PROBLEMEN MET DE UITVOERING VAN UW BEHEEROVEREENKOMST
Wat te doen bij problemen
met de uitvoering van uw
beheerovereenkomst?
Heeft u een beheerovereenkomst
gesloten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)? Ondervindt
u problemen bij de uitvoering ervan? Neem dan meteen contact
op met uw bedrijfsplanner!
West-Vlaanderen
Katrien Neudt
Stijn De Winter
Filip Jonckheere
Bram Conings
Dieter Coelembier
Bert Dekock
Bregt Desmet
Jeroen Algoet

0498 53 70 11
0498 86 01 60
0494 56 48 15
0496 57 64 90
0499 99 43 37
0494 56 48 29
0494 56 48 30
0496 57 64 89

Oost-Vlaanderen
Pascale Steurbaut
Caroline Beele
Nick Van der Hooft
Bart Ghyselen

0499 99 43 35
0499 59 35 61
0494 56 48 36
0494 46 49 46

Antwerpen
Katrien Proost
Lieven Lavrysen
Stijn Leestmans

0491 62 13 10
0497 97 83 30
0479 93 21 12

Vlaams-Brabant
Roald Steeno
Frederik Hanssens
Rauwerd Roosen
Matthias Lemmens
Sven Jardin
Hannelore Bruyninckx
Hans Roosen
Janne Tjampens

0499 99 42 74
0499 99 43 34
0499 59 43 09
0499 59 38 39
0496 16 85 38
0489 33 60 76
0499 99 43 33
0471 53 37 41

Limburg
Davy Noelmans
Gert Peeters
Martijn Erkens
Jurgen Bernaerts
Greet Dielis
Dirk Awouters

0497
0494
0497
0494
0495
0494

Bij onderhoudswerken aan een waterloop werd
ruimingsslib en maaisel op de aangrenzende grasstrook
gedeponeerd.
Waterloopbeheerders maken bij het onderhoud van waterlopen regelmatig gebruik van aangrenzende grasstroken aangelegd in het kader van
een beheerovereenkomst. Daarbij wordt vaak slib en maaisel op de strook
achtergelaten.
Indien de strook geheel of gedeeltelijk bedekt is met slib, moet de grasstrook zo snel mogelijk in zijn oorspronkelijke toestand worden hersteld.
Heb je de mogelijkheid, neem dan een paar foto’s van de schade alvorens
de strook te herstellen.
Indien het maaisel van de oevervegetatie op de grasstrook werd achtergelaten, wordt dit bij voorkeur verwijderd.
Neem bij vragen contact op met uw bedrijfsplanner.

Ruimingsslib op de grasstrook

47 64 35
56 48 61
47 64 36
56 48 58
22 89 05
56 48 57

De grasstrook langs uw perceel wordt regelmatig door derden
gebruikt als doorgang.
De meeste grasstroken die aangelegd zijn in het kader van een beheerovereenkomst mogen niet gebruikt worden als doorgang. Nochtans gebeurt
het dat onwetende voorbijgangers de grasstrook toch betreden. Indien u
vaststelt dat uw grasstrook door anderen gebruikt wordt als doorgang,
neemt u best contact op met uw bedrijfsplanner.

beheerovereenkomsten@vlm.be
In deze folder geven we u alvast
enkele tips voor een aantal vaak
voorkomende problemen.

Gebruik van grasstrook als doorgang
Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Vlaanderen
is open ruimte

Maaisel op de grasstrook
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De aanleg van de grasstrook, de bloemenstrook of
het faunavoedselgewas is mislukt.

v.u. Toon Denys, Gedelegeerd bestuurder, Vlaamse Landmaatschappij, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, februari 2021

Zowel gras- en bloemenstroken als faunavoedselgewas moeten volgens de
beheerovereenkomst worden ingezaaid voor 31 mei. We raden u aan om
tijdig in te zaaien en de opkomst van het mengsel op te volgen. Het kan immers gebeuren dat het zaadmengsel dat u heeft ingezaaid slecht opkomt
door bv. droogte met kale plekken en overwoekering door andere planten
tot gevolg. Indien u dergelijk probleem vaststelt, breng dan uiterlijk op 30
juni uw bedrijfsplanner schriftelijk op de hoogte.

Er worden werken van openbaar nut uitgevoerd op uw perceel.
Het gebeurt dat bij werken van openbaar nut (aanleg gasleiding, plaatsing windturbine, wegenwerken …) schade wordt veroorzaakt op het perceel waarvoor een beheerovereenkomst gesloten werd. Dergelijke werken
moeten worden gemeld aan de VLM. Contacteer uw bedrijfsplanner die u
verder zal begeleiden.

Werken van openbaar nut

Slechte opkomst van grasstrook
Geslaagde opkomst van bloemenstrook

U hebt het perceel waarvoor u de beheerovereenkomst sloot
niet langer in gebruik.
Beheerovereenkomsten worden gesloten voor een periode van vijf jaar en
moeten in de meeste gevallen vijf jaar lang op hetzelfde perceel worden
toegepast. Het kan echter gebeuren dat u tijdens de looptijd van uw beheerovereenkomst het gebruiksrecht verliest van het perceel (bv. in geval
van onteigening of onvoorzien pachtverlies). Indien de beheerovereenkomst wordt overgenomen door een andere landbouwer, moet het formulier ‘Aanvraag van de overname van een beheerovereenkomst’ worden ingediend (behalve in het geval van een volledige bedrijfsoverdracht). Indien
de beheerovereenkomst niet wordt overgenomen door een andere landbouwer, dien dan het formulier ‘Aanvraag van de voortijdige stopzetting
van een beheerovereenkomst’ in. De formulieren kunt u vinden op onze
website www.vlm.be (ga naar thema’s, beheerovereenkomsten, formulieren).

VLM.be

