BEHEEROVEREENKOMSTEN VOOR KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN

Waarom beheerovereenkomsten voor het onderhoud van kleine landschapselementen?
In grote delen van Vlaanderen
lag in het verleden een fijnmazig
netwerk van kleine landschapselementen (KLE’s) zoals hagen, knotbomen, houtkanten, …. Vandaag
maken de resterende KLE’s deel
uit van ons cultureel erfgoed
en maken ze het landschap aantrekkelijker voor recreanten.
Daarnaast vormen KLE’s een
geschikt leefgebied voor allerlei
dieren. Ze kunnen er schuilen, rusten, nestelen of voedsel zoeken.
Sommige diersoorten gebruiken
de landschapselementen om zich
te verplaatsen door een gebied.
Bovendien komen er heel wat
plantensoorten voor.
Ten slotte hebben KLE’s ook voor
de landbouwsector een meerwaarde. Ze zorgen voor een gunstig microklimaat waardoor gewassen beter groeien. Daarnaast
bieden ze beschutting aan het vee
en zijn ze nuttig bij erosiebestrijding.
Een groot deel van de KLE’s is
intussen verdwenen. Het is dan
ook belangrijk om de resterende
landschapselementen goed te onderhouden. U kunt uw steentje
bijdragen door met de Vlaamse
Landmaatschappij een beheerovereenkomst te sluiten voor het
onderhoud van KLE’s. U ontvangt
dan vijf jaar lang een jaarlijkse
vergoeding voor uw inspanningen.

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Voorwaarden voor het sluiten van een beheerovereenkomst
• U bent als actieve landbouwer geregistreerd bij het Departement
voor Landbouw en Visserij;
• U kunt enkel beheerovereenkomsten sluiten op percelen uitgebaat en
geregistreerd als landbouwgrond in het Vlaamse Gewest;
• U heeft het perceel tijdens de hele looptijd van de beheerovereenkomst
in gebruik.

Hoe vraagt u een beheerovereenkomst aan?
Als u geïnteresseerd bent in de beheerovereenkomsten van de Vlaamse
Landmaatschappij, neemt u best contact op met de bedrijfsplanner verantwoordelijk voor uw regio. U vindt de gegevens van de bedrijfsplanners
op www.vlm.be.
Onze bedrijfsplanners bekijken samen met u welke beheerpakketten mogelijk zijn op uw bedrijf en helpen u bij het invullen van uw aanvraag. Na
het sluiten van de beheerovereenkomst begeleiden zij u bij de uitvoering
ervan.
Beheerovereenkomsten starten op 1 januari en hebben een looptijd van vijf
jaar. U moet het aanvraagformulier indienen uiterlijk op 1 oktober van
het jaar voorafgaand aan de startdatum.

Waar kunt u een beheerovereenkomst voor het onderhoud
van KLE’s sluiten?
Beheerovereenkomsten voor het onderhoud van KLE’s kunt u overal in
Vlaanderen sluiten. De boom- en struiksoorten die voorkomen in de KLE’s
en de manier waarop ze beheerd worden, verschillen naargelang de regio
en geven het landschap een streekeigen karakter.
Wilt u graag weten welke KLE’s op uw bedrijf in aanmerking komen?
Contacteer dan de bedrijfsplanner verantwoordelijk voor uw regio

Welke beheerovereenkomsten voor het onderhoud van KLE’s
kunt u sluiten?
De Vlaamse Landmaatschappij biedt beheerovereenkomsten aan voor het
onderhoud van hagen, kaphagen, heggen, houtkanten, houtsingels
en knotbomenrijen.
Daarnaast kunt u ook een beheerovereenkomst sluiten voor omvormingsbeheer van houtkanten op voorwaarde dat dat past binnen een door de
VLM goedgekeurd project. U ondertekent een projectfiche waarin nauwkeurig beschreven wordt wanneer en op welke wijze u het beheer moet
uitvoeren.
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Algemene voorwaarden
Voor alle beheerovereenkomsten voor het onderhoud van kleine landschapselementen gelden volgende voorwaarden:
• Het landschapselement moet volledig op of grenzend aan een landbouwperceel liggen;
• Het landschapselement maakt geen deel uit van een tuin en kan niet beschouwd worden als erfbeplanting of
windscherm (uitzondering: heggen mogen wel als windscherm gebruikt worden als ze uit minstens 5 soorten
bestaan, met elk een aandeel van maximum 20%);
• De stambasis van de planten moet beschermd worden tegen vraatschade door vee;
• Snoeiafval mag niet in het landschapselement achtergelaten worden (ook niet na verhakselen);
• Voor de bestrijding van Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia is een gerichte stobbenbehandeling
met een herbicide toegelaten;
• Exoten worden tijdens de eerste 4 jaar van de overeenkomst verwijderd en vervangen door geschikte soorten;
Een lijst van geschikte soorten zit als bijlage bij de overeenkomst;
• Gaten in het landschapselement moet u met geschikte soorten opvullen vóór 31 mei van het eerste werkjaar;
• Dode planten moeten vervangen worden door geschikte soorten in het eerstvolgende plantseizoen;
• Er mogen geen werken in het landschapselement uitgevoerd worden tussen 1 april en 15 juni, zodat broedende
vogels niet verstoord worden;
• Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan (behalve voor het onderhoud van hagen, als het gaat om
een klepelmaaier met aangepaste houtrotor).

Bijzondere voorwaarden
Het beheer van de KLE’s verschilt volgens het soort landschapselement. Daarnaast gelden ook specifieke voorwaarden
voor de afmetingen.
Beheer

Onderhoud haag

Snoei de haag jaarlijks over de volledige lengte en
langs beide zijden op een hoogte van minstens 0,8 m.

De haag is min. 25 m lang.

Andere voorwaarden

Onderhoud kaphaag

Als het gaat om een eenrijige houtkant zet u die voor minstens 75% af binnen de eerste 4 jaar van de overeenkomst.
Als het gaat om een rij van halfstammige knotbomen,
knot u alle bomen binnen de eerste 4 jaar van de overeenkomst.

De kaphaag is min. 25 m lang.

Onderhoud heg

Snoei de heg volledig terug tijdens het eerste jaar van
de overeenkomst. De resterende jaren laat u de heg
vrij uitgroeien. De snoeihoogte is minstens 1,5 m en de
snoeibreedte minstens 1 m.

De heg is min. 25 m lang.

Onderhoud houtkant
(75%/50%/25%)

Zet minstens 75%, 50% of 25% (afhankelijk van de
overeenkomst) van de houtkant af tijdens de eerste 4
jaar van de beheerovereenkomst

De houtkant heeft een oppervlakte van
min. 1 are en is max. 10 m breed.

Onderhoud houtsingel

Snoei in het eerste jaar van de overeenkomst de struiken struweelsoorten in de zoom voor minstens 50% terug tot op een hoogte van maximum 4 m.

De houtsingel heeft een oppervlakte van
min. 1 are en is max. 10 m breed.

Onderhoud
knotbomenrij

Knot de volledige rij binnen de eerste 4 jaar van de beheer- De rij bestaat minstens uit 10 bomen met een
overeenkomst op een hoogte van minstens 1,8 m.
minimale knothoogte van 1,8 m en een onderlinge afstand van min. 2 m en max. 10 m.

Omvormingsbeheer
houtkant

Onderhoud de houtkant volgens de richtlijnen opgenomen in de projectfiche.

De houtkant heeft een oppervlakte van
min. 1 are en is max. 10 m breed.

Welke vergoeding ontvangt u?
Beheerpakket

Jaarlijkse vergoeding

Onderhoud haag

1,87 EUR/m

Onderhoud kaphaag

1,51 EUR/m

Onderhoud heg

2,76 EUR/m

Onderhoud houtkant (75%/50%/25%)
Onderhoud houtsingel
Onderhoud knotbomenrij
Omvormingsbeheer houtkanten

40,10 EUR/are; 26,80 EUR/are; 17,80 EUR/are
45,40 EUR/are
2,83 EUR/boom (min. 10)
80,90 EUR/are
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