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Dit project wordt gerealiseerd met steun van:

i n h e t s t r o o m g e b i e d va n
d e D o m m e l e n d e Wa r m b e e k

Regelgeving Beheerovereenkomst
Perceelsrandenbeheer
✔ Leg een 6 tot 12 m brede grasstrook aan.
✔ Gebruik geen meststoffen of kalk, met inbegrip

GEMEENTE

“Een mooie beekrand voor zuiver water:
landbouwers werken eraan!”

van bemesting door beweiding of slib afkomstig
van rioolwaterzuiveringsinstallatie.

✔ Gebruik geen bestrijdingsmiddelen, behalve om
pleksgewijs distels te bestrijden.

✔ Bewerk de grond niet. U moet de strook tijdens
de duur van de beheerovereenkomst ononderbroken behouden.

In het kader van het Interreg IVa-project ‘Interactief
waterbeheer in de grensregio Vlaanderen-Nederland’.

✔ Voer geen cultuurtechnische maatregelen uit die
de plantengroei wijzigen.

✔ Gebruik de grasstrook niet als doorgang of als
wendakker.

✔ Vanaf 15 juni mag u de beschermingsstrook
maaien. Als u beslist de beschermingsstrook te
maaien, voer dan na elke maaibeurt het maaisel
binnen de 15 dagen af.

✔ Als u de beschermingsstrook aanlegt langs een
waterloop, dan mag het ruimingsslib op de
strook worden aangebracht. Raakt de beschermingsstrook hierdoor beschadigd, dan moet u
de strook nadien herstellen.

Dit project wordt gecoördineerd door:
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Wat

Het project

Voor wie

Beekranden zijn 6 meter brede grasstroken
langs waterlopen. Deze grasstroken worden niet
bemest of met gewasbeschermingsmiddelen behandeld. Bovendien worden ze later gemaaid.

Via een Europees project willen we de drempel
verlagen door de eenmalige aanleg van de
beekrand te verrichten, hulp te bieden bij de administratie en de coördinatie van het beheer
van de beekrand op ons te nemen. Samen met de
landbouwer zoeken we naar een oplossing voor
allerlei praktische problemen.

Iedere landbouwer die een verzamelaanvraag
indient bij het Agentschap voor Landbouw en
Visserij (ALV) kan een beheerovereenkomst sluiten.
Landbouwgronden die in een natuur- of bosreservaat
liggen en percelen die in een uitbreidingszone van
een natuurreservaat liggen, komen niet in aanmerking
voor een beheerovereenkomst.

Het project ‘Beekrandenbeheer’ is een gemeenschappelijk initiatief van de watering De Dommelvallei,
Europa, de provincie Limburg en de gemeenten
Bocholt, Hamont-Achel, Hehtel-Eksel, Lommel,
Neerpelt, Overpelt en Peer met als doel aaneengesloten stukken met beekranden te
realiseren.

Een beheerovereenkomst perceelsrandenbeheer
kan afgesloten worden langs houtkanten, bossen,
wegbermen en waterlopen.

Voor het beheer van beekranden kunnen landbouwers
vrijwillig een beheerovereenkomst afsluiten bij de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en hiervoor een
jaarlijkse vergoeding krijgen.

?

Waarom
Door de aanleg van beekranden worden meerdere
problemen tegelijk aangepakt.
Langs alle geklasseerde waterlopen geldt een bemestingsverbod van 5 meter. Via een beheerovereenkomst
ontvangt u voor deze minder rendabele randen toch
een vergoeding. Door de verminderde afstroom van
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen verbetert
de waterkwaliteit.
Waterlopen met beekranden vormen bovendien
fraaie groene linten in het landschap.
Tevens wordt rekening gehouden met praktische
zaken zoals het onderhoud en de bereikbaarheid
van de beken.

Alle geklasseerde waterlopen van 1ste, 2de en
3de categorie komen in aanmerking.

?

Vergoeding
Als landbouwer ontvangt u voor een beheerovereenkomst ‘perceelsrandenbeheer, natuur’ een
jaarlijkse vergoeding van 1.581 euro per
hectare (63.777 BEF/ha).
Wanneer de perceelsrand gemiddeld 6 meter breed
is, komt dit bedrag overeen met een vergoeding van
0,95 euro per meter langs de waterloop.

Meer info?
Contacteer vrijblijvend de projectleider:
	Annelies	Gorissen
	T 0474 89 83 52
	E info@beekranden.be
Of bezoek onze website:

www.beekranden.be

