
  

 
 

 

 

Resultaten van het project 

De projectpartners van ‘DurAgr’ISO 14001’ 

hebben tools ontwikkeld voor de landbouwers. Via 

een webplatform en een aantal transregionale 

tools kunnen de landbouwers een 

gemeenschappelijke methode hanteren. Op die 

manier profiteren ze van een zichtbare 

economische spin-off, die te danken is aan een 

betere organisatie en opleiding (tijdwinst), 

collectieve aankopen (groepsprijzen), een betere 

beheersing van de productiestromen 

(vermindering van de input), uitwisselingen van 

ervaring en deskundigheid met collega’s en 

experts.  Deze methodiek werd opgestart in 

Picardië en vervolgens in andere Franse en 

Belgische regio’s geïmplementeerd. Uiteindelijk 

zou deze aanpak tot de oprichting van een 

Europese organisatie moeten leiden. 

déboucher sur une structure européenne. 

 

Totaal budget: 

€ 1.528.815,49  

EFRO :  

€ 719.892,79  

 

Landbouw neemt veel ruimte in beslag en bepaalt daarom in belangrijke mate de kwaliteit van het milieu op 

het platteland. Landbouw is een van de grote pijlers van de duurzame ontwikkeling en deze sector speelt een 

grote rol op sociaal-economisch gebied. Sinds 2009 hebben 110 landbouwers die deelnemen aan het project 

‘DurAgr’ISO 14001’ voor een duurzame aanpak gekozen.  

 

Project DurAgr’ISO 14001 

Doelstellingen van het project 

De projectpartners willen het duurzame karakter van de 

landbouw in het grensgebied verbeteren. Ze gaan daarbij 

uit van de notie ‘milieucertificatie’ van het Franse 

Terr’Avenir, die ze aanpassen aan de eigen kenmerken van 

het Belgische gebied. De landbouwers stellen een 

diagnose die bijzonder veel belang hecht aan het milieu 

(verminderen van het energieverbruik, gebruikmaken van 

hernieuwbare energie, ontwikkelen van een bedrijfsketen 

voor landbouwafvalbeheer, verminderen van 

verontreinigingen en risico’s, biodiversiteit, beperkt 

gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen, enz.).  Daarnaast 

worden ook de maatschappelijke aspecten van de 

landbouwsector in overweging genomen (gezondheid, 

veiligheid en welzijn binnen de bedrijven, inspraak van alle 

betrokkenen) en de economische leefbaarheid van de 

bedrijven. Deze diagnose, die op duurzame ontwikkeling 

gericht is, dient vervolgens als uitgangspunt voor een 

persoonlijk actieplan en voor concrete, gepersonaliseerde 

acties. Elk jaar wordt een audit uitgevoerd om de 

vooruitgang te evalueren, volgens het principe van de 

continue verbetering. 

Website van het project: www.terr-avenir.com 

Partners 
 Centre Wallon de Recherches Agronomiques 

(Gembloux) 

 Fédération Unie des Groupements d’Éleveurs 

et d’Agriculteurs (Namur) 

 Parc Naturel du Pays des Collines (Ellezelles) 

 Peri G (Boves) 

 Terr’Avenir Picardie (Amiens) 

 Inagro (Beitem) 

  

Enkele veelzeggende cijfers 

 110 landbouwers zijn bij dit initiatief betrokken: 

o 65 in Picardië 

o 30 in Wallonië 

o 15 in Vlaanderen 

o 60 van deze bedrijven werden in 2012 

ISO14001-gecertificeerd 

 18.500 ha landbouwgrond wordt op een meer 

duurzame manier geëxploiteerd 

 Het project werd bekroond met de Professionele Prijs 

van het Phytofar Instituut en met de Prijs voor 

Duurzame Ontwikkeling van de Provincie Namen.  

  

Periode :  

1 maart 2009  

30 juni 2012 


