Een VIJFSTERRENlandschap voor BOER en NATUUR
Ben jij ook fier op ons landschap?
Regionaal Landschap Dijleland vzw ondersteunt landbouwers die van hun land een vijfsterrenlandschap
willen maken. Samen maken we het landschap aantrekkelijker voor Boer en Natuur! Hoe doen we dit?
 Door nuttige dieren aan te trekken, zoals bestuivers en plaagbestrijders: bijen, vleermuizen, torenvalk...
 Door dieren typisch voor het landbouwlandschap, zoals akkervogels, meer kansen te geven.
 Door kleine landschapselementen aan te planten en het landschap te verfraaien.
Talrijke maatregelen betekenen een echte meerwaarde voor je bedrijf: bestuiving, plaagbestrijding, erosiebestrijding en een bufferende werking tegen klimaatverandering, een mooie inpassing in het landschap,… Al die inspanningen tonen we samen met u graag aan het grote publiek.

Thema Nestgelegenheid
Bijenwand
Verschillende bijenblokjes
Nestkast Torenvalk
Nestkast Steenuil
Nestkast Kerkuil
Nestkast Bosuil
Kunstnest Boerenzwaluw
of Huiszwaluw
Verblijfplaats Vleermuis
…………………………………

Thema Voedselaanbod Thema Landschapselement
Akkerrand, bloemenrand,
bloemrijk hooiland of faunavoedselgewas (via bestaande
beheerovereenkomsten met
VLM)
Mix van groenbemesters op
maat van bestuivers of
akkerfauna (via EAG)
Meerjarige bloemenweide
…………………………………

Solitaire boom
Bomenrij (>3 stuks)
Gemengde haag (>25m)
Gemengde heg/houtkant (>25m)
Poel
Hoogstamboomgaard (>3 stuks)
Hoogstamfruitboom
…………………………………

Welke ondersteuning bieden wij jou?
Inhoudelijke ondersteuning om binnen de 3 thema’s de gekozen maatregelen te realiseren, volledig op
maat van jouw bedrijf. Het advies en de voorstellen zijn gratis en vrijblijvend. Voor de realisatie op het
veld, dragen wij een groot deel van de kosten.
Wat zijn jouw voordelen?
Naast de meerwaarde van de maatregelen (zoals bestuiving) zorgen wij voor zichtbaarheid van jouw inzet
voor dit vijfsterrenlandschap naar het brede publiek: een infobord op je bedrijf, nieuwsartikels, een gegidste wandeling langs deelnemende bedrijven, …
Contact: hanna.stynen@rld.be of 016 40 85 58

I.s.m. Patrijzenwerkgroep Vlaams-Brabant en Agrobeheercentrum Dijleland
www.vlaanderen.be/pdpo
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