
1. toestemming voor 
gebruik van gegevens

2. Bent u bezorgd over de manier waarop het 
publiek de landbouw en de landbouwers ziet?
• Ja 
• Nee 
• Geen mening

3. In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen?
• Ik ben bezorgd over het behoud van de bodemkwaliteit van 

mijn gronden
• Ik ben bezorgd over de natuur, het wild en de biodiversiteit
• Ik ben bezorgd over het milieu (watervervuiling, 

luchtvervuiling en andere soorten van vervuiling)
• Ik ben bezorgd over de gevolgen van de klimaatverandering, 

zoals extreme droogte en overstromingen

4. In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen? 
• Landbouwers zijn verantwoordelijk voor natuur, landschap 

en milieu
• De overheid is verantwoordelijk voor natuur, landschap en 

milieu
• Iedereen is verantwoordelijk voor natuur, landschap en 

milieu
• Voedselverwerkende bedrijven zijn verantwoordelijk voor 

natuur, landschap en milieu

5. Tot welke leeftijdsgroep behoort u?
• jonger dan 30 jaar
• van 30 tot 39
• van 40 tot 49
• van 50 tot 64
• 65 en ouder

6. Bent u een 
landbouwer?

Naar nr. 73. 
Einde.

7a. In welk land ligt uw landbouw-
bedrijf? (bijv. België, Nederland, 
Engeland, Schotland,…)?
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7b. In welke regio ligt uw landbouw-
bedrijf? (bijv. stad, gemeente)?

8a. Is landbouw uw hoofdberoep?
• Ja
• Nee

8b. Welke van onderstaande mogelijkheden levert uw 
belangrijkste bron van inkomen uit landbouw op?
• Vleesvee (runderen, schapen, varkens, pluimvee)
• Melkvee (runderen, schapen, geiten)
• Akkerbouw
• Tuinbouw (groenten, fruit, sierteelt, boomkweek)
• Gemengd (zowel akkerbouw als veeteelt)
• Wijngaard
• Boomgaard
• Andere

8c. Heeft uw landbouwbedrijf een 
bio-certificaat (SKAL)?
• Ja
• Nee
• Mijn bedrijf is in omschakeling

8d. Wat is de grootte van uw landbouw-
bedrijf (in hectares)?

9. Bent u een jager? 
• Ja 
• Nee 
 Nee, ik ben landbouwer noch jager

10a. In welk land ligt uw jachtgebied 
(bijv. België, Nederland, Engeland, 
Schotland, …)?

Naar 
nr. 73. 
Einde.
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10b. In welke regio ligt uw jachtgebied 
(bijv. stad of gemeente)?

11a. Welke wildsoorten komen het meest voor 
in uw jachtgebied?
• Klein wild (zoals haas, fazant en konijn)
• Waterwild (zoals eenden en ganzen)
• Groot wild (zoals hert en everzwijn)
• Er komt geen wild voor in mijn jachtgebied.
• Ik beschik niet over het jachtrecht in mijn 

jachtgebied (op dit moment).

11b. Voor welke van onderstaande wildsoorten bent u 
geïnteresseerd om het habitat in uw jachtgebied te verbeteren?
• Klein wild (zoals haas, fazant en konijn)
• Waterwild (zoals eenden en ganzen)
• Groot wild (zoals hert en everzwijn)
• Ik wens geen habitat voor wild te ontwikkelen in mijn 

jachtgebied.
• Ik wens geen wild te ontwikkelen in mijn jachtgebied.
• Ik beschik niet over het jachtrecht in mijn jachtgebied (op dit 

moment).
• Ik beschik niet over de kennis om habitat voor wild te 

ontwikkelen in mijn jachtgebied.



12. Heeft u (als agrariër en/of als jager) 
het beheer over akkerland? 
• Ja
• Nee

13b. Als agrariër, welke oppervlakte (in hectares) 
van uw landbouwbedrijf is akkerland?
13c. Als jager, welke oppervlakte (in hectares) 
van uw jachtgebied is akkerland?

13a. Hoeveel akkerland beheert u (in 
hectares)?

14. Bent u op dit moment deelnemer aan het 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)? 
• Ja
• Nee

15a. Welke pakketten uit de regeling Agrarisch 
Natuur-en Landschapsbeheer hebt u momenteel 
op uw bedrijf? Hou er rekening mee dat niet alle 
opgesomde mogelijkheden beschikbaar zijn in 
Nederland. Sommige maatregelen zijn alleen 
mogelijk bij de buitenlandse Partridge-partners.
• Aanleg en onderhoud gemengde grasstroken
• Vogelakker
• Keverbank
• Wisselteelt
• Aanleg en onderhoud bloemenstrook
• Akkeronkruiden rand
• Graanranden
• Wintervoedselakker
• Stoppelland
• Methodes van predatiebeheer (bijv. 

nestbescherming) 
• Andere…

15b. Welke van de onderstaande maatregelen 
voor akkerfauna (zoals patrijs, kievit, hazen,…) zou 
u willen toepassen, mochten ze beschikbaar zijn? 
Kies maximaal vijf antwoorden.
• Aanleg en onderhoud gemengde grasstroken
• Vogelakker
• Keverbank
• Wisselteelt
• Aanleg en onderhoud bloemenstrook
• Akkeronkruiden rand
• Graanranden
• Wintervoedselakker
• Stoppelland
• Methodes van predatiebeheer (bijv. 

nestbescherming)
• Geen interesse in extra maatregelen 
• Andere …

16. Wat zijn de belangrijkste redenen dat u deelneemt aan het Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer (ANLb)? Kies maximaal vijf antwoorden.
• Goede financiële opbrengst
• Verbeteren van het imago van mijn bedrijf
• Verbeteren van het milieu (bijv. waterkwaliteit, luchtkwaliteit, klimaat)
• Helpt de fauna en flora op mijn bedrijf
• Door mijn interesse voor jacht
• Op aanraden van een bedrijfsadviseur
• Om ziektes en plagen te beperken
• Om mijn bodemkwaliteit te verbeteren
• Om een meerwaarde te creëren voor mijn teelt (bijv. verkrijgen van een label)
• Het geeft me een goed gevoel
• Het vraagt weinig extra werk voor de extra vergoeding
• De maatregelen zijn eenvoudig inpasbaar op mijn bedrijf
• Goede oplossing voor mijn minder productieve gronden
• Om een vast basisinkomen te hebben 
• Andere ….
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17. In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen over de controle van het 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)
• Ik ben tevreden over de huidige aanpak van de controle
• Ik vind controle nodig
• Ik vind dat ik meer controle krijg dan collega’s zonder een overeenkomst
• De inspecteurs zouden direct feedback (positief of negatief) moeten geven
• Inspecteurs moeten rapporteren binnen hetzelfde boekjaar waarop de vergoeding van 

toepassing is
• Inspecteurs moeten meer ruimte tot interpretatie krijgen bij een controle
• Controle kan ook gebeuren door andere personen dan inspecteurs van de overheid
• Ik wil graag zelf bepalen wie of welke instantie op mijn bedrijf komt controleren
• Ik wil dat het mogelijk is om fouten recht te zetten, binnen een bepaalde periode, om 

boetes te vermijden
• Ik ben voorstander van een systeem met zelfcontrole
• Ik ben voorstander van een systeem dat werkt met satellietbeelden bij controle
• Mijn adviseur(s) moet(en) aanwezig zijn bij een controle
• Mijn vertegenwoordiger van het collectief moet aanwezig zijn bij een controle
• Ik vind dat de landbouwer gecontroleerd moet worden en niet de cluster of het collectief

18. Welke informatie vindt u nodig bij het sluiten van een overeenkomst 
voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)?
Kies maximaal vijf antwoorden.
• Een overzicht van de mogelijke beheerpakketten
• Info over de praktische uitvoering van deze pakketten
• Info over de juridische aspecten
• Info over de financiële implicaties
• Info over de voordelen voor het milieu
• Info over hoe de maatregelen bijdragen tot het wildbestand
• Info over het verbeteren van de jacht op mijn boerderij of jachtgebied
• Ik ben in het algemeen geen voorstander van advies
• Ik heb geen behoefte aan advies
• Geen mening 
• Andere ….

19c. Hoe vaak wenst u 
persoonlijk advies?
• Eenmaal per jaar
• Twee- tot driemaal per jaar
• Alleen bij het starten van 

een ANLb-overeenkomst
• Wanneer ik er naar vraag
• Geen mening 
• Andere ….

19a. Zou u betalen voor advies?
• Ja
• Nee
• Geen mening 
• Andere …

19b. Is het voor u belangrijk 
dat u persoonlijk geadviseerd 
wordt tijdens de looptijd van 
uw ANLb overeenkomst?
• Ja
• Nee
• Geen mening 
• Andere …

16.
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20a. Van wie wenst u advies te verkrijgen?
Duid alle opties aan die van toepassing zijn.
• Van een adviseur verbonden aan de overheid
• Van een adviseur verbonden aan mijn cluster 

of collectief
• Van een ander type adviseur (bijv. verbonden 

aan de wildbeheergroep of 
landbouworganisatie)

• Ik verzamel zelf mijn informatie (bijv. uit de 
pers, rapporten of online)

• Geen mening 
• Andere ….

20b. Wie moet het advies betalen? Duid alle 
opties aan die van toepassing zijn.
• Landbouwers zelf
• Overheid
• NGO’s (niet gouvernementele organisaties)
• Agrarische collectieven
• Geen mening 
• Andere …

21. Vindt u dat de voorwaarden meer flexibel 
moeten zijn? (bijv. omtrent maaien, inzaaien, 
samenstelling zaad mix, plaats op het veld, 
looptijd van de overeenkomst,…) 
• Ja
• Nee  
• Geen mening

22. Ik vind dat de beperkingen in 
het beheer (bijv. beperking van 
gebruik van bestrijdingsmiddelen) 
meer flexibel moeten zijn. 
• Ja
• Nee
• Geen mening

23. Welke aspecten in het beheer moeten 
volgens u meer flexibel zijn? Duid alle opties 
aan die van toepassing zijn.
• Gebruik van bestrijdingsmiddelen
• Bestrijding van schadelijke onkruiden (bijv. 

distels)
• Gebruik van kunstmeststof
• Gebruik van dierlijke meststof
• Mogelijkheid tot wijzigen van locatie 

(ligging) van de pakketten in het veld (bijv. 
in geval van problemen met onkruiden) 

• Andere ….

25. Welke aspecten van het maaien moeten 
meer flexibel zijn? Duid alle opties aan die van 
toepassing zijn.
• Het aantal verplichte maaibeurten
• De verplichte data van maaien
• Het gebruik van het maaisel
• De datum van de vroegste maaibeurt 
• Andere ….

24. Ik vind dat de regels omtrent 
het maaien meer flexibel moeten 
zijn. 
• Ja
• Nee
• Geen mening

40a
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27. Welke aspecten van het inzaaien moeten 
meer flexibel zijn? Duid alle opties aan die 
van toepassing zijn.
• Mogelijkheid hebben om aan chemische 

onkruidbestrijding te doen vóór het 
inzaaien

• De verplichte zaaidata
• Mogelijkheid hebben om kunstmeststof 

te gebruiken 
• Andere ….

26. Ik vind dat de regels omtrent 
het inzaaien meer flexibel 
moeten zijn. 
• Ja
• Nee
• Geen mening

29. Welke aspecten van de samenstelling van de 
zaadmix moeten meer flexibel zijn? Duid alle 
opties aan die van toepassing zijn.
• Ik wil zelf mijn zaadmix samenstellen (aan de 

hand van een lijst met keuzemogelijkheden)
• Ik wil kiezen uit vooraf samengestelde 

zaadmixen voor akkerfauna
• Ik wil mijn zaadmix bepalen op basis van de 

kostprijs 
• Andere …

28. Ik vind dat er meer 
flexibiliteit moet zijn in de 
samenstelling van de zaadmix. 
• Ja
• Nee
• Geen mening

40a

142521

4334

ja

Nee/ geen 
mening

ja

Nee/ geen 
mening

31. Waarom wilt u meer flexibiliteit in de keuze 
van ligging van de pakketten in uw bedrijf?
Duid alle opties aan die van toepassing zijn.
• Om problemen in het beheer aan te pakken 

(bijv. onkruid)
• Om de pakketten beter in te passen op mijn 

bedrijf (bijv. teeltrotatie)
• Om beter af te stemmen op de akkerfauna 

op mijn bedrijf
• Andere ….

30. Ik vind dat er meer flexibiliteit 
moet zijn in de ligging van de 
maatregelenpakketten op het 
bedrijf. 
• Ja
• Nee
• Geen mening

ja

Nee/ geen 
mening

33. Wanneer moet, volgens u, een afwijking van de 
regels mogelijk zijn? Duid alle opties aan die van 
toepassing zijn.
• Om de waarde van de maatregel voor de 

akkerfauna te verhogen (bijv. door het opschalen 
van een gewone grasstrook naar een gemengde 
grasstrook plus)

• Wegens een probleem (bijv. onkruiddruk door 
droogte) dat duidelijk wordt tijdens de looptijd 
van de overeenkomst

• Het aanpassen van de zaaidata die kunnen 
worden beïnvloed door ongebruikelijke droogte 
of natte omstandigheden

• Om openbare toegang te verlenen in 
uitzonderingsgevallen (bijv. voor het onderhoud 
van openbare waterlopen) of om het beschadigde 
gedeelte te kunnen herstellen

• Andere …

32. Ik vind dat een afwijking van 
de regels in de overeenkomst 
mogelijk moet zijn (bijv. 
aanpassing van mijn contract) 
• Ja
• Nee
• Geen mening

ja

Nee/ geen 
mening
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35. Welke looptijd van een maatregelen-
pakketten heeft uw voorkeur? Gelieve 
slechts één antwoord aan te duiden.
• Een jaarlijks contract
• Een korte-termijncontract (tussen 1 en 5 

jaar)
• Een middellange-termijncontract (tussen 

5 en 10 jaar)
• Een lange-termijncontract (langer dan 10 

jaar) 
• Andere …

34. Ik vind dat er meer flexibiliteit 
moet zijn in de looptijd van de 
contracten voor het Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer 
(ANLb).
• Ja
• Nee
• Geen mening

37. Welke types van maatregelen wilt u opnemen 
in een ANLb pakketten?
Duid alle opties aan die van toepassing zijn.
• Werken met pakketten van maatregelen voor 

specifieke soorten, zoals patrijs of kiekendief
• Meer maatregelen voor zeldzame akker-

gewassen
• Meer maatregelen om insecten aan te trekken, 

zoals bestuivers
• Meer maatregelen voor bodemkwaliteit
• Meer maatregelen voor biodiversiteit
• Meer maatregelen voor klimaat
• Meer maatregelen voor wintervoedsel voor 

vogels 
• Andere …

36. Ik vind dat er meer flexibiliteit 
in de types van maatregelen voor 
beheer van akkerfauna zou 
moeten zijn (bijv. voor te creëren 
habitat, biodiversiteit).
• Ja
• Nee
• Geen mening

40a

1432/33
21

4340a.

ja

Nee/ geen 
mening

ja

Nee/ geen 
mening

39. Welke types van predatiecontrole moeten 
volgens u opgenomen worden in de ANLb
pakketten voor akkerfauna?
Duid alle opties aan die van toepassing zijn.
• Plaatsen van nestbescherming
• Creëren van habitatblokken van minstens 1 

hectare om predatie te beperken
• Doden van predatoren, zoals de vos
• Creëren van habitatstroken van minstens 20 

meter 
• Andere …

38. Ik vind dat er meer 
predatiecontrole mogelijk moet 
zijn (bijv. plaatsen van 
nestbeschermers of doden van 
predatoren zoals de vos)?
• Ja
• Nee
• Geen mening

ja

Nee/ geen 
mening
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40a. Wie moet de vergoedingen voor de ANLb
pakketten voor akkerfauna betalen?
Duid alle opties aan die van toepassing zijn.
• EU
• EU en nationale overheid samen
• Nationale overheid
• Consument
• Andere overheid (bijv. provincie)
• Agri-business
• Private sector (bijv. gebiedsontwikkelaars) 

die natuurwaarden belonen en simuleren
• Geen mening 
• Andere …

40b. Welke aspecten moeten volgens u 
vergoed worden? Kies maximaal drie 
antwoorden.
• Gederfd inkomen
• Aanleg en onderhoud van het habitat
• Aanleg van het habitat
• Type van bodem
• Type van landbouwactiviteit
• Prijs van de grond
• Pacht
• Regionale verschillen
• Resultaatgericht (volgens de opbrengst 

voor natuur van de ANLb pakketten)
• Financiële bonus (extra vergoeding bij 

extra impact op akkerfauna)
• Geen mening 
• Andere …

41. Vindt u de vergoeding van 2025-
2550 euro (afhankelijk van uw regio en 
de voorwaarden) voor het pakket 
wintervoedselakker voldoende? 
• Ja
• Nee
• Geen mening

42. Wat zou, volgens u, een meer 
correcte vergoeding zijn? Vul een getal 
in euro in.

43. Waarom neemt u (nog) niet deel aan het Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer (ANLb) voor akkerfauna (zoals patrijs, kievit, hazen,…)? Duid 
alle opties aan die van toepassing zijn.
• Ik heb nog nooit gehoord van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 

(ANLb).
• Ik neem maatregelen voor het milieu zonder daarvoor vergoed te worden
• Ik heb al een aanvraag voor een ANLb overeenkomst gedaan maar die werd 

niet goedgekeurd
• Ik kan geen overkomst voor het ANLb sluiten op mijn percelen
• Ik heb geen interesse om een overeenkomst voor het ANLb te sluiten
• Ik had vroeger een contract voor het ANLb maar ik heb dat stopgezet 
• Andere ….

44. Wat zou u kunnen overtuigen om een overkomst voor het Agrarisch Natuur-
en Landschapsbeheer (ANLb). (zoals patrijs, kievit, hazen,…) te sluiten? Duid alle 
opties aan die van toepassing zijn.
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44a. Aspecten die te maken hebben met bureaucratie.
Minder controles of andere wijze van controleren
• Mogelijkheid hebben tot zelfcontrole
• Als mijn grond in een gebied zou liggen waar een ANLb

overeenkomst mogelijk was
• Minder administratie
• Lagere sancties
• Geen lange-termijnbeperkingen na het beëindigen van een 

ANLb overeenkomst
• Als ik toestemming had van de eigenaar van mijn gronden
• Meer vertrouwen in de overheid
• Als ik zou mogen jagen op mijn ANLb maatregelen
• Als de ANLb overeenkomst zou worden aangezien als 

vergroeningsmaatregel voor de EU-subsidies
• Als ik de bevestiging zou krijgen dat de grond geen groene 

ruimtelijke bestemming krijgt na het beëindigen van de 
ANLb overeenkomst

44b. Aspecten die te maken hebben met 
flexibiliteit
• Meer flexibele contracten (bijv. 

lengte, startdatum)
• Meer flexibele uitvoering van 

beheertaken (bijv. data van ploegen, 
wijze van onkruidbestrijding)

• Hulp bij de afzet van de hoeveelheid 
mest die niet op de ANLb
maatregelen gebracht kan worden

44e. Aspecten die te maken hebben met het resultaat van een 
ANLb overeenkomst
• Als de maatregelen (pakketten) beter zouden passen in mijn 

bedrijf
• Als ik zou kunnen samenwerken met andere landbouwers
• Als er meer bewijs was dat de ANLb maatregelen 

akkerfauna helpen
• Als er meer maatschappelijke erkenning was voor het 

hebben van een ANLb overeenkomst
• Als het een meerwaarde zou geven aan de producten die ik 

produceer (bijv. door krijgen van label voor “akkerfauna 
vriendelijke productie”)

• Als ik hierdoor meer wild op mijn percelen zou krijgen

44c. Aspecten die te maken hebben met de vergoeding
• Hogere vergoeding
• Vergoeding voor het resultaat
• Meer zekerheid van betaling

44d. Aspecten die te maken hebben met 
advies
• Voorhanden zijn van betere 

schriftelijke informatie
• Krijgen van meer persoonlijk advies

44f. Andere 
aspecten: ……….

45. Als het mogelijk was of als de omstandigheden op uw landbouwbedrijf of jacht anders waren, 
welke pakketten uit het subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer zou u afsluiten? 
Hou er rekening mee dat niet alle opgesomde mogelijkheden beschikbaar zijn in Nederland. Sommige 
maatregelen (pakketten) zijn alleen mogelijk bij de buitenlandse Partridge-partners.
• Aanleg en onderhoud gemengde grasstroken
• Vogelakker
• Keverbank
• Wisselteelt
• Aanleg en onderhoud bloemenstrook
• Akkeronkruiden rand
• Graanranden
• Wintervoedselakker
• Stoppelland
• Methodes van predatiebeheer (bijv. nestbescherming)
• Geen mening 
• Andere ….
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46. In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen over de controle van het Agrarisch Natuur-
en Landschapsbeheer (ANLb)? Volledig oneens --, oneens -, geen mening O, eens +, volledig eens ++
• Ik ben tevreden over de huidige aanpak van de controle
• Ik vind controle nodig
• Ik vind dat ik meer controle krijg dan collega’s zonder een ANLb overeenkomst
• De inspecteurs zouden direct feedback (positief of negatief) moeten geven
• Inspecteurs moeten rapporteren binnen hetzelfde boekjaar waarop de vergoeding van toepassing is
• Inspecteurs moeten meer ruimte tot interpretatie krijgen bij een controle
• Controle kan ook gebeuren door andere personen dan inspecteurs van de overheid
• Ik wil graag zelf bepalen wie of welke instantie op mijn bedrijf komt controleren
• Ik wil dat het mogelijk is om fouten recht te zetten, binnen een bepaalde periode, om boetes te 

vermijden
• Ik ben voorstander van een systeem met zelfcontrole
• Ik ben voorstander van een systeem dat werkt met satellietbeelden bij controle
• Mijn adviseur(s) moet aanwezig zijn bij een controle
• Mijn vertegenwoordiger van het collectief moet aanwezig zijn bij een controle
• Ik vind dat de landbouwer gecontroleerd moet worden en niet het collectief

47. Welke informatie zou u willen hebben bij het sluiten van een ANLb overeenkomst? (duid alle opties 
aan die van toepassing zijn)
• Een overzicht van de mogelijke beheerpakketten
• Info over de praktische uitvoering van deze pakketten
• Info over de juridische aspecten
• Info over de financiële implicaties
• Info over de voordelen voor het milieu
• Info over hoe de maatregelen bijdragen tot het wildbestand
• Info over het verbeteren van de jacht op mijn boerderij of jachtgebied
• Ik ben in het algemeen geen voorstander van advies
• Ik heb geen behoefte aan advies
• Geen mening 
• Andere …

48c. Hoe vaak zou u persoonlijk 
advies willen?
• Eenmaal per jaar
• Twee- tot driemaal per jaar
• Alleen bij het starten van 

een ANLb-overeenkomst
• Wanneer ik er naar vraag
• Geen mening 
• Andere ….

48a. Zou u betalen voor advies?
• Ja
• Nee
• Geen mening 
• Andere …

48b. Is het voor u belangrijk 
dat u persoonlijk geadviseerd 
zou worden tijdens de 
looptijd van uw ANLb
overeenkomst?
• Ja
• Nee
• Geen mening 
• Andere …

45.
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50.

49a. Van wie zou u advies willen krijgen?
Duid alle opties aan die van toepassing zijn.
• Van een adviseur verbonden aan de overheid
• Van een adviseur verbonden aan mijn cluster of 

collectief
• Van een ander type adviseur (bijv. verbonden aan 

de wildbeheergroep of landbouworganisatie)
• Ik verzamel zelf mijn informatie (bijv. uit de pers, 

rapporten of online)
• Geen mening 
• Andere ….

49b. Wie zou voor het advies moeten betalen? 
Duid alle opties aan die van toepassing zijn.
• Landbouwers zelf
• Overheid
• NGO’s (niet gouvernementele organisaties)
• Agrarische collectieven
• Geen mening 
• Andere …



50. Vindt u dat de voorwaarden meer flexibel 
moeten zijn? (bijv. omtrent maaien, inzaaien, 
samenstelling zaad mix, plaats op het veld, 
looptijd van de overeenkomst,…) 
• Ja
• Nee  
• Geen mening

51. Ik vind dat de beperkingen in 
het beheer (bijv. beperking van 
gebruik van bestrijdingsmiddelen) 
meer flexibel moeten zijn. 
• Ja
• Nee
• Geen mening

52. Welke aspecten in het beheer moeten 
volgens u meer flexibel zijn? Duid alle opties 
aan die van toepassing zijn.
• Gebruik van bestrijdingsmiddelen
• Bestrijding van schadelijke onkruiden (bijv. 

distels)
• Gebruik van kunstmeststof
• Gebruik van dierlijke meststof
• Mogelijkheid tot wijzigen van locatie 

(ligging) van de pakketten in het veld (bijv. 
in geval van problemen met onkruiden) 

• Andere ….

54. Welke aspecten van het maaien moeten 
meer flexibel zijn? Duid alle opties aan die van 
toepassing zijn.
• Het aantal verplichte maaibeurten
• De verplichte data van maaien
• Het gebruik van het maaisel
• De datum van de vroegste maaibeurt 
• Andere ….

53. Ik vind dat de regels omtrent 
het maaien meer flexibel moeten 
zijn. 
• Ja
• Nee
• Geen mening

69a
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69a.

49b.

Nee/ geen 
mening

ja

ja

Nee/ geen 
mening

ja

Nee/ geen 
mening

57

56. Welke aspecten van het inzaaien moeten 
meer flexibel zijn? Duid alle opties aan die 
van toepassing zijn.
• Mogelijkheid hebben om aan chemische 

onkruidbestrijding te doen vóór het 
inzaaien

• De verplichte zaaidata
• Mogelijkheid hebben om kunstmeststof 

te gebruiken 
• Andere ….

55. Ik vind dat de regels omtrent 
het inzaaien meer flexibel 
moeten zijn. 
• Ja
• Nee
• Geen mening

ja

Nee/ geen 
mening



58. Welke aspecten van de samenstelling van de 
zaadmix moeten meer flexibel zijn? Duid alle 
opties aan die van toepassing zijn.
• Ik wil zelf mijn zaadmix samenstellen (aan de 

hand van een lijst met keuzemogelijkheden)
• Ik wil kiezen uit vooraf samengestelde 

zaadmixen voor akkerfauna
• Ik wil mijn zaadmix bepalen op basis van de 

kostprijs 
• Andere …

57. Ik vind dat er meer 
flexibiliteit moet zijn in de 
samenstelling van de zaadmix. 
• Ja
• Nee
• Geen mening

50.56

69a

ja

Nee/ geen 
mening

60. Waarom wilt u meer flexibiliteit in de keuze 
van ligging van de pakketten in uw bedrijf?
Duid alle opties aan die van toepassing zijn.
• Om problemen in het beheer aan te pakken 

(bijv. onkruid)
• Om de pakketten beter in te passen op mijn 

bedrijf (bijv. teeltrotatie)
• Om beter af te stemmen op de akkerfauna 

op mijn bedrijf
• Andere ….

59. Ik vind dat er meer flexibiliteit 
moet zijn in de ligging van de 
maatregelenpakketten op het 
bedrijf. 
• Ja
• Nee
• Geen mening

ja

Nee/ geen 
mening

62. Wanneer moet, volgens u, een afwijking van de 
regels mogelijk zijn? Duid alle opties aan die van 
toepassing zijn.
• Om de waarde van de maatregel voor de 

akkerfauna te verhogen (bijv. door het opschalen 
van een gewone grasstrook naar een gemengde 
grasstrook plus)

• Wegens een probleem (bijv. onkruiddruk door 
droogte) dat duidelijk wordt tijdens de looptijd 
van de overeenkomst

• Het aanpassen van de zaaidata die kunnen 
worden beïnvloed door ongebruikelijke droogte 
of natte omstandigheden

• Om openbare toegang te verlenen in 
uitzonderingsgevallen (bijv. voor het onderhoud 
van openbare waterlopen) of om het beschadigde 
gedeelte te kunnen herstellen

• Andere …

61. Ik vind dat een afwijking van 
de regels in de overeenkomst 
mogelijk moet zijn (bijv. 
aanpassing van mijn contract) 
• Ja
• Nee
• Geen mening

ja

Nee/ geen 
mening
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64. Welke looptijd van een maatregelen-pakketten 
heeft uw voorkeur? Gelieve slechts één antwoord 
aan te duiden.
• Een jaarlijks contract
• Een korte-termijncontract (tussen 1 en 5 jaar)
• Een middellange-termijncontract (tussen 5 en 10 

jaar)
• Een lange-termijncontract (langer dan 10 jaar) 
• Andere …

63. Ik vind dat er meer flexibiliteit 
moet zijn in de looptijd van de 
contracten voor het Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer 
(ANLb).
• Ja
• Nee
• Geen mening

ja

Nee/ geen 
mening

65



66. Welke types van maatregelen wilt u opnemen 
in een ANLb pakketten?
Duid alle opties aan die van toepassing zijn.
• Werken met pakketten van maatregelen voor 

specifieke soorten, zoals patrijs of kiekendief
• Meer maatregelen voor zeldzame akker-

gewassen
• Meer maatregelen om insecten aan te trekken, 

zoals bestuivers
• Meer maatregelen voor bodemkwaliteit
• Meer maatregelen voor biodiversiteit
• Meer maatregelen voor klimaat
• Meer maatregelen voor wintervoedsel voor 

vogels 
• Andere …

65. Ik vind dat er meer flexibiliteit 
in de types van maatregelen voor 
beheer van akkerfauna zou 
moeten zijn (bijv. voor te creëren 
habitat, biodiversiteit).
• Ja
• Nee
• Geen mening

50.64.

34

ja

Nee/ geen 
mening

68. Welke types van predatiecontrole moeten 
volgens u opgenomen worden in de ANLb
pakketten voor akkerfauna?
Duid alle opties aan die van toepassing zijn.
• Plaatsen van nestbescherming
• Creëren van habitatblokken van minstens 1 

hectare om predatie te beperken
• Doden van predatoren, zoals de vos
• Creëren van habitatstroken van minstens 20 

meter 
• Andere …

67. Ik vind dat er meer 
predatiecontrole mogelijk moet 
zijn (bijv. plaatsen van 
nestbeschermers of doden van 
predatoren zoals de vos)?
• Ja
• Nee
• Geen mening

ja
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69a. Wie moet de vergoedingen voor de ANLb pakketten voor 
akkerfauna betalen? Duid alle opties aan die van toepassing zijn.
• EU
• EU en nationale overheid samen
• Nationale overheid
• Consument
• Andere overheid (bijv. provincie)
• Agri-business
• Private sector (bijv. gebiedsontwikkelaars) die natuurwaarden 

belonen en simuleren
• Geen mening 
• Andere …

Nee/ geen 
mening



69b. Welke aspecten moeten volgens u vergoed worden? Kies maximaal drie antwoorden.
• Gederfd inkomen
• Aanleg en onderhoud van het habitat
• Aanleg van het habitat
• Type van bodem
• Type van landbouwactiviteit
• Prijs van de grond
• Pacht
• Regionale verschillen
• Resultaatgericht (volgens de opbrengst voor natuur van de ANLb pakketten)
• Financiële bonus (extra vergoeding bij extra impact op akkerfauna)
• Geen mening 
• Andere …

70. Vindt u de vergoeding van 2025-2550 euro (afhankelijk van uw 
regio en de voorwaarden) voor het pakket wintervoedselakker 
voldoende? 
• Ja
• Nee
• Geen mening

71. Wat zou, volgens u, een meer correcte vergoeding zijn? Vul een 
getal in euro in.
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69a

41.

73.
End.

72a. Ik wil graag op de hoogte worden 
gehouden van de resultaten van het 
onderzoek.
• Ja. Vul uw e-mailadres in (uw e-

mailadres wordt alleen gebruikt voor 
de hier aangekondigde reden) 
………………..

• Nee

72b. Ik wil graag kans maken op het 
winnen van de prijs (PARTRIDGE-zaadmix
om 1 hectare in te zaaien).
• Ja. Vul uw e-mailadres in (uw e-

mailadres wordt alleen gebruikt voor 
de hier aangekondigde reden)

• Nee.

nee

ja

9.

12.

1.


