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voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Waarom beheerovereen-
komsten voor de hamster?

Door verlies aan leefgebied leven er 
nog weinig hamsters in Vlaanderen. 
Om de soort te redden, zijn er be-
schermingsmaatregelen nodig. 

U kunt de hamster helpen door 
een beheerovereenkomst te sluiten 
met de Vlaamse Landmaatschappij. 
U ontvangt dan vijf jaar lang een 
jaarlijkse vergoeding voor ham-
stervriendelijke maatregelen op uw 
percelen. 

U kunt een beheerovereenkomst 
sluiten voor de aanleg en onder-
houd van een luzernestrook of 
door een hamstervriendelijk nateelt 
te zaaien. Op die manier creëert u 
een optimaal leefgebied (voedsel 
en dekking) voor de hamster.

Door aanleg en onderhoud van 
een ‘luzernestrook hamster’ en/
of door kort na een vroeg geoogste 
teelt een ‘hamstervriendelijke 
nateelt’ in te zaaien,  zorgt u voor 
voldoende dekking en voedsel voor 
de hamster.

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 ver-
antwoordelijk voor uw regio. U vindt de gegevens van de bedrijfsplanners 
op www.vlm.be. 

Onze bedrijfsplanners bekijken samen met u welke beheerpakketten mo-
gelijk 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 hamster sluiten?

Beheerovereenkomsten voor hamster kunt u enkel sluiten in beheer- 
gebieden voor hamster. 

Wilt u graag weten of uw percelen in het beheergebied voor hamster  
liggen? Contacteer dan de bedrijfsplanner verantwoordelijk voor uw regio.

Vlaanderen
is open ruimte

BEHEEROVEREENKOMSTEN VOOR DE HAMSTER

(© Vildaphoto)



Luzerne
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Welke beheerovereenkomsten voor hamster kunt u sluiten?

Aanleg en onderhoud luzernestrook hamster

Aanleg
• Zaai voor 1 mei van het eerste werkjaar een strook in met luzerne of

een mengsel van luzerne, rode klaver en voederwikke, met minstens
75 % luzerne.

• De breedte van de strook wordt bepaald in overleg met de bedrijfs-
planner. In ieder geval moet de strook over de ganse lengte minstens 5
meter breed zijn.

Onderhoud
• U moet de strook in het eerste jaar 2 keer maaien in de periode van 1

mei tot en met 30 september.
• In het tweede en derde jaar moet u jaarlijks minstens 1 keer maaien of

klepelen in de periode van 1 oktober tot en met 1 maart van het daar-
opvolgende jaar.

• U mag de strook bijkomend jaarlijks maaien of klepelen in de periode
van 1 oktober tot en met 28 februari van het daaropvolgende jaar.

• Voer wanneer u maait het maaisel binnen de 15 dagen af.
• U zaait in het 4de jaar wintertarwe in op de strook tussen 1 november en

31 december en behoudt deze tot het einde van het 5de jaar.
• U houdt een maairegister bij waarin alle maai- en klepeldata vermeld

worden.
• Behalve het maai- of klepelbeheer of het eventueel opbrengen van

meststoffen voorafgaand aan de inzaai van luzerne mag u geen enkele
andere activiteit uitvoeren op de strook.

• Gebruik geen bestrijdingsmiddelen, uitgezonderd voor de pleksgewijze
bestrijding van akkerdistels.

• Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen uitgezonderd vooraf-
gaand aan de inzaai van luzerne.

Hamstervriendelijke nateelt

• U sluit overeenkomsten voor minstens 0,5 ha.
• U meldt jaarlijks via de verzamelaanvraag op welke percelen u de maat-

regelen toepast. U hebt die percelen een gans jaar in gebruik, en de
percelen liggen in het beheergebied voor hamster.

• U zaait op de gemelde percelen binnen de 14 dagen na de oogst van een
graangewas (exclusief maïs) en voor 1 augustus een nateelt.

• U behoudt die nateelt tot 1 maart van het daaropvolgende jaar (tot
1 november als u na de nateelt wintertarwe inzaait).

• U zaait Japanse haver gemengd met witte klaver, voederwikke of zonne-
bloemen in als nateelt.

• U houdt een register bij  waarin u jaarlijks per perceel de inzaaidatum
van de nateelt en de oogstdatum van de hoofd- en nateelt noteert.

• Behalve het maaibeheer mag u geen enkele andere activiteit uitvoeren
op de strook.

• Gebruik geen bestrijdingsmiddelen na de inzaai van de nateelt, uitge-
zonderd voor de pleksgewijze bestrijding van akkerdistels.

Welke beheerovereenkomsten voor hamster kunt u sluiten?

Beheerpakket Jaarlijkse vergoeding 
Aanleg en onderhoud luzernestrook hamster 1.871 euro/ha
Hamstervriendelijke nateelt 584 euro/ha

Hamsterburcht
(© Hans Roosen)


