
Om dit te realiseren werken we samen 
met 12 projectpartners, elk met 
hun eigen expertise. 

De resultaten die we bekomen zullen doorgegeven 
worden aan Europese en regionale beleidsmakers.

Ambitieus, maar realistisch

De resultaten die we bekomen op proef-
velden en op de percelen van de land-
bouwers, zullen doorgegeven worden  
aan Europese en regionale beleidsmakers.  
Op deze manier kunnen de wetenschap- 
pelijk onderbouwde resultaten van dit 
project geïmplementeerd worden in een 
ambitieus, maar realistisch Europees en 
regionaal landbouwbeleid. Zo werken 
we mee aan een economisch rendabele, 
maar veerkrachtige landbouw die weer-
baar is tegen het veranderende klimaat.

FABulous Farmers

Landbouwers verhogen de efficiëntie 
van natuurlijke hulpbronnen met behulp 

van Functionele Agrobiodiversiteit

Wil je meer weten over dit project? 
Neem dan zeker een kijkje op de 
projectwebsite: 

www.fabulousfarmers.eu



FABulous Farmers  

FABulous Farmers is een Europees project 
dat ontwikkeld werd om landbouwers te 
ondersteunen in de transitie naar meer 
agro-ecologisch handelen op hun bedrijf. Het 
project heeft tot doel om de landbouwers 
minder afhankelijk te maken van externe 
inputs, zoals kunstmest en gewasbescher-
mingsmiddelen, door het gebruik van 
Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) aan 
te moedigen.

12 pilootgebieden in 5 landen   

De FAB-maatregelen die genomen worden 
op het bedrijf kunnen versterkt worden door 
(gelijkaardige) aanpassingen in de omgeving. 
Daarom zijn we actief in 12 pilootgebieden in 
5 landen (BE, NL, LUX, FR en UK) waarin wordt 
samengewerkt met andere belanghebben-
den, zoals gemeentes en terreinbeherende 
organisaties, 
om een land-
schapsplan uit 
te werken waar-
in de FAB-acties 
geïntegreerd 
worden in het 
landschap.

Burgerwetenschap

Tegelijkertijd wordt de plaatselijke bevolking 
betrokken in het FAB-verhaal door hen de  
effecten van deze implementaties mee te  
laten monitoren. 
De keuze van het meetinstrument is aan-
gepast aan de noden en omgeving van de 
verschillende pilootgebieden.

Op zoek naar mogelijkheden

Het project gaat met de landbouwers op zoek 
naar de FAB-mogelijkheden binnen hun be-
drijf. Ervaringen en ideeën worden uitgewis-
seld in netwerkmomenten. Er worden ook 
demonstratievelden aangelegd waarin land-
bouwers zelf kunnen zien wat de effecten 
van een bepaalde FAB-maatregel zijn.

Wat is FAB?

Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) is het 
gericht stimuleren van biodiversiteit in en 
rond de akker om zo bestuiving, plaag- en 
ziektebestrijding, bodem- en waterkwaliteit 
in de percelen te verbeteren. 

•  Niet-kerende grondbewerking
•  Gemengde teelten / vruchtwisseling
•  Vanggewassen
•  Inbreng van organische stof
•  Mestkwaliteit
•  Agroforestry
•  Beheer van houtkanten
•  Randenbeheer
•  Verminderd gebruik van  
 gewasbeschermingsmiddelen
•  Semi-natuurlijke 
 landschapselementen (habitat)

Het aanleggen van bloemenranden 
kan nuttige insecten aantrekken.


