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Slotwoord door Dhr. Johan Verstrynge, afdelingshoofd afdeling Duurzame
Landbouwontwikkeling, Departement Landbouw en Visserij
Goede middag beste aanwezigen,
We zijn ondertussen bijna aan het eind gekomen van een interessante inspiratiedag over
functionele agrobiodiversiteit, kortweg FAB.
Waarom het thema FAB? Functionele agrobiodiversiteit is een thema dat zich op het raakvlak
van landbouw en leefmilieu bevindt. FAB houdt kansen in voor een win-win voor zowel
landbouw én natuur. Het is dan ook een heel waardevol thema om binnen het beleid mee aan
de slag te gaan. Het concept creëert kansen, niet alleen voor een waardevolle samenwerking
tussen de beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur en Energie en Landbouw en Visserij binnen het
samenwerkingsverband AGNABIO, maar ook om de landbouwsector hiermee te laten
kennismaken en via dit concept een draagvlak te creëren voor meer biodiversiteit op het bedrijf
binnen de sector.
Er zijn nog veel onzekerheden rond FAB, dus ook in die zin is het een waardevol thema om
samen verder mee aan de slag te gaan, kennis uit te wisselen, mogelijkheden te laten zien,
knelpunten en randvoorwaarden te detecteren en in kaart te brengen. En misschien zo wel
bepaalde landbouwers te motiveren om aan de slag te gaan met bepaalde FAB-aspecten op hun
bedrijf. Het is tenslotte een heel actueel thema, dat linken heeft met bijvoorbeeld en onder meer
het beleid rond IPM, de vergroening, de verduurzaming van het landbouwbeleid in het
algemeen,…
Deze dag werd een inspiratiedag genoemd, omdat het in de eerste plaats de bedoeling van deze
dag was om mensen die interesse hebben in of professioneel werken rond FAB samen te brengen
en om samen ideeën uit te wisselen over de mogelijkheden van FAB in de land- en tuinbouw.
Werken met biodiversiteit is immers maatwerk, en de mogelijkheden voor FAB verschillen van
sector tot sector, en zelfs van bedrijf tot bedrijf.
Deze dag kon én wou dus geen “standaard oplossingen” of vaste voorschriften inzake FAB
aanreiken, maar wel ervaringen en ideeën samenbrengen, en zoeken naar kansen voor FAB.
Ik denk dat we in het opzet van deze inspiratiedag geslaagd zijn. In de voormiddag hoorden we
een heel aantal experten aan het woord, die ons in verschillende inspiratiemomenten een inzicht
gaven in FAB in hun sector, op hun bedrijf, in hun onderzoek. Er kwamen in vogelvlucht
verschillende sectoren aan bod: we zagen voorbeelden van FAB in de akkerbouw, sierteelt,
fruitteelt, rundveehouderij,… Zowel de gangbare landbouw als de biologische landbouw kwam
aan bod. Een aantal landbouwers spraken ons met veel toewijding en authenticiteit over de
kansen voor FAB die zij zien op hun bedrijf, maar ook over de knelpunten. We mochten ook een
spreker uit Nederland verwelkomen, mevrouw Boki Luske, die ons een heel interessant verhaal
bracht over het Nederlandse samenwerkingsverband Bloeiend Bedrijf…
In de namiddag vroegen we jullie inbreng tijdens 4 workshops, die als doel hadden om dieper in
te gaan op de mogelijkheden voor FAB in een bepaalde sector.

Uiteraard kon niet alles uitgebreid aan bod komen. Er zijn nog heel veel onzekerheden rond FAB,
niet alle vragen zijn beantwoord, en niet alle aspecten konden in deze ene dag ten gronde
werden uitgelicht.
We kregen echter veel input mee, die we, na deze inspiratiedag, willen bundelen en waaruit we
een voorstel voor een verder traject rond FAB willen puren. Zoals Bert Reubens in zijn inleidende
presentatie deze voormiddag aangaf, zijn wij als Vlaamse overheid in verandering en staan we
voor belangrijke veranderingen en onzekerheden inzake inzet van middelen en personeel.
Binnen dit onzekere kader blijven we echter overtuigd van het belang van het zoeken naar
raakvlakken tussen landbouw en natuur, en zullen we ernaar streven om mensen verder met
elkaar in contact te brengen rond FAB. Op die manier kunnen we als overheid misschien een rol
spelen om FAB meer zichtbaar te maken, en om vragen met een aanbod of kans te verbinden.
Zoals al eerder vermeld kwam deze dag tot stand in samenwerking tussen de verschillende
partners van het kernteam van AGNABIO, een samenwerkingsverband tussen de beleidsdomeinen
Leefmilieu, Natuur en Energie en Landbouw en Visserij over agrarisch natuurbeheer en
agrobiodiversiteit. Ik ben blij dat zowel het departement Landbouw en Visserij, het Instituut
voor Landbouw- en Visserijonderzoek, het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, de
Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos samen hun schouders wilden
zetten onder dit initiatief. Ik hoop dat deze samenwerking in de toekomst even positief kan
worden verdergezet.
Ik wil alle sprekers van harte danken voor hun interessante toelichting. Ik wil ook alle
deelnemers aan deze inspiratiedag bedanken voor jullie aanwezigheid en inbreng in de
workshops.
Rest me jullie van harte uit te nodigen voor de receptie.
Bedankt.

