Beheerovereenkomst hamsterbescherming

De vergoedingen

Voor meer én beter leven op het platteland

In ruil voor het uitvoeren van deze maatregelen, ontvangt u jaarlijks een vergoeding van de overheid. De hoogte van
de vergoeding hangt af van het pakket.
Luzernestroken

600 euro per ha

Graanstroken

415 euro per ha

Waar kunt u een beheerovereenkomst hamsterbescherming sluiten?
Beheerovereenkomsten om hamsters te beschermen, zijn alleen in welbepaalde gebieden mogelijk. Dat zijn de
gebieden in Limburg en Vlaams-Brabant waar nu nog hamsterpopulaties leven. Deze beperking werd ingevoerd om de
inspanningen zo goed mogelijk te laten renderen en de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Laat u adviseren
door uw bedrijfsplanner.

Een beheerplan op maat van uw bedrijf
De juiste beheerovereenkomst(en) kiezen voor uw bedrijf: het is geen peulenschil. Het komt er op aan de juiste
maatregelen op de juiste plaats te nemen, en daarvoor zijn kennis en maatwerk nodig. De VLM stelt een team van
bedrijfsplanners ter beschikking. Zij helpen u om uit te zoeken welke beheerovereenkomsten aangewezen zijn voor uw
bedrijf.

Vraag uw beheerovereenkomst tijdig aan
Bent u van plan een beheerovereenkomst te sluiten? Houd er dan rekening mee dat uw aanvraag geëvalueerd moet
worden. Dien uw aanvraag ruim op voorhand in bij de VLM. U kunt geen beheerovereenkomsten sluiten via de
verzamelaanvraag. Beheerovereenkomsten starten altijd op 1 januari van het kalenderjaar en hebben een looptijd van
vijf jaar.
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Meer info: zie contactgegevens

Meer weten?
Overtuigd van de voordelen van beheerovereenkomsten? U kunt op elk moment persoonlijk advies inwinnen
bij onze bedrijfsplanners. Toegespitst op uw situatie en op maat van uw bedrijf. Deze service is gratis en
vrijblijvend.
U kunt terecht bij de Dienst Plattelandsbeheer in uw provincie:
VLM Limburg - Koningin Astridlaan 10 I 3500 Hasselt I Tel.: 011 29 87 00 I Fax: 011 29 87 99
VLM Vlaams-Brabant - Dirk Boutsgebouw - Diestsepoort 6 bus 74 I 3000 Leuven I Tel.:016 66 52 00 I
Fax: 016 66 52 99

Fotografie: VLM fotoarchief

Ooit waren wilde hamsters in Vlaanderen een veel voorkomende soort. Vandaag is de Europese hamster
in Vlaanderen teruggedrongen tot vier kerngebieden in Vlaams-Brabant en Limburg. Samen met de
lokale landbouwers wil de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat deze populaties blijven bestaan én
ontwikkelingskansen krijgen.
Als landbouwer bent u de ideale partner om de hamster meer kans tot overleven te geven. U kunt een
steentje bijdragen door op één of meerdere percelen een beheerovereenkomst hamsterbescherming te
sluiten. Zo maakt u voor de hamster écht het verschil door:
• het voedselaanbod te verbeteren;
• plekken te voorzien waar de hamster dekking kan zoeken;
• te voorkomen dat hamsterburchten vernield worden.
De hamster is de ambassadeur van soorten die gedijen in natuurrijke akkergebieden. Beschermt u de
hamster, dan is dat ook in het voordeel van akkervogels zoals de patrijs.
U profiteert mee … Niet alleen krijgt u van de overheid een vergoeding in ruil voor de maatregelen.
Natuurlijke akkers waar de natuur opnieuw opleeft, tonen aan dat u uw bedrijf op een duurzame manier
runt. Meer én beter leven op het platteland: met beheerovereenkomsten gaan die twee doelstellingen
perfect hand in hand.

Welke maatregelen kunt u nemen?
Hamsters helpen overleven door het aanleggen van luzernestroken of
graanstroken op akkers
Praktisch
• Gebruik het perceel als akkerland.
• Zaai gedurende de looptijd van de overeenkomst minstens drie keer een graangewas in.
• Verbouw geen maïs of gras tijdens de overeenkomst.
• Gebruik geen bestrijdingsmiddelen; plaatselijke bestrijding van distels mag wel.
• Bij overlast door knaagdieren, probleemonkruiden of plantziekten is het toegelaten bestrijdingsmiddelen te
gebruiken mits een goedkeuring van het Agentschap voor Natuur en Bos.
• Ploegen mag, zolang u niet dieper ploegt dan 30 cm.
• Houd gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst een begroeide bufferstrook in stand op het perceel.
U mag een bufferstrook pas verwijderen als er een andere bufferstrook beschikbaar is op het perceel.
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Verder:
• Het perceel waarop u de maatregelen voor hamsterbescherming toepast, moet u vijf jaar lang in gebruik
hebben. U toont dit aan via de verzamelaanvraag.

Bijkomend voor luzernestroken:
• Creëer in of aan de rand van het perceel een bufferstrook waarvan de oppervlakte minstens 20 % van de
oppervlakte van het perceel te beslaat. De strook is overal minstens 12 m breed. De strook kan roteren binnen
het perceel.
• Zaai de bufferstrook in met luzerne, met een mengsel van luzerne en rode klaver of met een mengsel van
luzerne en inheemse akkerkruiden.
• U mag de bufferstrook per kalenderjaar tot driemaal toe maaien, zij het gefaseerd. Dit betekent dat de helft
van de bufferstrook bij het maaien begroeid moet blijven.
• U mag de bufferstrook bemesten vóór het inzaaien.
• Zaait u een graangewas in op het perceel, oogst dan een strook van 5 % van de oppervlakte niet mee met de
rest van het perceel. Klepel deze strook tussen 20 oktober en 15 november.
• Zaai na de oogst onmiddellijk een groenbemester of bodembedekker in op het perceel.
Bijkomend voor graanstroken:
• Creëer in of aan de rand van het perceel een bufferstrook waarvan de oppervlakte minstens 25 % van de
oppervlakte van het perceel beslaat. De strook is overal minstens 12 m breed. De strook kan roteren binnen
het perceel.
• Zaai de bufferstrook in met om het even welk graangewas behalve maïs.
• U mag de bufferstrook (het ingezaaid graangewas) niet oogsten.
• Na 1 november mag u de strook klepelen.

