Investeren in het platteland met
beheerovereenkomsten
•

•

•

Vanaf 1 januari 2015 kan je als landbouwer beheerovereenkomsten
starten binnen het derde Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPOIII).
Deze vijfjarige overeenkomsten bieden je de kans om op vrijwillige
basis mee te werken aan de realisatie van de natuur- en
milieudoelstellingen in Vlaanderen.
In ruil voor je extra inspanningen ontvang je jaarlijks een vergoeding.
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Ben je geïnteresseerd in onze beheerovereenkomsten en
wil je graag weten wat er mogelijk is op jouw bedrijf,
contacteer dan de VLM-bedrijfsplanner uit jouw regio.
Zie kaartje op de achterzijde.

Meer info op:
http://www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten

De Vlaamse Landmaatschappij biedt beheerovereenkomsten aan voor:
• perceelsranden om kwetsbare natuurelementen zoals bossen,
waterlopen en holle wegen te bufferen, om pollen en nectar te voorzien en om
een gunstig leefgebied te creëren voor allerhande dieren;
• erosiebestrijding door de aanleg van grasstroken op erosiegevoelige akkers en
de aanleg van grasland op strategische plaatsen;
• soortenbescherming om het leefgebied van bijv. akker- en weidevogels
te verbeteren;
• het onderhoud van kleine landschapselementen zoals hagen, heggen,
houtkanten en knotbomen;
• botanisch beheer om soortenrijke graslanden in stand te houden of
te ontwikkelen;
• het verbeteren van de waterkwaliteit door teelten te kiezen met een laag risico
op nitraatuitspoeling.

Enkele algemene voorwaarden
• Je kunt beheerovereenkomsten sluiten als je een actieve landbouwer bent. Dit betekent dat je bij ALV
geregistreerd bent als actieve landbouwer.
• De minimumvergoeding voor een beheerovereenkomst is 750 EUR, verspreid over vijf jaar.
• Een beheerovereenkomst waterkwaliteit wordt gesloten voor een oppervlakte van
		minstens twee hectare.
• Het perceel waarvoor je de beheerovereenkomst aanvraagt, moet geregistreerd zijn via
de verzamelaanvraag en moet tijdens de hele looptijd in jouw gebruik zijn.

• info op:
Meer
http://www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten

Bert Dekock

0494 56 48 29
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Filip Jonckheere
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Sebastiaan Hanoulle
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Julie Verstraete
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Caroline Beele
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Je bedrijfsplanner is...
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Onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Unie
Doelstelling

Nieuw beheerpakket
vanaf 2015

Wat moet je doen?

Wat mag je niet doen?

Waar?

Vergoeding
per jaar

Vergelijkbaar
beheerpakket
in PDPOII

Ontwikkeling soortenrijk
grasland

• maaien volgens advies
• maairegister bijhouden

• bemesting en bodemverbeteraar opbrengen
• bestrijdingsmiddelen gebruiken

in beheergebieden
botanisch beheer

881 EUR/ha

botanisch beheer

Instandhouding soortenrijk
grasland

• maaien/beweiden volgens advies
• maairegister bijhouden

• bemesting en bodemverbeteraar opbrengen
• bestrijdingsmiddelen gebruiken

in heel Vlaanderen
mits soortenrijk
grasland

1174 EUR/ha

botanisch beheer

Graslandbeheer maaien
22 juni

• maairegister bijhouden
• maaien vanaf 22 juni

• maaien voor 22 juni
• perceel gebruiken tussen 20 maart en 22
juni

in beheergebieden
698 EUR/ha
soortenbescherming

weidevogelbeheer,
uitstel maaidatum

Graslandbeheer beweiden
20 mei

• tussen 20 mei en 15 juni max. 4 dieren per ha
toelaten

• andere activiteit tussen 20 maart en 20
mei

in beheergebieden
116 EUR/ha
soortenbescherming
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Graslandbeheer standweide
15 juni

• tussen 20 maart en 15 juni max. 2 dieren per ha
toelaten

• andere activiteit tussen 20 maart en 15
juni

in beheergebieden
661 EUR/ha
soortenbescherming

Graslandbeheer kuikenweide • tussen 20 maart en 1 juli max. 2 dieren per ha
1 juli
toelaten

• andere activiteit tussen 20 maart en 1 juli

in beheergebieden
761 EUR/ha
soortenbescherming

Aanleg en onderhoud
vluchtstrook
22 juni

• grasstrook
aanleggen of behouden
• maaien of klepelen vanaf 22 juni

• bemesting en bodemverbeteraar opbrengen
• bestrijdingsmiddelen gebruiken
• andere activiteit

in beheergebieden
weidevogelbeheer

Faunavoedselgewas

• een zaadleverend gewas telen
• gewas behouden tot 15 maart
van het jaar erna

Aanleg en onderhoud
grasstrook

• grasstrook aanleggen of behouden op bouwland
• eventuele ploegvoor(wal) verwijderen

Aanleg en onderhoud
erosiedam

• strobalen erosiedam van minstens 50 cm hoog
aanleggen
• te combineren met andere pakketten i.k.v.
erosiebestrijding

Aanleg en onderhoud
strategisch gelegen grasland

• extra grasland aanleggen op bouwland

Aanleg en onderhoud
grasstrook 15 juni

1616 EUR/ha

weidevogelbeheer,
uitstel beweidingsdatum

Nieuw
perceelsrand natuur

in beheergebieden
1931 EUR/ha
soortenbescherming

vogelvoedselgewas

in heel Vlaanderen
op een erosiege
voelig perceel en
niet langs waterloop
(VHA)

1047 EUR/ha

grasbufferstroken en
grasgangen

in heel Vlaanderen
op grasstrook,
grasstrook 15 juni,
gemengde grasstrook of strategisch
gelegen grasland

12,86 EUR/m

• het grasland gebruiken om te voldoen aan een inzaaiverplichting ikv de
vergroeningsvereisten rond blijvend
grasland

in heel Vlaanderen
op strategisch
gelegen percelen
voor erosiebestrijding aangeduid door
ALBON

619 EUR/ha

• grasstrook aanleggen of behouden op bouwland
• langs een kwetsbaar landschapelement
• maaien of klepelen vanaf 15 juni

• bemesting en bodem verbeteraar
opbrengen
• bestrijdingsmiddelen
gebruiken
• andere activiteit

in heel Vlaanderen

1317 EUR/ha

Aanleg en onderhoud
gemengde grasstrook (a)

• (a) strook aanleggen met goedgekeurd mengsel
voor 31 mei
• (a) zaaizaadetiket en factuur bijhouden

• bemesting en bodemverbeteraar
opbrengen
• bestrijdingsmiddelen gebruiken
• andere activiteit

(a en b) in heel
(a) 1812 EUR/ha
Vlaanderen langs
een kwetsbaar
landschapselement,
op een erosiegevoelig perceel of in
beheergebied voor
soortenbescherming

Onderhoud
gemengde grasstrook (b)

• (b)bestaande strook behouden
• vrij maaien of klepelen en 1/3 laten staan over
de ganse lengte gedurende het hele jaar
OF maaien of klepelen vanaf 15 juli

Aanleg en onderhoud
gemengde grasstrook plus (a)

• (a) strook aanleggen met goedgekeurd mengsel
voor 31 mei
• (a) zaaizaadetiket en factuur bijhouden

Onderhoud gemengde
grasstrook plus (b)

• (b)bestaande strook behouden
• (maaien of klepelen tussen 15/3 en 15/4) en
maaien of klepelen tussen 15/8 en 31/10, waarbij telkens minstens een derde en maximaal de
helft van de breedte van de strook blijft staan

Aanleg en onderhoud
bloemenstrook

• strook aanleggen met goedgekeurd bloemenmengsel voor 31 mei
• zaaizaadetiket en factuur bijhouden
• de strook maaien of klepelen (afhankelijk van
het mengsel)

• bemesting en bodemverbeteraar
opbrengen
• bestrijdingsmiddelen gebruiken
• andere activiteit

in heel Vlaanderen
langs zuidkant van
bos of een houtig
landschapselement

Voor alle houtige
landschapselementen

• exoten bestrijden en afgestorven planten
vervangen
• stambasis van planten beschermen tegen vee

• deel van je tuin, erfbeplanting of windscherm inzetten voor de overeenkomst

in heel Vlaanderen

• Onderhoud haag
• Onderhoud kaphaag
• Onderhoud heg

• jaarlijks de haag scheren op minstens 0,8m hoogte
• beheer uitvoeren binnen de eerste 4 jaar
• snoeien tijdens eerste jaar op minstens 1,5 m
daarna geen onderhoud meer

1,87 EUR/m
1,51 EUR/m
2,76 EUR/m

• Onderhoud houtkant
• Onderhoud knotbomen
• Omvormingsbeheer
houtkant

• beheer uitvoeren binnen de eerste 4 jaar
• beheer uitvoeren binnen de eerste 4 jaar
• beheer uitvoeren binnen de eerste 4 jaar

40,1 EUR/are
2,83 EUR/boom
80,9 EUR/are

• de grasstrook gebruiken om te voldoen aan een inzaaiverplichting ikv de
vergroeningsvereisten rond blijvend
grasland
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Nieuw

perceelsrand natuur

Nieuw

(b) 1700 EUR/ha

• bemesting en bodemverbeteraar
opbrengen
• bestrijdingsmiddelen gebruiken
• andere activiteit

in beheergebieden
(a) 2108 EUR/ha
soortenbescherming

gemengde grasstrook

in beheergebieden
(b) 1996 EUR/ha
soortenbescherming

gemengde grasstrook

1972 EUR/ha

Nieuw

onderhoud haag

Nieuw
onderhoud heg

onderhoud houtkant

Legende

Nieuw

Waterkwaliteit

• minstens 90% laagrisicoteelten op
bouwlandareaal
• minstens 4 hoofdteelten waarvan 3 laag
risicoteelten voor elk minstens 5 % van totaal
bouwlandareaal
• nitraatresidu laten bepalen op alle percelen van
het bedrijf (behalve uitzonderingen)*
• bodemanalyse (pH en C ) op alle percelen in het
eerste jaar
• Minstens één bedrijfsbegeleiding door een
VLM-bedrijfsadviseur
• Elk jaar minstens voor de minimaal overeengekomen oppervlakte laagrisicoteelten gevolgd
door een laag risico nateelt ( behalve uitzondering) verbouwen

• er is geen extra bemestingsbeperking
zoals voor de BO water onder PDPOII. De
maximale bemestingsnormen volgens
het mestdecreet kunnen toegepast
worden.

minstens 2ha bouwland gebruiken in
de beheergebieden
waterkwaliteit

245 EUR/ha

Fosfaatuitmijning
akkerland

• meerjarige grasklaver inzaaien of het eerste
jaar graan, vlas, boekweit daarna meerjarige
grasklaver en graan in laatste jaar
• jaarlijks oogsten
• factuur en zaaizaadetiket bijhouden
• bodemanalyse laten doen in eerste jaar voor
fosfaatvoorraad
• bodemanalyse (N, K en pH) laten doen in eerste
en derde jaar
• bemesten volgens advies en normen

• fosfaatmeststof gebruiken

in beheergebieden
Natura 2000

704 EUR/ha
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Verminderde bemesting
akkerland

• nitraatresidu laten bepalen op alle percelen*
• vruchtwisseling toepassen

• bemesten

in beheergebieden
Natura 2000

1391 EUR/ha
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Verminderde bemesting
grasland

• graslandvegetatie in stand houden
• nitraatresidu laten bepalen op alle percelen*

• bemesten

in beheergebieden
Natura 2000

1036 EUR/ha
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*gemiddeld nitraatresidu is meer dan 4kg lager dan de laagste drempelwaarde vastgesteld in de Vlaamse regelgeving
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