Verslag Workshop Groene diensten
Groene diensten
Groenbeheer, landschapsbeheer, natuur.
Opbouw workshop
Er zijn twee workshops gehouden, aan het eind van de ochtend en begin van de middag. De beide workshops waren qua opbouw en inhoud
identiek. De workshop bestond uit drie gelijke blokken van ca 25 minuten die door agrariërs met ervaring op het vlak van groene diensten
werden ingevuld. Als voorbereiding op de workshop kregen de drie bedrijven een tabel toegestuurd met de vraag welke knelpunten en onbenutte
kansen zij ervaarden als verbreder ten opzichte van de 5 O’s (Overheid, Ondernemer, Onderzoek, Onderwijs en voorlichting, Omgeving).
Gedurende het eerste kwartier werd door een agrariër verteld over de eigen ervaringen met groene diensten. Naast een korte karakteristiek over
het bedrijf kwamen in dit verhaal de knelpunten en kansen rondom de drie O's aan de orde. Na de inleiding volgde er een plenaire discussie over
de inleiding en de gepresenteerde kansen en knelpunten.
De bevindingen van de beide workshops zijn samengevat welke eind van de middag in de plenaire zaal is gepresenteerd

Getuigenissen
Geert Colembie, akkerbouwer te Wannegem-Lede (Kruishoutem)
-

Historische hoeve in beschermd dorpsgezicht
Ligging in uitlopers van Vlaamse Ardennen, heuvelachtig, zandleem
Zuiver akkerbouwbedrijf van 53 ha met suikerbieten, aardappelen, tarwe, gerst, maïs en zaadteelten
Beheersovereenkomsten Groene diensten:
o

Erosiebestrijding; grasbufferstroken, niet-kerende grondbewerking, directe inzaai

o

Kleine landschapselementen; heggen, knotwilgen en jakhout op gevoelige bermen

o

Akkervogels; akkerranden.

Overheid

-

Ondernemer

-

Onderzoek

-

Onderwijs

-

Omgeving

-

Geert Colembie
knelpunt
Controles op beheersovereenkomsten zijn
zeer strikt en streng. Kleine overtredingen
leiden direct tot grote gevolgen
Geen knelpunten

-

kans
Maak ook overeenkomsten voor behoud
erfgoed en landschap

-

Er liggen veel kansen voor ondernemers

Veel werk nodig voor speciale machines,
aanacht nodig voor monitoring

-

Start met proefprojecten voor de langere
termijn

Weinig aandacht in het onderwijs voor
groene diensten
Bewustwording en educatie voor omgeving
ontbreekt nog.

-

Besteed meer aandacht aan sensibilisatie

-

Routestructuren benutten voor educatie

Jeanette Rijk-Vermue, boerin te Wolphaartsdijk
-

Landbouwbedrijf "Zwaluwenoord" wordt vanaf 1915 door familie uitgebaat.
Ligging in Zeeuwse polders, vlak, op zeeniveau, zavel
Zuiver bedrijf van 56 ha met 27 ha akkerbouw, 20 ha bessen en 9 ha groene diensten
Groene diensten:
o Faunaranden (SNL)
o Botanisch hooiland (SNL)
o Houtwal (SNL)
o Goese bloemenranden (gemeente)
o Goese heggen (diversen)

Jeanette Rijk-Vermue
knelpunt
Duurzame financiering vanuit overheid
ontbreekt
-

kans
Regel dat er een vergoeding komt voor de
ondergrond
Biodiversiteit wordt bediend
Politiek informeren en overtuigen

Overheid

-

Ondernemer

-

Het betreft een nieuwe, onbekende teelt
Financiering ontbreekt

-

Wordt maatschappelijk gewaardeerd
Mogelijkheden via GLB na 2013

Onderzoek

-

Monitoring door vrijwilligers is kwetsbaar
Effecten op drainage zijn onbekend

-

Natuurlijke vijanden voor plaagsoorten liften
mee

Onderwijs

-

Weinig kennis over natuur bij deelnemers

-

Besef over biodiversiteit neemt toe

Omgeving

-

Platteland wordt in beslag genomen door
burgers
Geen medefinanciering vanuit bedrijfsleven

-

Informeer burgers
Routestructuren benutten voor educatie

-

Mark Bossuyt, bedrijfsleider hertenkwekerij De Boevrie
-

Gemengd bedrijf met groenteteelt (bonen, spinazie, wortels), vleesvee en hertenfokkerij
Verkoop van hoeveproducten
Rondleidingen voor groepen
Groene diensten:
Werken samen met medewerkers
o Natte meersweiden
o Vogelvoedselgewassen
o Geïntegreerde bestrijding van plaagdieren

Overheid

-

Ondernemer

-

Onderzoek

-

Onderwijs

-

Omgeving

-

Mark Bossuyt
knelpunt
Subsidies door overheid zijn niet duurzaam
Onduidelijkheid over voorwaarden en
bepalingen van de regelingen
Omslachtige regels vanuit Brussel
Arbeidsintensiviteit voor boer neemt toe

-

kans
Samenwerking met plaatselijke VVV
Koppeling met andere maatschappelijke
wensen zoals wandelpaden

-

Koppeling/omschakeling naar biologische teelt

Weinig aandacht vanuit onderzoek voor
groene diensten
Vermoeden bestaat dat er weinig gebeurt op
vlak van groene diensten

-

Bemesting van randen kan ook nut hebben

Cliché bestaat dat landbouw en natuur niet
samengaan

-

Meer educatie en voorlichting leidt tot meer
waardering vanuit omgeving
Verbreding heeft ook een positief sociaal effect

-

Discussie
Hieronder vind je de zaken die aan bod kwamen tijdens de discussie aan het einde van de presentaties:
knelpunten

Kansen

-

Controles door instanties zijn te rigide

-

Enthousiasme bij van start gaan nieuw projecten

-

Toeslag door gemeenten op knotwilgenvergoeding wordt
afgeschaft

-

Waardecertificaat

-

Aandelen in bedrijven

-

Onduidelijkheid over regelgeving richting Brussel

-

Werken aan een positief imago voor de sector

-

Per gemeente verschillen de vergoedingen

-

-

Onzekerheid en onduidelijkheid over continuïteit

-

Onduidelijk hoe men kan inspelen op toekomstige
ontwikkelingen m.b.t. GLB

Vanuit overheid meer aandacht nodig voor
ondersteuning/stimulering van initiatieven vanuit bedrijfsleven
voor investeringen in landbouw/groene diensten

-

Nuttige insecten profiteren mee van groene diensten

-

Strikte handhaving

-

-

Continuïteit in financiering

Wegbermen beter inrichten/beheren voor functionele
agrobiodiversiteit

-

Veel controles

-

-

Rendement moet omhoog

Kennis en beschikbare gegevens moeten meer en beter
beschikbaar komen

-

Versnippering van subsidieregelingen (gemeente, provincie,
Vlaams gewest, ministeries, Brussel)

-

Verschralingsbeheer (van wegbermen) kan een sleutelrol
vervullen bij FAB

-

Voor investeringen zijn genoeg partijen te vinden, voor
onderhoud van de investering is veel minder aandacht

-

Afzetorganisatie Nedato is positief over randenbeheer en heeft
er oor naar om dit te ondersteunen

-

Duurzame subsidiering/instandhouding van groene ruimte heeft
herverkaveling van aantal diensten (ambtenaren) nodig

-

Ga op zoek naar private financiering, zie het Groene Woud in
Brabant waar banken en bedrijven bijdragen aan onderhoud
groen

-

Blijvend grasland moet in stand gehouden worden. Dreigt een
zelfde scenario niet voor akkerranden?

Plenaire samenvatting
Knelpunten:


Rol van de overheid als handhaver



Ontbreken van duurzame financiering



Investeren in aanleg lukt, onderhoud en beheer is niet aantrekkelijk



Versnippering van subsidies en regelingen

Kansen:


Meer aandacht voor landbouwverbreding in onderwijs



Creëer betrokkenheid en draagvlak bij burgers en investeerders



Zie groene diensten meer als een economische activiteit


Geïntegreerde bestrijding



Energieproductie



Recreatie



Zoek alternatieve financiering b.v. de streekrekening.



Benut positieve houding afzetorganisaties, b.v. keurmerk.

