BEHEEROVEREENKOMSTEN VOOR WEIDEVOGELS

Waarom beheerovereenkomsten voor weidevogels?
Weidevogels zoals de Grutto en de
Tureluur gaan in Vlaanderen sterk
achteruit. Ze slagen er steeds minder in om hun legsels met succes
uit te broeden en voldoende vliegvlugge jongen voort te brengen.
Dat is te wijten aan steeds vroegere maaidata, een hogere veebezetting en een gebrek aan voedsel
voor de kuikens.
U kunt de weidevogels helpen
door een beheerovereenkomst
te sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij. U ontvangt dan vijf
jaar lang een jaarlijkse vergoeding voor weidevogelvriendelijke
maatregelen op uw percelen.
Enerzijds kunt u een beheerovereenkomst sluiten waarbij u de
maaidatum uitstelt tot 22 juni op
het volledige perceel (uitgestelde maaidatum) of op een strook
(aanleg en onderhoud vluchtstrook).
Anderzijds kunt u met verschillende beheerovereenkomsten de veebezetting tijdens het broedseizoen
sterk beperken (beweiden 20 mei,
standweide 15 juni, kuikenweide).
Door die maatregelen neemt het
broedsucces van de weidevogels
toe en hebben ze voldoende tijd
om hun jongen groot te brengen.

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 weidevogels sluiten?
Beheerovereenkomsten voor weidevogels kunt u enkel sluiten in beheergebieden voor soortenbescherming. In die gebieden hebben maatregelen
voor weidevogels de grootste meerwaarde aangezien er nog voldoende
grote weidevogelpopulaties voorkomen. Door voldoende rust te voorzien
tijdens het broedseizoen, stijgen de overlevingskansen van de weidevogels.
Bij voorkeur worden de diverse beheerovereenkomsten voor weidevogels geclusterd ingezet in een gebied zodat er voldoende variatie in het
graslandbeheer ontstaat. Uiteraard is het aangewezen om de beheerovereenkomsten in te zetten op percelen waar regelmatig weidevogels broeden.
Dat zijn vaak graslanden met een vrij hoge grondwatertafel die niet in de
buurt liggen van storende elementen zoals bomenrijen en wegen.
Wilt u graag weten of uw percelen in de beheergebieden voor soortenbescherming liggen? Contacteer dan de bedrijfsplanner verantwoordelijk
voor uw regio.
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Welke beheerovereenkomsten voor weidevogels kunt u sluiten?
Uitgestelde maaidatum

• Voer vanaf 20 maart tot en met 20 mei geen enkele activiteit uit op het
perceel;
• Laat vanaf 21 mei tot en met 15 juni het perceel begrazen met maximaal
4 dieren per ha op elk ogenblik;
• Behoud de bestaande grasvegetatie, doorzaaien of herinzaaien is niet
toegestaan;
• Houd de veebezetting per perceel onder overeenkomst bij in een
begrazingsregister1.
Standweide 15 juni
• Voer vanaf 20 maart tot en met 15 juni geen enkele activiteit uit op
het perceel, behalve het gebruik als standweide met een veebezetting
van maximaal 2 dieren per ha op elk ogenblik;
• Behoud de bestaande grasvegetatie, doorzaaien of herinzaaien is niet
toegestaan;
• Houd de veebezetting per perceel onder overeenkomst bij in een
begrazingsregister1.
Kuikenweide

• Zaai voor 31 mei van het eerste
werkjaar een strook in met een
gras(kruiden)mengsel;
• De breedte van de strook wordt
bepaald in overleg met de bedrijfsplanner. In ieder geval
moet de strook over de ganse
lengte minstens 5 meter breed
zijn.
Onderhoud
• Maai of klepel de strook pas
vanaf 22 juni;
• Behoud de grasvegetatie, doorzaaien of herinzaaien is niet
toegestaan;
• Voer behalve het maai- of klepelbeheer geen andere activiteiten uit op de strook;
• Gebruik geen meststoffen en
bodemverbeteringsmiddelen
op de strook;
• Gebruik geen bestrijdingsmiddelen op de strook (uitgezonderd voor de manuele bestrijding van akkerdistels).

In overleg met de bedrijfsplanner kiest u één van onderstaande opties. Uw
keuze wordt voor vijf jaar vastgelegd in uw overeenkomst.
• Voer vanaf 20 maart tot en met 1 juli geen enkele activiteit uit op het
perceel, behalve het gebruik als standweide met een veebezetting van
maximaal 2 dieren per ha op elk ogenblik;
• Voer vanaf 20 maart tot en met 1 juli geen enkele activiteit uit op het
perceel (ook niet gebruiken als standweide).
In beide gevallen gelden onderstaande voorwaarden:
• Behoud de bestaande grasvegetatie, doorzaaien of herinzaaien is niet
toegestaan;
• Houd de veebezetting per perceel onder overeenkomst bij in een
begrazingsregister1.

Tureluur

Welke vergoeding ontvangt u?
Beheerpakket
Uitgestelde maaidatum

Jaarlijkse vergoeding
698 euro/ha

Beweiden 20 mei

116 euro/ha

Standweide 15 juni

661 euro/ha

Kuikenweide

761 euro/ha

Aanleg en onderhoud vluchtstrook

1.616 euro/ha

1

u vindt daarvan een voorbeeld op www.vlm.be

VLM.be

v.u. Toon Denys, Gedelegeerd bestuurder, Vlaamse Landmaatschappij, Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel
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• Voer vanaf 20 maart tot en met 22 juni geen enkele activiteit uit op het
perceel;
• Behoud de bestaande grasvegetatie, doorzaaien of herinzaaien is niet
toegestaan;
• Houd de maaidata per perceel onder overeenkomst bij in een
maairegister1.

Aanleg en onderhoud
vluchtstrook

