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LAND- EN TUINBOUW

SPECIFIEKE ZAADMENGSELS VOOR
DE VLM-BEHEEROVEREENKOMSTEN
Landbouwers worden via beheerovereenkomsten gestimuleerd om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van het platteland. We klopten aan bij Sven Jardin,
bedrijfsplanner van de Vlaamse landmaatschappij (VLM)
voor de regio Zuid-Hageland, voor meer informatie over
deze beheerovereenkomsten waar steeds meer landbouwers mee in contact komen.
TOON KERKHOFS
TECHNICAL MANAGER
AVEVE ZADEN

Sven, we vallen met de deur in huis, wat zijn nu precies
deze ‘beheerovereenkomsten’?
Beheerovereenkomsten zijn vrijwillige overeenkomsten tussen de VLM en de landbouwer met een looptijd
van vijf jaar. Deze landbouwers verbinden zich ertoe
om een extra inspanning te leveren ten voordele van
de natuur, het milieu of de biodiversiteit. In ruil daarvoor krijgen de landbouwers een jaarlijkse vergoeding. Momenteel hebben ruim 3.000 landbouwers in
Vlaanderen een beheerovereenkomst afgesloten met
de VLM.
Welke beheerovereenkomsten bestaan er zoal?
Globaal zijn er een aantal doelstellingen waar we rond
werken, zoals de bescherming van dier- of plantensoorten, de bestrijding van erosie, het onderhoud van
kleine landschapselementen, het beheer van perceelsranden en het verbeteren van de waterkwaliteit. Iedere
doelstelling heeft haar eigen pakketten die soms kunnen terugkomen in andere doelstellingen. Zo bieden
we op dit moment 22 pakketten aan.
Kunnen deze beheerovereenkomsten overal gesloten
worden?
Neen, zo moet bijvoorbeeld voor de doelstelling soortenbescherming het landbouwperceel gelegen zijn in
een afbakening voor soortenbescherming.
AVEVE heeft twee mengsels in kader van de
beheerovereenkomsten samengesteld. Voor welke
pakketten komen deze mengsels in aanmerking?
Het mengsel ‘Gemengde Grasstrook (plus)’ moet verplicht ingezaaid worden bij de beheerovereenkomsten

‘gemengde grasstroken (plus)’. Bij deze pakketten is het
belangrijk dat de zaaidichtheid van maximaal 15 kg/ha
gerespecteerd wordt.
Het ‘Meerjarig Mengsel Vlinderbloemigen’ is één van
de mengsels dat dient ingezaaid te worden bij het pakket ‘Bloemenstroken’. Hier is de zaaidichtheid van dit
mengsel vastgelegd op minimaal 15 kg/ha.
Ik wil er ook nog even de aandacht op vestigen dat de
landbouwer de factuur en het zaaizaadetiket tot 3 jaar
na afloop van de beheerovereenkomst dient te bewaren!
Enkel een correcte inzaai is niet voldoende om de
premie te ontvangen?
Uiteraard moet voor elke beheersovereenkomst ook
voldaan worden aan de specifieke beheervoorwaarden. Zo mogen voor de pakketten ‘Bloemenstrook’ en
‘Gemengde Grasstrook (plus)’ geen meststoffen worden toegepast op de beheerstrook en mogen geen
bestrijdingsmiddelen gebruikt worden met uitzondering van de pleksgewijze manuele bestrijding van akkerdistel. Ook op het vlak van maaibeheer heeft elke
beheersovereenkomst specifieke voorwaarden. Als
bedrijfsplanner proberen we de landbouwers daar uiteraard zo goed mogelijk over te informeren en in te
begeleiden.
Zowel het pakket ‘Gemengde Grasstrook’ als het
pakket ‘Bloemenstrook’ vallen onder de doelstelling
‘Beheer van Perceelsranden’. De perceelsranden met
korenbloemen en andere soorten zijn een herkenbaar
element geworden op het platteland. Over welke
oppervlakte spreken we?
Van deze twee specifieke pakketten zijn er in Vlaande-
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Bedrijfsplanner van de Vlaamse landmaatschappij (VLM) Sven Jardin bij een vogelakker te Hakendover, Vlaams-Brabant

ren ruim 7.500 stroken in beheer bij 1.639 landbouwers
voor een totale oppervlakte van 932 ha. Een niet te verwaarlozen oppervlakte dus!
Kan je de doelstelling van deze beheerovereenkomsten
even concreter toelichten?
De doelstelling is drieledig. Ten eerste is er de bescherming van kwetsbare elementen, zoals waterlopen, holle wegen, houtige landschapselementen en soortenrijk
grasland. Zo kunnen landbouwers een grasstrook van
6 tot 12 meter breed aanleggen langs bijvoorbeeld waterlopen en bossen om deze te bufferen tegen drift van
bestrijdingsmiddelen en uitspoeling van meststoffen.
De tweede doelstelling is de instandhouding en de
verbetering van een geschikt leefgebied voor faunasoorten verbonden aan het landbouwlandschap.
Voorbeelden hiervan zijn de geelgors in typische kleinschalige landschappen of de veldleeuwerik en grauwe
gors van de open akkerplateaus. In de gebieden voor
‘soortbescherming akkervogels’ kunnen landbouwers
grasstroken van 9 tot 30 meter breed aanleggen met
een specifiek maaibeheer om een geschikt habitat te

creëren waar deze akkervogels kunnen nestelen en
voedsel en dekking vinden.
Als laatste doel willen we ook een voldoende groot
voedselaanbod tot stand brengen voor bestuivers die
uiteraard ook van levensbelang zijn voor onze landbouwgewassen. Er zit dus zeker een duidelijke visie
achter de aanleg van deze beheerovereenkomsten.
Hoe kunnen geïnteresseerde
beheerovereenkomst afsluiten?

landbouwers

een

Vanaf 2019 zal de landbouwer een aanvraag kunnen
doen via het mestbankloket of uiteraard door de bedrijfsplanner te contacteren. Een aanvraag moet uiterlijk op 1 oktober ingediend worden om van start te
kunnen gaan op 1 januari van het volgende jaar. Wacht
niet tot het allerlaatste moment om een bedrijfsbezoek
aan te vragen omdat er dan geen garantie kan gegeven
worden op een bezoek.
Bedankt Sven voor je tijd en duidelijke toelichting!
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