
‘LA FERME’ HENRICOT BEKROOND MET DE PRESTIGIEUZE 

"BAILLET LATOUR MILIEUPRIJS 2018" 

 
Gilles Mahieu, gouverneur van de provincie Waals-Brabant, en Baron Jan Huyghebaert, voorzitter van het Fonds 

Baillet Latour, hebben vandaag de Baillet Latour Milieuprijs 2018 uitgereikt aan La Ferme Henricot. 

 

Dit project werd geselecteerd uit 5 kandidatuurdossiers. De winnaar werd gekozen door een jury van 4 deskundigen, 
onder leiding van de heer Claude Delbeuck, voorzitter van de jury van de Baillet Latour Milieuprijs 2018 en ere-
secretaris-generaal van de Openbare Dienst van Wallonië.  
 
De jury liet zich vooral verleiden door de baanbrekende aspecten en de dynamiek van de familie Henricot die de 
economische efficiëntie verhogen terwijl het milieu beschermd wordt dankzij de vermindering van de 
productiemiddelen en het gebruik van specifieke voorzieningen.  
 

Tijdens zijn toespraak verklaarde de voorzitter van de jury, Claude Delbeuck: "Wij hebben projectverantwoordelijken 

ontmoet die gepassioneerd zijn door hun avontuur en die deze passie overbrengen naar hun gesprekspartners".   

 

 LA FERME HENRICOT 

 

In 2000, besloot Claude Henricot de familieboerderij om te vormen van exploitatie naar duurzame landbouw. Het doel 

van dit project: een toename van de economische efficiëntie en tegelijk het milieu beschermen waarin deze wordt 

geïntegreerd. En dit door een aanzienlijke vermindering van het brandstofverbruik, werkkracht, fytosanitaire producten 

en meststoffen. In de loop der jaren werd deze doelstelling permanent geconsolideerd. Een progressieve verbetering 

van de bodemstructuur en het verwijderen van de verharde ondergrond hebben het mogelijk gemaakt om de 

productiekosten te verlagen en het rendement te verbeteren.  

 

Daarna werd een laatste doelstelling toegevoegd: de ontwikkeling van de biodiversiteit in het algemeen en van de 

omringende fauna in het bijzonder. Het meer beredeneerde en duurzame beheer van de bodem heeft immers geleid 

tot een toename van deze populaties, en wel dankzij de bescherming ervan door de ontwikkeling van schuilplaatsen - 

nesten en zitstokken voor roofvogels, gransstroken, vijvers en plassen, maar ook plantaardige lagen met verschillende 

soorten om micro-organismen in de bodem te ontwikkelen. Al heel snel zijn de wild- en vogelpopulaties toegenomen.  

 

La Ferme Henricot wordt wetenschappelijk omkaderd en gesteund door verschillende verenigingen en ook door 

institutionele spelers op ornitologisch en landbouwniveau, zoals onder andere Natagora, het Koninklijk Instituut voor 

Natuurwetenschappen, de UCL en Greenotec.  

 

 

 DE BAILLET LATOUR MILIEUPRIJS: DE BELANGRIJKSTE PRIJS VOOR HET LEEFMILIEU IN BELGIË 

 

De Baillet Latour Milieuprijs 2018 wordt georganiseerd door de Fondation pour la Conservation des Habitats, met de 

heer Juan de Hemptinne als voorzitter. Een jury van onafhankelijke milieudeskundigen, grondeigenaars en journalisten 

evalueert elk jaar verschillende kandidaten op basis van bepaalde criteria.  

 

De Baillet Latour Milieuprijs werd meer dan 20 jaar geleden opgericht Deze prijs ter waarde van 25.000 euro is in ons 

land de belangrijkste erkenning voor privaat duurzaam milieubeheer. Ze bekroont elk jaar een eigenaar of privé-

beheerder die zich bezighoudt met de ecologische inrichting of het ecologisch beheer van een in België gelegen domein. 

Deze jaarlijkse nationale prijs wordt afwisselend uitgereikt door de Fondation Wallonne pour la Conservation des 

Habitats en de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen. 



 

 

 PERSINFORMATIE 

 

Fondation Wallonne pour la Conservation des Habitats – Patrick Miel, uitvoerend secretaris-generaal 

Tel: +32 (0)473 45 46 14 
E-mail: patrick.miel@conservation-des-habitats.be 

 

Fonds Baillet Latour - Alain De Waele, secretaris-generaal 

Tel. : +32 (0)16 27 61 59 

GSM: +32 (0)473 80 84 73 

E-mail: alain.dewaele@iblf.be 

www.fondsbailletlatour.com 

 

Interel - Ellen Wilde 

Tel. : +32 (0)2 231 13 09 

GSM: +32 (0)497 25 02 99 

E-mail: ellen.dewilde@interelgroup.com 



 Gedreven door uitmuntendheid 
Het Fonds Baillet Latour werd in 1974 opgericht op initiatief van graaf Alfred de Baillet Latour.
Het doel? Het bevorderen, aanmoedigen en belonen van uitmuntendheid, voornamelijk in België, 
waarbij de mens een centrale rol speelt.  

 Bouwen aan een betere toekomst
Al meer dan 40 jaar streeft het Fonds ernaar om initiatieven te ondersteunen die zich onder- 
scheiden door hun uitstraling, hun aansporing tot menselijke uitmuntendheid of door hun innova-
tieve benadering voor het aangaan van de uitdagingen van de samenleving van morgen.

Deze steun leidt tot concrete en beloftevolle resultaten in vier domeinen: gezondheidszorg,
onderwijs, cultuur en sport.

 Zich onderscheiden
De Gezondheidsprijs, de Grant for Medical Research, de Prijs voor het Leefmilieu, de Univer-
sitaire en Olympische Leerstoelen, de restauratie van emblematische werken van het Belgisch 
roerend erfgoed, de steun aan de uitvoering van muziek en sport op hoog niveau, de begeleiding 
van maatschappelijke initiatieven en burgereducatie die gericht zijn op het bevorderen van de 
integratie van jongeren ... het Fonds draagt voortdurend bij aan de ontwikkeling van projecten die 
het verschil maken.

 Dynamiek en good governance
Het Fonds Baillet Latour is resoluut gericht op de toekomst en hoewel het wordt gedreven door 
een natuurlijke bescheidenheid, maken de honderden realisaties die sinds de oprichting werden 
gesteund, het Fonds tot een algemeen erkende en toonaangevende speler in onze maatschappij.  
Op de achtergrond van deze inzet, garandeert een onweerlegbare strikte werkwijze good governance.

De secretaris-generaal en de voorzitter staan gezamenlijk in voor het dagelijks bestuur, waaronder  
de voorselectie, de begeleiding en de opvolging van de projecten. De raad van bestuur, bijgestaan 
door gerenommeerde internationale experts, valideert alle interventies en verbintenissen.

Meer weten
Wilt u meer weten? U vindt alle informatie over de projecten die het Fonds Baillet 
Latour steunt en de opmerkelijke realisaties die ze beloont op haar website:  
www.fondsbailletlatour.com.Welkom!


