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Praktijkgids Landbouw en Natuur

8 INSTRUMENTEN VOOR VRIJWILLIG AGRARISCH NATUURBEHEER OP RUNDVEEBEDRIJVEN

Als landbouwer kunt u met de Vlaamse overheid vrijwillige overeenkomsten afsluiten ter bevordering van het behoud of 

de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de natuur of het landschap. In ruil voor het vrijwillig uitvoeren van de maat-

regelen krijgt u een bepaalde vergoeding van de overheid.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) werkt met zogenaamde ’verbintenissen’. Bij de Vlaamse Landmaatschap-

pij (VLM) worden ’beheerovereenkomsten’ afgesloten. Beide systemen komen in feite op hetzelfde neer: de landbouwer 

engageert zich ertoe om vijf jaar lang een beheer uit te voeren dat een meerwaarde biedt aan de milieu- of natuurkwaliteit. 

De landbouwer krijgt een compensatievergoeding voor de kosten gemaakt voor dit aangepast beheer en voor de gederfde 

inkomsten.

De overeenkomsten worden gesloten op landbouwgronden die u volgens de verzamelaanvraag gebruikt. Voor landbouw-

gronden die binnen de erkende natuur- of bosreservaten of een uitbreidingszone van een erkend natuurreservaat liggen, 

kan u geen beheerovereenkomsten sluiten.

U kan als landbouwer een verbintenis afsluiten door dit jaarlijks in uw ’verzamelaanvraag’ aan te geven. Dit is het for-

mulier waarin de landbouwer jaarlijks aangeeft welke percelen hij in gebruik heeft en welke premies en subsidies hij wil 

ontvangen.

Bestaande maatregelen die zich goed tot uitstekend lenen in de rundveehouderij, worden hieronder opgelijst.

•	 Subsidie bedrijfseigen teelt van eiwitbronnen/vlinderbloemige gewassen

•	 Subsidie hectaresteun voor biologische landbouwproductie

•	 Introductie van technieken die het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verminderen, waaronder mechanische 

onkruidbestrijding

•	 Subsidie voor boslandbouwsystemen/agroforestry

•	 Subsidie behoud van met uitsterven bedreigde lokale veerassen en variëteiten van hoogstamboomgaarden

•	 BO soortenbescherming – weidevogels

•	 BO botanisch beheer

•	 BO perceelsrandenbeheer

•	 BO Verminderde bemesting voor een betere waterkwaliteit (BO Water)

•	 BO kleine landschapselementen

•	 BO erosiebestrijding

•	 Subsidie voor bebossing van landbouwgronden

•	 BO natuur

MEER INFORMATIE?

Het is niet altijd even gemakkelijk om na te gaan welke maatregelen aangewezen zijn op een bedrijf. Elk bedrijf is 

immers anders. Informeer u daarom goed vooraleer u een overeenkomst afsluit.

Voor alle info over agromilieuverbintenissen kan u terecht bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij.

Alle informatie en voorwaarden van de beheerovereenkomsten, vindt u bij de Vlaamse Landmaatschappij. Het af-

sluiten van een beheersovereenkomst vergt dikwijls maatwerk. Voor dit maatwerk kan de landbouwer een beroep 

doen op de bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij. Deze bedrijfsplanners stellen samen met u gratis 

en vrijblijvend een bedrijfsplan op. Samen met de landbouwer worden de mogelijke beheerovereenkomsten op het 

bedrijf bekeken. De bedrijfsplanner begeleidt de landbouwer in de administratieve afhandeling van de aanvraag.

Alle informatie over de maatregel bebossing van landbouwgrond, vindt u bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=3004#Verzamelaanvraag
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=80
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=80
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=80
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=80
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2236
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=80
http://www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten/Pages/default.aspx
http://www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten/Pages/default.aspx
http://www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten/Pages/default.aspx
http://www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten/Pages/default.aspx
http://www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten/Pages/default.aspx
http://www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten/Pages/default.aspx
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2633
http://www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten/Pages/default.aspx
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp%3Ffid%3D80
http://www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten/Pages/default.aspx
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Bos/Subsidies/Bebossen_landbouwgrond.aspx
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