
Waarom beheerovereen-
komsten voor perceelsran-
den?

De Vlaamse Landmaatschappij 
biedt beheerovereenkomsten aan 
voor de aanleg en het onder-
houd van gras(kruiden)stroken en 
bloemenstroken aan de randen 
van uw landbouwpercelen langs 
kwetsbare landschapselementen. 
Als u zo’n overeenkomst sluit, ont-
vangt u vijf jaar lang een jaarlijk-
se vergoeding.

Enerzijds kunt u langs landschaps- 
elementen zoals holle wegen, wa-
terlopen en bossen een beheero-
vereenkomst sluiten voor de aan-
leg en het onderhoud van een 
‘grasstrook 15 juni’ of (de aan-
leg en) het onderhoud van een 
‘gemengde grasstrook’. Die stro-
ken hebben een bufferende func-
tie: ze beschermen de landschap-
selementen tegen vervuiling door 
meststoffen en bestrijdingsmid-
delen en tegen beschadiging door 
grondbewerkingen. De toepassing 
van een aangepast maaibeheer 
op de stroken draagt bovendien 
bij aan de ontwikkeling van een 
waardevolle vegetatie of de over-
leving van allerlei diersoorten.

Anderzijds kunt u een beheerover-
eenkomst sluiten voor de aanleg 
en het onderhoud van bloemen- 
stroken. Door de aanleg van een 
bloemenstrook verhoogt het voed-
selaanbod (pollen en  nectar) voor 
die bestuivers waardoor hun over-
levingskansen toenemen. Meerja-
rige bloemenstroken vormen ook 
voor allerlei andere diersoorten 
een belangrijk toevluchtsoord.   

BEHEEROVEREENKOMSTEN VOOR PERCEELSRANDEN

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 perceelsranden 
sluiten?

• Alle beheerovereenkomsten voor perceelsranden moeten gesloten
worden langs kwetsbare landschapselementen. Die natuurlijke elemen- 

 ten vormen een belangrijk leefgebied voor allerlei diersoorten die er 
voedsel kunnen vinden, schuilen en zich voortplanten. De landschaps- 

 elementen maken deel uit van een natuurlijk netwerk in een gebied 
waardoor ze dieren ook de kans bieden zich te verplaatsen;

• Beheerovereenkomsten voor de aanleg en het onderhoud van een ‘gras- 
 strook 15 juni’ kunt u enkel sluiten op akkerland met een jaarlijkse teeltro- 
 tatie;
• Beheerovereenkomsten voor de (aanleg en) het onderhoud van een

‘gemengde grasstrook’ of de aanleg en het onderhoud van een
bloemenstrook kunt u ook langs meerjarige teelten sluiten.

Wilt u graag weten waar u op uw bedrijf perceelsranden kunt aanleggen? 
Contacteer dan de bedrijfsplanner verantwoordelijk voor uw regio.

Beheerpakket Jaarlijkse vergoeding 
Aanleg en onderhoud grasstrook 15 
juni

1.317 euro/ha

Aanleg en onderhoud gemengde 
grasstrook

1.812 euro/ha

Onderhoud gemengde grasstrook 1.700 euro/ha
Aanleg en onderhoud bloemen-
strook

1.972 euro/ha

Welke vergoeding ontvangt u?
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Aanleg
• Leg de grasstrook aan voor 31 mei van het eerste werkjaar langs een

kwetsbaar landschapselement;
• De breedte van de strook wordt bepaald in overleg met de bedrijfsplan- 
 ner. In ieder geval moet de strook over de ganse lengte minstens 5 meter

breed zijn.  

Onderhoud
• Maai of klepel de strook vanaf 15 juni;
• Herstel schade aan de grasstrook meteen;
• Voer behalve het maai- of klepelbeheer geen enkele andere activiteit uit

op de strook;
• Gebruik geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen op de strook;
• Gebruik geen bestrijdingsmiddelen, behalve voor de pleksgewijze bestrij- 
 ding van akkerdistels.

Aanleg
• Zaai voor 31 mei van het eerste werkjaar een strook in met een gras-

(kruiden)mengsel. De samenstelling van dat mengsel en de zaaidichtheid
moeten voldoen aan de voorwaarden in uw beheerovereenkomst;

• De breedte van de strook wordt bepaald in overleg met de bedrijfsplanner.
In ieder geval moet de strook over de hele lengte minstens 5 meter breed
zijn.

Onderhoud
In overleg met de bedrijfsplanner kiest u één van onderstaande opties. Uw 
keuze wordt voor vijf jaar vastgelegd in uw beheerovereenkomst. 

• Maai of klepel de volledige strook vanaf 15 juli;
• Maai of klepel de strook op elk moment, maar laat daarbij minstens een

derde van de breedte van de strook staan tijdens het volledige kalenderjaar.

In beide gevallen gelden onderstaande voorwaarden:

• Herstel schade aan de grasstrook meteen;
• Voer behalve het maai- of klepelbeheer geen enkele andere activiteit uit op

de strook;
• Gebruik geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen op de strook;
• Gebruik geen bestrijdingsmiddelen, uitgezonderd voor de pleksgewijze

bestrijding van akkerdistels.

• Als er al een gras(kruiden)strook aanwezig is, zal de bedrijfsplanner beoor- 
 delen of die in aanmerking komt voor perceelsrandenbeheer.

Zo ja, kunt u voor die strook een beheerovereenkomst ‘onderhoud gemeng- 
 de grasstrook’ sluiten;
• De voorwaarden van dit beheerpakket komen overeen met die van het

pakket ‘aanleg en onderhoud gemengde grasstrook’ (voorwaarden m.b.t.
onderhoud)
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Aanleg
• Zaai voor 1 mei van het eerste

werkjaar een strook in met een
éénjarig bloemenmengsel of een
meerjarig mengsel van vlinder-
bloemigen. De samenstelling van
dat mengsel en de zaaidichtheid
moeten voldoen aan de voorwaar-
den in uw beheerovereenkomst;

• De breedte van de strook wordt
bepaald in overleg met de be- 

 drijfsplanner. In ieder geval moet  
de strook over de hele lengte  
minstens 5 meter breed zijn.

Onderhoud
• Herstel schade aan de strook

meteen;
• Voer behalve het maaibeheer,

het afvoeren van het maaisel en
de herinzaai geen enkele andere
activiteit uit op de strook;

• Gebruik geen meststoffen of
bodemverbeteringsmiddelen op
de strook;

• Gebruik geen bestrijdingsmidde- 
len, uitgezonderd voor de pleks- 
gewijze bestrijding van akker- 
distels.

Voor meerjarige mengsels gelden bo-
vendien onderstaande voorwaarden:
• Maai in het eerste werkjaar de

volledige strook tussen 15 sep-
tember en 15 oktober en voer het
maaisel af;

• Een jaar na de inzaai mag de
strook gemaaid worden tussen
1 januari en 15 mei waarbij het
maaisel wordt afgevoerd. Maai
minstens een halve breedte niet;

• Vanaf het derde jaar mag de
strook heringezaaid worden met
een meerjarig of éénjarig mengsel
(voor 1 mei)

U kunt voor perceelsrandenbeheer 
ook de beheerovereenkomst ‘(aan-
leg en) onderhoud gemengde gras-
strook plus’ sluiten op voorwaarde 
dat het perceel gelegen is in een 
gebied voor soortenbescherming. 
U vindt daarover meer informatie 
in de fiche ‘Beheerovereenkomsten 
voor akkervogels’.

Aanleg en onderhoud grasstrook 15 juni Aanleg en onderhoud 
bloemenstrook

Andere mogelijkheden

Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook

Onderhoud gemengde grasstrook

Welke beheerovereenkomsten voor perceelsranden kunt u sluiten?




