouw1als voor natuur2 voordelen opleveren.  
De projecten moeten: 

• Bijdragen tot samenwerking en/of wederzijds begrip tussen landbouw- en natuursector;  
• Bijdragen tot de ontwikkeling en bekendmaking van landbouwpraktijken die de rendabiliteit 

en/of duurzaamheid van het bedrijf hand in hand laten gaan met aandacht en kansen voor 
natuur; 

• Vragen rond landbouw en natuur vanuit de praktijk aanpakken; 
• Bijdragen tot uitwisseling van kennis en ervaringen tussen verschillende actoren rond een 

bepaald thema; 
• Bestaande kennis verzamelen en kennishiaten zichtbaar maken en aanpakken;  
• Het project komt de actieve landbouwer (volgens de GLB definitie) ten goede. Landbouwers 

worden actief bij het project betrokken; 
• Knelpunten rond wetgeving en beleid in kaart brengen. 
 
De initiatiefnemende overheden vragen om de projecten voldoende af te stemmen op de noden 
van de streek, de individuele landbouwer en het Vlaamse milieu-, natuur- en landbouwbeleid. 

 
1.2 RUIMTE VOOR VERNIEUWENDE PROJECTEN 

Om ook kansen te bieden aan vernieuwende projecten wordt veel belang gehecht aan de 
leerervaringen die men tijdens het project opdoet. Om deze reden wordt bij de selectie en 
beoordeling van de projecten het traject even belangrijk geacht als het resultaat.  

1.3 BOTTOM-UP 
Vragen van onderuit staan centraal in de oproep. De praktische toepassing op het bedrijf van het 
samengaan tussen landbouw en natuur is het uiteindelijke doel.  

                                                           
1 Op niveau van de rendabiliteit en/of de duurzaamheid van de bedrijfsvoering  

2 ‘Natuur’ wordt in de oproep ruim gedefinieerd en omvat ook wat doorgaans onder milieu verstaan wordt: naast biodiversiteit o.a. ook klimaat, bodem en water.  
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1.4 THEMA 2020 
De projectoproep wordt jaarlijks thematisch afgebakend. Wegens de grote respons op de vorige 
projectoproep en de urgentie van de problematiek, is het thema net als vorig jaar klimaat. In de media 
wordt de laatste jaren veelvuldig geschreven en gepraat over het feit dat landbouw een impact heeft 
op de klimaatverandering. Belangrijke emissies van broeikasgassen in de landbouw zijn afkomstig van 
de verbranding van fossiele brandstoffen bv. verwarming en klimatisering van serres, stallen en 
gebouwen en van terreinvoertuigen. Niet-energetische bronnen zijn voornamelijk enterische emissies 
van methaan bij rundvee (vertering) , emissies bij mestopslag en vrijstelling van lachgas bij bemesting. 

Maar naast de uitstoot van broeikasgassen biedt onze landbouw ook kansen dankzij de opslag van 
koolstof in weilanden, akkers en kleine landschapselementen (KLE’s),…, . De landbouw biedt ook 
veel mogelijkheden om de impact van klimaatverandering te milderen (klimaatadaptatie). Bijvoorbeeld 
door de infiltratie, de opvang en het bufferen van regenwater ; door water beschikbaar te stellen in 
periodes van droogte, door in te zetten op bodemkwaliteit, biodiversiteit, en natuurlijke beschutting 
voor vee, ….  
 
We zijn op zoek naar positieve, grondgebonden projecten rond landbouwpraktijken/-vormen die 
bijdragen aan koolstofopslag en/of klimaatadaptatie, die de landbouw weerbaarder maken ten 
aanzien van de veranderende klimatologische omstandigheden en tevens een positieve invloed 
hebben op natuur, biodiversiteit en de toestand van het milieu.  
 
2. Doelgroep 
 
Om deze projectoproep zo ruim mogelijk te verspreiden, worden geen beperkingen opgelegd aan wie 
een projectvoorstel kan indienen, maar worden projecten waarin rechtstreekse samenwerking is 
tussen één of meerdere landbouwers en de natuursector hoger gerangschikt bij de jurering. 
 
3. Financiering 
 
De maximale financiering vanuit de Vlaamse overheid bedraagt 20.000,00 euro per project. De 
organisatie moet zorgen voor een minimale eigen inbreng van 25% van het totale bedrag. Het 
subsidiebedrag zal in 2 schijven van 50% uitbetaald worden, één bij aanvang en één bij afronding van 
het project.  
Kosten die in aanmerking komen zijn o.a. het opzetten van een samenwerking, 
communicatiemiddelen, werkingsmiddelen, … 
Dubbelfinanciering is niet toegelaten. Een verklaring op eer wordt gevraagd bij de afrekening van het 
project.  
 
4. Deelname aan de projectoproep 
 
Om deel te nemen aan deze oproep, volstaat het om bijgaand formulier in te vullen en ten laatste op 
17 januari 2020 in te dienen bij Katleen Van Essche via katleen.vanessche@vlaanderen.be. 
 
 

mailto:katleen.vanessche@vlaanderen.be
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Tijdspad: 
Projectoproep: 21 oktober 2019 
Indienen invulformulier: uiterlijk op 17 januari 2020 
Selectie: 3 februari 2020 
 
Na de selectie bezorgt de jury aan alle projectindieners een motivatie (of selectie van criteria) waarom 
ze wel of niet geselecteerd zijn. 
De gesubsidieerde projecten kunnen van start gaan vanaf 01/04/2020 en hebben een maximale 
duurtijd van 2 jaar, tot 31/3/2022. 
 
5. Criteria bij de selectie en beoordeling van de projecten 
 
5.1 De mate waarin het project bijdraagt aan de inhoudelijke doelstellingen (zie punt 1) van de 

oproep. (30 pnt.) 
5.2 De mate waarin het project een resultaatgerichte opzet (proces of product) heeft en garanties 

inbouwt voor duurzame resultaten na afloop van het project. (20 ptn.) 
5.3 De mate waarin het project streeft naar blijvende samenwerkingsverbanden tussen de 

verschillende sectoren en actoren en concrete samenwerkingsverbanden stimuleert die 
kunnen doorwerken in de onmiddellijke toekomst. (10 ptn) 

5.4 De mate waarin het project een actieve en evenwichtige betrokkenheid en een optimale 
interactiviteit tussen actoren (landbouw- en natuurorganisaties, lokale besturen, burgers,…) 
beoogt. Er wordt extra aandacht geschonken aan het betrekken van landbouwers die nog niet 
vertrouwd zijn met het thema. (10 ptn.) 

5.5 De mate waarin de praktische inpasbaarheid van maatregelen voor natuur in de 
bedrijfsvoering centraal staat. (10 ptn.) 

5.6 De mate waarin landbouwers actief betrokken worden bij de uitvoering van het project. (10 
ptn.) 

5.7 De mate waarin de haalbaarheid van het project op voorhand afgetoetst is met mogelijke 
partners. (10 ptn.)  

5.8 De mate waarin de resultaten en lessen die getrokken worden uit het project relevant zijn 
voor de sector en de streek. (10 ptn.) 

5.9 De mate waarin de doelstellingen van het project voldoen aan het beleid inzake natuur en 
landbouw. (10 ptn.) 

5.10 De mate waarin het voordeel voor de landbouwer verder gaat dan het ontvangen van een 
vergoeding voor geleverde prestaties of gederfde inkomsten. (10 ptn.) 

 
In de eerste plaats selecteert de jury op bovenstaande 10 criteria. Bij gelijkwaardige beoordeling zal 
de jury de regionale en thematische spreiding evenals maatschappelijke meerwaarde als bijkomend 
criterium gebruiken.  
De jury houdt zich het recht voor om, indien de ingediende projecten niet voldoen aan de 
doelstellingen, de subsidie voor deze projectperiode niet toe te kennen. 
 
6. Contact 
 
Met vragen kan u terecht bij Katleen Van Essche, katleen.vanessche@vlaanderen.be of op het 
nummer 02 553 03 37. Ook indienen kan op dit e-mailadres. 

mailto:katleen.vanessche@vlaanderen.be
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