Wedstrijd Prima Plattelandsproject - extra info bij thema’s
Sommige projecten / initiatieven kunnen ingediend worden onder verschillende thema’s. De indiener
kiest zelf onder welk thema het initiatief best past. De voorbeelden hieronder zijn niet limitatief.

Innovatie in de landbouw
Innovatie in de land- en tuinbouwsector is belangrijk om economische ontwikkelingen te realiseren
en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. Voorbeelden zijn technische innovaties,
productinnovaties, een innovatief concept uit een sector gaan implementeren in een andere sector …
Maar bijvoorbeeld ook de oprichting van een EIP operationele groep kan heel wat kansen bieden. In
zo’n groep komen land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere
actoren samen rond een concreet vraagstuk uit de praktijk, waarvoor ze samen naar een innovatieve
oplossing zoeken.

Circulaire economie
In een circulaire economie worden tal van strategieën toegepast om materialen en producten zo
hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Ze worden hersteld, zijn ‘upgradebaar’,
kunnen makkelijk omgevormd worden tot nieuwe producten, de materialen zijn volledig
recycleerbaar of afbreekbaar ...

Verhogen van de leefbaarheid op het platteland
In Vlaanderen zijn er heel wat plattelandsgemeenten. Goede voorzieningen zijn belangrijk voor de
leefbaarheid: publieke infrastructuur, basisvoorzieningen in levensmiddelen, sociale bindweefsels …
Voorbeelden zijn dorpshuizen, buurtrestaurants, aanpakken vervoersarmoede, mobiele
dienstverleningscentra enzovoort.

Inzetten op milieu
Land- en tuinbouwers doen heel wat inspanningen m.b.t. het milieu. Denken we maar aan het
verminderen van ammoniakemissie, maar ook aan beter beheer van bestrijdingsmiddelen en
watergebruik en –verbruik. Ook via heel wat agromilieu-klimaatmaatregelen wordt ingezet op het
milieu, bijvoorbeeld met de teelt van vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding,
beheerovereenkomsten soortenbescherming, beheerovereenkomst onderhoud van kleine
landschapselementen …
Daarnaast denken we ook aan investeringen in kader van bebossing en herbebossing. ‘Inrichting in
functie van Natura 2000’ steunt investeringen in het plattelandsgebied die nodig zijn voor het
onderhoud, het herstel en de verhoging van de natuurwaarden. Het kan daarbij gaan om
inrichtingswerken zoals plaggen, herstellen van vennen of vijvers, werken aan de waterhuishouding,
werken om de negatieve impact voor landbouw of recreanten te voorkomen ...

Inzetten op klimaat
Binnen de land- en tuinbouwsector staat klimaat hoog op de agenda. Want hoewel
landbouwactiviteiten deels bijdragen tot de klimaatverandering, is de sector tegelijk ook heel erg
gevoelig voor de verandering van het klimaat. Daarom worden er dus heel wat inspanningen gedaan.
Zo kunnen er maatregelen genomen worden die bijdragen aan klimaatmitigatie (uitstoot van
broeikasgassen verminderen of kooldioxide uit de atmosfeer verwijderen) of klimaatadaptatie (de

veerkracht van de land- en tuinbouwsector verhogen tegen de negatieve effecten van
klimaatverandering).
Enkele praktische voorbeelden van klimaatadaptatie zijn: werken rond groenblauwe netwerken (dus
natuurlijke water- en groenelementen); aanplant van hagen, heggen en houtkanten; opslag en
infiltratie van water; maatregelen ter preventie van hittestress bij vee; werken aan een gezonde
bodem die beter bestand is tegen hitte, droogte en extreme regenval; bescherming van
teelten/installaties tegen extreme weersomstandigheden; diversificatie van inkomen als
risicospreiding; nieuwe teelten …

Samenwerking
Samenwerking komt veel voor op het platteland, en dat zowel bij particulieren als bij land- en
tuinbouwers. Zo kunnen machinecoöperaties steun krijgen om samen machines aan te kopen en te
gebruiken. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook steun om een producentenorganisatie op te richten. Ook
binnen de maatregelen LEADER en Omgevingskwaliteit is ‘samenwerking’ heel belangrijk, zoals bv.
samenwerking rond erfgoed, rond armoede, rond proefprojecten, rond leefbare dorpen... Uiteraard
zijn er nog veel andere initiatieven en projecten binnen PDPO III die op dit thema inspelen.

