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Toegang tot land 

 

Hoe vee en natuurbeheer kunnen 
samenwerken 

 

Verenigingen die zich inzetten voor het beheer van 
natuurgronden (bijvoorbeeld Natuurpunt in Vlaanderen) 

staan meestal lijnrecht tegenover landbouwers met vee 
vanwege de grote impact van veeteelt op zowel de 

omgeving als de samenleving. In Diksmuide, vlak aan 

de kust, heeft een landbouwer echter een interessante 

samenwerking weten af te sluiten met de organisatie. 
Hij startte vanuit de introductie van een “vergeten” ras 

van vleesvee: Salers. Dit uit Frankrijk afkomstig ras is 
uitermate geschikt om te grazen op ruige gronden en 

trekt zich weinig aan van slechte weersomstandigheden. 

De samenwerking omvat het laten begrazen van de 

gronden beheerd in natuurbehoud door deze Salers. Het 
creëert een voordelige situatie doordat de vereniging nu 

minder onderhoudswerk heeft aan de grond en voor de 
boer zijn de extra gronden een graag geziene 

uitbreiding. Het eindresultaat is een duurzame 

hoogwaardige vleesproductie met een verhaal erachter 

dat kan aanslaan bij de klant. Hoewel het taaie vlees 
niet voor iedereen is weggelegd, kan de landbouwer 

toch positieve cijfers op tafel leggen.  
 

Recommendation  
 

Wij zien geen reden waarom een soortgelijke 
samenwerking niet zou kunnen werken in andere 

dichtbevolkte plaatsen in Europa. De belangrijkste 

uitdaging is uiteraard die vermarktingsstrategie die er 

voor moet zorgen dat de stijging in werklast samen met 
de daling in productie kan worden gecompenseerd door 

een stijging in prijs. Ook moet er een geschikt ras worden 
gevonden. 

 
 
Internationale relevantie 

 

1 – zeer relevant 
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Project Newbie 
 

Onze website: www.newbie-academy.eu 
 

Het Newbie consortium wil een breed platform creëren 

voor nieuwkomers en professionals die werken in het 

domein van nieuwkomers in de Europese landbouw. Ben 
je zelf nieuwkomer, of werk je in dit domein als 

adviseur, docent, financieel adviseur, groothandel, 
beleid, …? Dan nodigen we u uit om je te registreren op 

onze website. 

 

 

 
 
 

 


