
landbouwernummer

Gegevens van de landbouwer

exploitantnummer

exploitatienummer

Gegevens van de percelen (verzamelaanvraag 2009 - aflading van 1 september 2009)

Hieronder vindt u een overzicht van uw percelen die liggen in kwetsbaar gebied natuur door een gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). De percelen zijn gegroepeerd per GRUP.

naam landbouwer

straat en nummer exploitatie

postnummer en gemeente exploitatie

Kennisgeving nieuwe afbakeningen 
kwetsbaar gebied natuur door gewestelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen

CD MB 2009-03-27

VLM Antwerpen - Cardijnlaan 1, 2200 Herentals 
Els Daemen - tel.: 014 25 83 04 - els.daemen@vlm.be  

VLM Limburg - Koningin Astridlaan 10, 3500 Hasselt 
Dirk Massa - tel.: 011 29 87 04 – dirk.massa@vlm.be

VLM Oost-Vlaanderen - Ganzendries 149, 9000 Gent 
Johan Vermeer - tel.: 09 248 55 70 - johan.vermeer@vlm.be

VLM Vlaams-Brabant - Diestsevest 25, 3000 Leuven 
Guy Germanes - tel.: 016 31 18 12 - guy.germanes@vlm.be

VLM West-Vlaanderen - Velodroomstraat 28, 8200 Brugge
Sébastien Janssens - tel.: 050 45 81 18 - sebastien.janssens@vlm.be

Bezoekuren: van 9 tot 11.30 uur  na de middag volgens afspraak

Waarvoor dient deze kennisgeving?
Hierbij laat de Mestbank u weten welke percelen van uw bedrijf volgens het Mestdecreet door de gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (GRUP) als nieuw kwetsbaar gebied natuur afgebakend worden. In de rubriek ‘Gegevens van de percelen’, 
vindt u een overzicht van die percelen met hun specifieke kenmerken en de invloed van die kenmerken op de bemestingsnorm.

Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe afbakeningen?
In kwetsbaar gebied natuur is elke vorm van bemesting verboden, met uitzondering van bemesting door rechtstreekse 
uitscheiding bij begrazing tot maximaal 2GVE per ha op jaarbasis. Bepaalde percelen genieten ontheffing van die norm. Houd
er rekening mee dat de werkelijke bemestingsnormen van de percelen nog strenger kunnen zijn door andere afbakeningen die 
nog strengere normen opleggen.

Vanaf wanneer gelden de nieuwe bepalingen?
De datum waarop de nieuwe bepalingen in werking treden, staat in de rubriek ‘Gegevens van de percelen’ onder de naam van 
het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) en de datum van de definitieve vaststelling.

Bij wie kunt u terecht voor meer informatie over deze kennisgeving?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Mestbank in uw provincie. De adresgegevens vindt u bovenaan deze 
kennisgeving.
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naam GRUP

datum definitieve vaststelling GRUP
datum inwerkingtreding bepalingen

perceelsnummer

identificatie referentieperceel

aangegeven oppervlakte (ha,are)

hoofdteelt

referentiejaar

biologische waarderingscode

code groep natuur

gebruik referentiejaar

ontheffing

huiskavel

norm 2 GVE

gebruikerscompensatie
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