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Sluit een beheerovereenkomst met de 

Vlaamse Landmaatschappij

Werk mee aan de biodiversiteit van morgen

Toelichting door Wouter Rombouts, Vlaamse Landmaatschappij





Alle inhoud van deze presentatie is onder voorbehoud van 
definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering



Wat is een beheerovereenkomst?

Vrijwillig

Vijfjarige overeenkomst met de VLM

Om extra inspanningen te doen voor de biodiversiteit in Vlaanderen
Vastgelegd in een contract. Dus vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Voor zaken die verder dan wat al verplicht is

In ruil voor een jaarlijkse vergoeding (in verhouding tot geleverde 
inspanningen, eventuele inkomstenderving, transactiekosten)

In 2022: 3700 deelnemende landbouwers!

Onder 
voorbehoud



Waarom een beheerovereenkomst?

Bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit in landbouwgebied
Focus op bepaalde soorten die afhankelijk zijn van landbouwgebied
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voorbehoud
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Focus op biodiversiteit



Onder 
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Focus op biodiversiteit

• Erosie en waterkwaliteit naar 

conditionaliteiten en ecoregelingen

• Erosiedam: NPI



Voor wie? 

Voor actieve landbouwers en andere grondgebruikers

Klantnummer (vroeger: ‘landbouwnummer’)
Op percelen geregistreerd via de verzamelaanvraag
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Waar? 

Onderhoud houtige kleine landschapselementen → overal in Vlaanderen
Andere beheerovereenkomsten alleen in beheergebied = focus op die 
gebieden waar beheerovereenkomsten het meest bijdragen aan de 
doelstellingen
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Waar? 

Buiten beheergebied? 
Beheerovereenkomsten onderhoud houtige kleine landschapselementen
Lopende beheerovereenkomsten lopen door tot einddatum
Landbouwers met aflopend contract → alternatieven: ecoregelingen
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Welke beheerovereenkomsten?

Soortenbescherming Bufferen en verbinden

Onderhoud houtige 
kleine 

landschapselementen
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Welke beheerovereenkomsten?

Soortenbescherming Bufferen en verbinden

Onderhoud houtige 
kleine 

landschapselementen
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→Algemeen

• Geen bestrijdingsmiddelen – ongewenste soorten mechanisch bestrijden: 

→ verhoogt aanbod insecten (zomervoedsel)

• Geen bemesting 

• Behalve voor faunavoedselgewas

• Behalve kali op luzerne

• Maaien + afvoeren maaisel

→ gevarieerdere vegetatie, minder veronkruiding

Welke beheerovereenkomsten?

Luzernehooiland
Onder 
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1. Maatregelen voor soortenbescherming op 
akkerland

Luzernehooiland
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→Faunavoedselgewas

• Doel: wintervoedsel en jaarrond dekking voor akkervogels

• Niet oogsten of onderploegen van zomergranen voor 15 maart

• > 1 hectare = wisselteelt = jaarlijks 1 helft opnieuw inzaaien en andere helft 
behouden

2.053 euro/ha/jaar

1. Maatregelen voor soortenbescherming op 
akkerland

Luzernehooiland
Onder 
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→Faunarand

• Doel: beschutting, voedsel, nestgelegenheid voor akkervogels

• Inzaaien met graskruidenmengsel (aanleggen); onderhoud ook mogelijk 

• 2 x maaien per jaar – helft van de breedte + wisselen

Faunarand: 2.444 euro/ha/jaar

• + opties erlangs: bloemenrand, korte rand en/of braakrand

Faunarand plus: 2.644 euro/ha/jaar

1. Maatregelen voor soortenbescherming op 
akkerland

Luzernehooiland
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→Fauna-akker luzerne

• Doel: beschutting, voedsel, nestgelegenheid voor akkervogels en bv. 
grauwe kiekendief

•  ‘Vogelakker’: combinatie van faunaranden en luzerneranden

2.072 euro/ha/jaar

1. Maatregelen voor soortenbescherming op 
akkerland

Luzernehooiland
Onder 
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→Fauna-akker

• Doel: beschutting, voedsel, nestgelegenheid voor akkervogels en bv. 
grauwe kiekendief

• Combinatie van faunaranden en faunavoedselgewas

Fauna-akker: 2.248 euro/ha/jaar

• + opties mogelijk voor faunaranden: bloemenrand, korte rand en/of braakrand

Fauna-akker plus: 2.349 euro/ha/jaar

1. Maatregelen voor soortenbescherming op 
akkerland

Luzernehooiland
Onder 
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→Luzernehooiland

• Doel: beschutting, voedsel, nestgelegenheid voor akkervogels

• Jaar 1 tot 3: luzerne (maaien na 1 augustus)

• Jaar 3 tot 5: mengsel van granen en vlinderbloemigen inzaaien, behouden tot 
oktober 5de jaar

• Of graan in jaar 1 en 2 en luzerne jaar 3 tem 5 

2.094 euro/ha/jaar

1. Maatregelen voor soortenbescherming op 
akkerland

Luzernehooiland
Onder 
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2. Maatregelen voor soortenbescherming op 
grasland
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→Faunagrasland

• Doel: veilig leefgebied voor weidevogels zoals grutto en wulp

• Rustperiode 22 juni (op blijvend grasland)

• geen activiteiten (excl standweide)tussen 15 maart en 22 juni

• 754 euro/ha/jaar

• Rustperiode 15 juli (op blijvend grasland)

• geen activiteiten (excl standweide)tussen 15 maart en 15 juli

• 1.220 euro/ha/jaar

• Rustperiode 22 juni – plasdras (op blijvend grasland)

• vernatten van 15/02 tot 22/06

• 1.414 euro/ha/jaar

• Rustperiode 22 juni – ontwikkelen (tijdelijk grasland)

• 599 euro/ha/jaar

2. Maatregelen voor soortenbescherming op 
grasland

Luzernehooiland
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→Botanisch grasland

2. Maatregelen voor soortenbescherming op 
grasland

Luzernehooiland
Onder 

voorbehoud

432 euro/ha/jaar 870 euro/ha/jaar 1.225 euro/ha/jaar

1.406 euro/ha/jaar 1.593 euro/ha/jaar 1.593 euro/ha/jaar

• Ontwikkelen: (ev. inzaaien +) 2x maaien

• Instandhouden: beheer volgens advies



3. Maatregelen voor bufferen en verbinden

Akkerrand Kruidenrijke akkerranden Bloemenakker



3. Maatregelen voor bufferen en verbinden

→Akkerrand

• Rand aanleggen met mengsel naar keuze voor 1 mei

• Of bestaande rand aanhouden

• Jaarlijks voor 15 december maaien

1.231 euro/ha/jaar
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3. Maatregelen voor bufferen en verbinden

→Kruidenrijke akkerranden

• Rand aanleggen met goedgekeurd mengsel bij voorkeur in najaar en uiterlijk 
voor 1 mei (website: lijst van zaadmengsels)

• Zaaizaadetiket en factuur bijhouden

• Of bestaande rand aanhouden

• Jaarlijks na 15 juni of 15 juli maaien (volledig of gefaseerd)

1. Kruidenrijke akkerrand 15 juni – volledig maaien: 

1.536 euro/ha/jaar

2. Kruidenrijke akkerrand 15 juli – volledig maaien: 

1.924 euro/ha/jaar

3. Kruidenrijke akkerrand 15 juli – gefaseerd maaien

2.058 euro/ha/jaar
Onder 
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3. Maatregelen voor bufferen en verbinden

→Bloemenakker

• Rand of perceel aanleggen met goedgekeurd één-, twee- of meerjarig mengsel 
bij voorkeur in najaar en uiterlijk voor 1 mei

• Zaaizaadetiket en factuur bijhouden

• Meerjarig mengsel? Maaibeheer

1.998 euro/ha/jaar
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4. Maatregelen voor onderhoud houtige kleine 
landschapselementen

Jaarlijks snoeien Afzetten/terugsnoeien Knotten

Onder 
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4. Maatregelen voor onderhoud houtige kleine 
landschapselementen

→Jaarlijks snoeien
→ 1,95 euro/meter/jaar

→ Afzetten/terugsnoeien
→ Vergoeding afh van aandeel dat wordt afgezet of teruggesnoeid

→ Variërend:
→ Van 1.827 euro per hectare per jaar of 0,85 euro per meter per jaar

→ Tot 2.882 euro per hectare per jaar of 1,33 euro per meter per jaar

→ Knotten
→ 8,51 euro/boom/jaar
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Stand van zaken? 

• GLB strategisch plan goedgekeurd door EC

• MB en BVR: voorbereiding lopende



Interesse? 

Interesse melden in e-loket voor 1 september (nieuw!)

gratis en vrijblijvend uitleg van bedrijfsplanner

bedrijfsplanner ondersteunt bij het indienen van het aanvraagformulier

Bedrijfsplanner begeleidt tijdens de looptijd van de vijfjarige overeenkomst
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Interesse? 

www.vlm.be/beheerovereenkomsten

Bekijk ook de toelichtingen op het kanaal van de 
VLM op 

Onder 
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http://www.vlm.be/beheerovereenkomsten


Interview met

Patrick Ruysschaert, landbouwer
Sanne Govaert, Natuurpunt
Mathias D’haese, ABS


