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Toelichting bij de berekening van uw Bedrijfsafzetruimte 2015

1 WELKE INFORMATIE STAAT OP DIT OVERZICHT?
In uw overzicht ‘Berekening bedrijfsafzetruimte 2015’ vindt u voor alle percelen, die u via de
verzamelaanvraag 2015 bij het Departement Landbouw en Visserij hebt aangegeven, de maximale
mestafzetmogelijkheden voor 2015. Daarbij is rekening gehouden met relevante parameters als de
oppervlakte, de teelt, het kwetsbaar gebied en de beheerovereenkomsten met bemestingsbeperkingen (BO
water, BO perceelsrandenbeheer, BO botanisch beheer, BO kleine landschapselementen, BO randenbeheer en
BO verminderde bemesting). De bemestingsrechten van een perceel worden toegekend aan wie het perceel
op 1 januari 2015 in gebruik heeft.
Het overzicht werd samengesteld op basis van de gegevens die het Departement Landbouw en Visserij had op
25 juli 2015. Wijzigingen die u nadien aan het Departement Landbouw en Visserij hebt gemeld, zijn dus nog
niet verwerkt in dit overzicht.
De aanvraagprocedures voor derogatie op het Mestbankloket en op het e-loket van Landbouw en
Visserij (Verzamelaanvraag) lopen uitzonderlijk nog tot en met 31 juli 2015. Daarom kan op dit
moment nog geen volledige uitspraak gedaan worden over de goedkeuring van de derogatieaanvraag.
Ook met sancties, voor wie in 2014 de voorwaarden niet heeft nageleefd, is op dit moment geen
rekening gehouden. In het najaar ontvangt u een bevestiging van uw derogatieaanvraag.

2 KAN IK VERKEERDE OF ONTBREKENDE INFORMATIE NOG
VERBETEREN?
Als op het overzicht percelen staan met bijv. een verkeerde teelt, ongeldige teeltcode of foute oppervlakte of
als er percelen ontbreken op het overzicht, kunt u dat rechtzetten bij uw buitendienst van het Departement
Landbouw en Visserij met de nodige bewijsstukken. Voor een wijziging van de nateelt zijn geen bewijsstukken
nodig, zolang u de wijziging vóór 31 december 2015 doorgeeft. Nadien hebt u ook voor die wijzigingen
bewijsstukken nodig.

3 HOE IS HET OVERZICHT SAMENGESTELD?
MAP 5 geeft de landbouwer meer keuzevrijheid bij het bemesten van zijn percelen. De bemestingsnorm van
alle afzonderlijke percelen samen bepaalt de totale gebruiksruimte aan stikstof (N) en fosfaat (P2O5) voor een
bedrijf. De toe te passen hoeveelheid N per perceel is ook niet meer geplafonneerd tot de individuele Nbemestingsnorm van het perceel, tenzij de bemesting voor dat perceel toch beperkt is door bijvoorbeeld een
beheerovereenkomst, door de ligging in grondwaterwingebied G1 of in gebieden met een 2 GVE-regeling.
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Het rapport met de berekening van de bemestingsnormen bevat om die reden geen apart overzicht meer voor
elk van uw exploitaties. De percelen zijn opgesplitst in twee groepen: ‘Percelen zonder bemestingsbeperking’
en ‘Percelen met bemestingsbeperking’.
Bovenaan op het rapport wordt de totale afzetruimte weergegeven voor uw bedrijf.
Elke rij in het overzicht vertegenwoordigt een perceel. De gegevens van de percelen zijn opgedeeld in drie
rubrieken: ‘Verzamelaanvraag 2015’, ‘Bemestingsnormen 2015’ en ‘VLM-Beheerovereenkomsten’. Die
rubrieken worden verder in deze toelichting besproken.

4 WAT VINDT U IN DE RUBRIEK ‘VERZAMELAANVRAAG 2015’?
4.1 PERCEELSGEGEVENS
In deze kolommen vindt u de gegevens uit uw verzamelaanvraag die relevant zijn om de bemestingsnorm te
bepalen.
Identificatie referentieperceel: uniek nummer dat door het Departement Landbouw en Visserij toegekend is
aan elk van uw percelen.
Perceelnummer: het perceelnummer zoals vermeld op uw ingediende verzamelaanvraag. Dit is een
volgnummer.
Aangegeven opp. (ha): de oppervlakte die u op uw verzamelaanvraag hebt ingevuld of bevestigd.
Aanvaarde opp. (ha): met de aanvaarde oppervlakte worden uw effectieve mestafzetmogelijkheden
berekend. Deze oppervlakte houdt rekening met:
- de door u aangegeven oppervlakte
- eventuele opmetingen in 2015 door het Departement Landbouw en Visserij (terreincontroles)
- de referentieoppervlakte: die oppervlakte is door het grafisch systeem van het Departement
Landbouw en Visserij berekend op basis van de intekening van uw percelen of via opmeting. Het is
de maximale oppervlakte die voor dat perceel aanvaardbaar kan zijn.
- eventuele resterende overlappingen
Overlapping: als er overlappingen werden vastgesteld op uw percelen, bracht het Departement Landbouw en
Visserij u daarvan tijdens de afgelopen maanden op de hoogte, met de vraag een oplossing terug te sturen. In
deze kolom kunt u zien of er nog een overlapping is op het perceel.
J: uw perceel ligt nog in overlapping.
N: uw perceel ligt niet in overlapping.
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Voorteelt: dit is de code van de voorteelt die u op de verzamelaanvraag hebt opgegeven.
Als u geen voorteelt opgaf, staat er ‘-’ gedrukt.
Hoofdteelt: dit is de code van de hoofdteelt die u op de verzamelaanvraag hebt opgegeven, of de vastgestelde
teelt als het Departement Landbouw en Visserij de teelt controleerde.
Als u een ongeldige teeltcode opgaf, zal er ‘9999’ gedrukt staan. Aan die percelen kon dan ook geen
bemestingsnorm toegekend worden.
Nateelt: dit is de code van de eerste nateelt die u op de verzamelaanvraag hebt opgegeven, of de vastgestelde
teelt, als het Departement Landbouw en Visserij de teelt controleerde. Als u geen nateelt opgaf, staat er ‘-‘
gedrukt.
Nateelt2: dit is de code van de tweede nateelt die u op de verzamelaanvraag via het e-loket hebt opgegeven,
of de vastgestelde teelt, als het Departement Landbouw en Visserij de teelt controleerde. Als u geen tweede
nateelt opgaf, staat er ‘-‘ gedrukt.
Als u wel een tweede maar geen eerste nateelt opgaf, wordt de opgegeven tweede nateelt aanzien als eerste
nateelt.
Gespecialiseerde productiemethode: in deze kolom staat aangeduid of u op het perceel een ‘gespecialiseerde
productiemethode’ toepaste en dat meldde via de verzamelaanvraag. De volgende gespecialiseerde
productiemethodes kunnen voorkomen:
SER: serres met teelt in vollegrond
PLA: niet-permanent overkapte teelt in vollegrond (plastiek)
CIV: teelt in containers op/in vollegrond (bv. chrysanten)
SGM: serres met teelt op groeimedium
NPO: niet-permanent overkapte teelt op groeimedium
CON: teelt op groeimedium in openlucht (bv. containervelden)
LOO: loods (voor plantaardige productie)
MAA: hoofdteelt gras dat alleen gemaaid werd of maïs met gemaaide voorteelt gras of snijrogge
BGG: blijvend grasland dat in 2015 werd gescheurd
Bij ‘SER’ is het gebruik van stikstof en fosfaat uit kunstmest vrij. Bij die percelen worden de fosfaat- en
stikstofnormen voor kunstmest en de normen voor totale fosfaat en stikstof dan ook niet vermeld (‘-’). Voor
het gebruik van fosfaat en stikstof uit dierlijke en andere mest bent u wel gebonden aan de opgelegde maxima
die vermeld staan. Eventuele aanvragen in het kader van het Mestdecreet (zie volgende rubriek) zijn niet
relevant en worden bijgevolg niet vermeld (‘-’).
Bij de werkzame stikstof (N-WERKZAAM) geeft een code ‘x’ aan dat de invulling ervan mag gebeuren met
dierlijke en andere meststoffen.
Op percelen met het kenmerk ‘PLA’ en ‘CIV’ zijn alle bemestingsmaxima van kracht, alsook de
aanvraagmogelijkheden.
Percelen met de gespecialiseerde productiemethode ‘SGM’, ‘NPO’, ‘CON’ of ‘LOO’ zijn niet onderhevig aan de
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bemestingsmaxima en krijgen bijgevolg ook geen afzet berekend (‘-’). Ook eventuele aanvragen in het kader
van het Mestdecreet zijn niet van toepassing (‘-’).
Een hogere bemestingsnorm is mogelijk voor percelen waarvoor ‘MAA’ ingevuld werd. In aanmerking
daarvoor komen de percelen grasland die alleen gemaaid worden, maar ook de teeltcombinaties gras-maïs en
snijrogge-maïs, op voorwaarde dat de voorteelt gemaaid werd met afvoer van het maaisel.

4.2 AANVRAAG – TOEKENNING
Derogatie
Derogatie laat u onder strikte voorwaarden toe om op bepaalde teelten of teeltcombinaties meer dierlijke
mest toe te passen. De aanvraagprocedures voor derogatie op het Mestbankloket en op het e-loket van
Landbouw en Visserij (Verzamelaanvraag) lopen uitzonderlijk nog tot en met 31 juli 2015. Daarom kan op dit
moment nog geen volledige uitspraak gedaan worden over de goedkeuring van de derogatieaanvraag.
J: perceel waarvoor derogatie werd aangevraagd, zonder uitspraak over de toekenning van de
derogatie
N: perceel waarvoor geen derogatie werd aangevraagd of waaraan momenteel geen derogatie werd
toegekend.
BKM: beheerovereenkomst stikstof uit kunstmest
Voor de percelen in het kwetsbaar gebied natuur met een biologische waardering ‘Potentieel belangrijke
graslanden’ (gebiedstype = ‘Nat Pot’, ‘Grup Pot’ of ‘Bos Pot’ en varianten; meer uitleg over de gebiedstypes
vindt u hieronder) waarop het bemestingsverbod van toepassing is, kon u op de verzamelaanvraag kiezen voor
de beheerovereenkomst stikstof uit kunstmest. In afwijking van een klassieke beheerovereenkomst is dit geen
contract voor 5 jaar, maar een aanvraag tot het gebruik van kunstmest op de percelen met bemestingsverbod
(2 GVE/ha, jaar). Die aanvraag moet jaarlijks gebeuren via de verzamelaanvraag van het Departement
Landbouw en Visserij.
Werd uw aanvraag BKM aanvaard, dan kunt u op grasland die bemesting supplementair toepassen, naast de
norm van 2 GVE/ha per jaar door begrazing. Voor alle andere teelten is 100 kg/ha N uit kunstmest de enige
toegestane bemesting.
J: uw aanvraag BKM werd aanvaard
N: uw aanvraag BKM werd niet aanvaard
-: u deed geen aanvraag BKM

4.3 OVERDRACHT
G-perceel: de percelen die u alleen in gebruik hebt voor de bemestingsrechten en niet voor de
betalingsrechten, kon u op de verzamelaanvraag aanduiden met de code ‘G’ als ‘hoofdbestemming’. Als u die
code hebt gebruikt, verklaarde u dat u het perceel in gebruik had op 1 januari 2015, maar niet meer op 21 april
2015 (de dag waarop u het perceel in gebruik moet hebben als u betalingsrechten wilt activeren). Vulde u op
uw verzamelaanvraag voor uw perceel echter een datum van ingebruikname in die na 1 januari valt én
markeerde u het perceel ook als ‘G-perceel’, dan werd de G-code niet in rekening gebracht. Voor dergelijke
percelen werden dan ook geen bemestingsrechten toegekend.
J: u had het perceel in gebruik op 1 januari 2015, maar niet meer op 21 april 2015
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N: u had het perceel in gebruik op 1 januari 2015 én u had het perceel in gebruik op 21 april 2015

5 WAT VINDT U IN DE RUBRIEK ‘BEMESTINGSNORMEN 2015’?
5.1 KWETSBAAR GEBIED
Welke bemestingsnorm op een perceel geldt, is onder meer afhankelijk van het kwetsbare gebied waarin het
perceel ligt. Het volledige grondgebied van het Vlaamse Gewest valt sinds 2007 onder het kwetsbaar gebied
water. Daarnaast bepaalt het Mestdecreet nog andere afbakeningen zoals natuur- en bosgebied en
fosfaatverzadigd gebied. Zo krijgt elk perceel een welbepaald gebiedstype. Een gebruiksperceel zich bevindt in
meerdere kwetsbare gebieden, krijgt het gebiedstype toegewezen met de strengste bemestingsnorm.
Gebiedstype: voor elk perceel vindt u hier de benaming van het gebiedstype. Een uitgebreide beschrijving van
de gebiedstypes en de eraan gekoppelde rechten en plichten, vindt u in de brochure ‘Kwetsbare gebieden
volgens het Mestdecreet’ op www.vlm.be.
Hieronder vindt u alvast een korte algemene beschrijving van de gebieden die, eventueel gecombineerd,
kunnen voorkomen.
Water: heel Vlaanderen is afgebakend als kwetsbaar gebied water.
Ligt het perceel ook in kwetsbaar gebied natuur, dan komen de volgende codes voor:
Nat: natuurgebied, natuurontwikkelingsgebied of natuurreservaat volgens het gewestplan
Bos: bosgebied volgens het gewestplan
Grup: natuur en reservaat of bos volgens de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Binnen elk van die gebieden wordt steeds aangeduid tot welke groep natuur het perceel behoort met de
volgende codes:
Ext: halfnatuurlijke graslanden
Pot: potentieel belangrijke graslanden
Int: intensieve graslanden of akkers
#: U diende een aanvraag tot correctie in bij de Mestbank omdat u niet akkoord ging met de toewijzingen die
de Mestbank gedaan had bij een kennisgeving van nieuw kwetsbaar gebied natuur door een gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat geval werd u geïnformeerd dat het bemestingsverbod (2 GVE/ha, jaar)
tijdelijk opgeschort werd tot 1 januari 2016 en dat de algemene bemestingsnorm van toepassing is in 2015.
Ligt het perceel in fosfaatverzadigd gebied, dan staat vermeld:
Fosf: fosfaatverzadigde gronden
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Fosf-gewas: het perceel heeft op basis van een analyse een laag fosfaatbindend vermogen
Komt uw perceel in aanmerking voor de beheerovereenkomst water, dan wordt aan het gebiedstype (BO)
toegevoegd.
Ligt het perceel in een gebied afgebakend als zandgrond of als zware kleigrond in de Polders, dan wordt de
volgende code toegevoegd:
Z: zandgronden
K: zware kleigronden in de Polders
Ligt het perceel in een afbakening grondwaterwingebied zone I, dan staat vermeld:
Grondw zone 1: grondwaterwingebied (zone I)
Enkele voorbeelden:
Gebiedstype
Water (BO)
Water + K
Bos Ext
Nat Int + Z

Fosf + Z
Grup Ext
(BO)

#

Grup Pot

Uitleg
Uw perceel ligt in het kwetsbaar gebied water waar de beheerovereenkomst water
mogelijk is.
Uw perceel ligt in het kwetsbaar gebied water en bovendien in de afbakening zware
kleigronden in de Polders.
Uw perceel ligt volgens het gewestplan in een bosgebied en behoort tot de groep natuur
‘halfnatuurlijke graslanden’.
Uw perceel ligt volgens het gewestplan in een natuurgebied, natuurontwikkelingsgebied
of natuurreservaat en behoort tot de groep natuur ‘intensieve graslanden of akkers’.
Bovendien ligt uw perceel in de afbakening zandgronden.
Uw perceel ligt in het kwetsbaar gebied fosfaat en in de afbakening zandgronden.
Uw perceel ligt volgens een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in de bestemming
‘natuur en reservaat’ of ‘bos’ met als groep natuur ‘halfnatuurlijke graslanden’. Uw
perceel komt in aanmerking voor de beheerovereenkomst water als het een huiskavel
betreft.
Uw perceel ligt volgens een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in de bestemming
‘natuur en reservaat’ of ‘bos’ met als groep natuur ‘potentieel belangrijke graslanden’.
Doordat u een aanvraag tot correctie indiende omdat u niet akkoord ging met de
toewijzingen die de Mestbank deed bij een kennisgeving van nieuw kwetsbaar gebied
natuur door een GRUP, is het bemestingsverbod (2GVE/ha, jaar) tijdelijk opgeschort. De
algemene bemestingsnorm geldt in 2015.

O/H: ontheffing/huiskavel
H: percelen in het kwetsbaar gebied natuur (gebiedstype = ‘Nat Ext’, ‘Nat Pot’, ‘Nat Int’, ‘Grup Ext‘, ‘Grup Pot’,
‘Grup Int’ en varianten) waarop de huiskavelregeling van toepassing is
O: percelen waarop de ontheffing van het bemestingsverbod (2 GVE/ha, jaar) van toepassing is (alleen
mogelijk bij percelen waarvan het gebiedstype ‘Nat Int’ of ‘Grup Int’ en varianten is)
OH: percelen waarop zowel de ontheffings- als de huiskavelregeling van toepassing is
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In alle andere gevallen zijn de ontheffing en de huiskavelregeling niet van toepassing en staat hier ook niets
vermeld.

5.2 BEMESTINGSNORMEN
In de brochure ‘Normen en richtwaarden 2015’ staan alle bemestingsnormen voor 2015. Die brochure is terug
te vinden op de website van de VLM: www.vlm.be.
In dit vak vindt u per perceel de maximale toegelaten bemestingshoeveelheid. Die hangt af van de hoofdteelt,
de ‘aanvaarde oppervlakte’, het gebiedstype, de ontheffings- of huiskavelregeling en de eventuele
beheerovereenkomsten (BO) die beperkingen opleggen op de bemestingshoeveelheid (BO water, BO
perceelsrandenbeheer, BO botanisch beheer, BO randenbeheer, BO verminderde bemesting en de BO kleine
landschapselementen (KLE-houtkant/houtwal)). Met cijfers na de komma werd geen rekening gehouden. De
norm is opgesplitst in:
Fosfaat (P2O5 max)
De maximale hoeveelheden fosfaat die u op het perceel mocht opbrengen in 2015:
• TOT: maximale hoeveelheid totale fosfaat in kg
• DIER: maximale hoeveelheid dierlijke fosfaat in kg
• KUNST: maximale hoeveelheid fosfaat uit kunstmest in kg

Stikstof (N max)
SYSTEEM 1: TOTALE STIKSTOF
De maximale hoeveelheden stikstof die u op het perceel mocht opbrengen in 2015, volgens het systeem van
bemestingsnormen gebaseerd op de totale opgebrachte hoeveelheid stikstof:
• TOTAAL: maximale hoeveelheid totale stikstof in kg
• ANDER: maximale hoeveelheid stikstof uit andere meststoffen in kg
• KUNST: maximale hoeveelheid stikstof uit kunstmest in kg
• DIER: maximale hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest in kg
• dero: maximale hoeveelheid stikstof uit derogatiemest in kg
SYSTEEM 2: WERKZAME STIKSTOF
De maximale hoeveelheden stikstof die u op het perceel mocht opbrengen in 2015, volgens het systeem van
bemestingsnormen gebaseerd op de opgebrachte hoeveelheid werkzame stikstof:
• DIER: maximale hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest in kg
• dero: maximale hoeveelheid stikstof uit derogatiemest in kg
• WERKZAAM: maximale hoeveelheid werkzame stikstof in kg
• KUNST-WERKZ: maximale hoeveelheid stikstof uit kunstmest in kg
Als u koos voor het systeem van de werkzame stikstof, toont het rapport alleen nog de bemestingsnormen
volgens dit systeem. In het andere geval worden de normen volgens beide systemen getoond.
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Op percelen waarop derogatie werd toegekend, mag u voor de dierlijke bemesting uitsluitend gebruikmaken
van derogatiemest. Derogatiemest is dierlijke mest die afkomstig is van runderen (uitgezonderd
mestkalveren), paarden, geiten, schapen, de dunne fractie na het scheiden van varkensmest (met
dunnefractieattest) en effluent met een laag stikstof- en fosfaatgehalte (met effluentattest).
Op fruitteelt, bepaalde tuinbouwteelten (Uitvoeringsbesluit van 9 maart 2008) en graszoden mag de totale
stikstofbemesting met kunstmest gebeuren. Dat werd reeds zo verrekend op uw overzicht.

6 WAT VINDT U IN DE RUBRIEK ‘VLMBEHEEROVEREENKOMSTEN’?
Op uw overzicht vindt u per perceel ook welke beheerovereenkomsten u met de VLM in 2015 hebt. Voor de
vaste beheerovereenkomsten stond voor elke soort beheerdoelstelling een specifieke code (WV, PRB, KLE …)
voorgedrukt op de verzamelaanvraag 2015. Had u variabele contracten, dan moest u zelf, a rato van de
contractuele oppervlakte, met een specifieke code de percelen aanduiden waarop u de respectieve
beheervoorwaarden toepast(e). Op het overzicht van uw percelen vindt u deze codes van de
beheerdoelstellingen eveneens terug, maar verder uitgewerkt om aan te duiden over welk beheerpakket het
gaat. Binnen een welbepaalde beheerdoelstelling bestaan immers nog verschillende beheerpakketten, met
soms verschillende beheervoorwaarden. In de tabel op de volgende pagina vindt u een overzicht van de
verschillende beheerpakketten per beheerdoelstelling, aangevuld met de specifieke code en het type.
Sedert 2009 worden sommige beheerovereenkomsten niet meer voorgedrukt op de verzamelaanvraag
waardoor u ze ook niet meer op de overzichten terugvindt. Het gaat over beheerovereenkomsten gericht op
het beheer van de volgende kleine landschapselementen: hagen en heggen. Hetzelfde geldt voor de
beheerovereenkomsten erosiebestrijding ‘aanleg van aarden dam met erosiepoel’. Het feit dat die
beheerovereenkomsten niet meer worden voorgedrukt, betekent niet dat de beheermaatregelen niet meer
van toepassing zijn. Ze blijven onverminderd gelden tot het einde van de looptijd van uw
beheerovereenkomst.

6.1 BEHEERPAKKET
Code: deze kolom geeft de code aan van de beheerovereenkomst(en) die van toepassing is (zijn) op het
perceel. In de tabel op de volgende pagina vindt u de overeenstemmende codes van alle mogelijke
beheerpakketten.
Sommige beheerovereenkomsten, zoals de BO water, de BO perceelsrandenbeheer, de BO botanisch beheer
en de BO KLE (houtkant/houtwal) houden beperkingen in voor het gebruik van mest. Als op een perceel zo’n
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beheerovereenkomst van toepassing is, worden de beperkingen rond het gebruik van bemesting
doorgerekend bij de bemestingsnormen voor het perceel.

6.2 LOOPTIJD
Start- / einddatum: in deze kolom vindt u de start- en einddatum van uw detailovereenkomst. Loopt uw
beheerovereenkomst ten einde, dan neemt u het best tijdig contact op met de VLM als u ze wilt voortzetten.

Beheerdoelstelling – beheerpakket PDPO II
Akkervogelbeheer
leeuwerikvlakjes
faunaranden
graanranden
winterstoppel
vogelvoedselgewassen
gemengde grasstroken
opgeploegde gemengde grasstroken
Botanisch beheer
grasland (beweiden 1 juni)
grasland (maaien 1 juni)
grasland (maaien 16 juni)
akkerland (vollevelds)
Beheerovereenkomst Water
startdatum 01/01/2007 of later
Erosiebestrijding
directe inzaai - startdatum vanaf 2007
aanleg en onderhoud grasgang (=perceelsrand)
aanleg en onderhoud grasgang
aanleg en onderhoud grasbufferstrook
grasbufferstrook met teeltbeperking
grasbufferstrook zonder teeltbeperking
niet-kerende bodembewerking - startdatum 01/01/2007 of later
Hamsterbescherming
Beheer van kleine landschapselementen
aanplant houtkant/-wal
onderhoud houtkant/-wal
beheer van kleine landschapselementen - (her)aanleg poel > 100 m²
beheer van kleine landschapselementen - onderhoud poel > 100 m²
Perceelsrandenbeheer
natuur

Code

Type

AV 1
AV 2
AV 3
AV 4
AKV 1
AKV 2
AKV 3

VARIABEL
VARIABEL
VARIABEL
VARIABEL
VAST
VAST
VAST

BB 1
BB 3
BB 4
BB 6

VAST
VAST
VAST
VAST

BW 3

VARIABEL

DI 2
ER 3
ER 4
ER 5
ER 6
ER 7
NK 2
HAM

VARIABEL
VAST
VAST
VAST
VAST
VAST
VARIABEL
VARIABEL

HKW 1
HKW 2
POE1
POE2

VAST
VAST
VAST
VAST

PRB 7

VAST
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milieu
perceelsrandenbeheer - duo-triorand
Weidevogelbeheer
vluchtstroken
beweiden
maaien
nesten
omzetten akkerland en beweiden
omzetten akkerland en maaien

PRB 8
PRB 9

VAST
VAST

WV 1
WV 2
WV 3
WV 4
WV 5
WV 6

VARIABEL
VAST
VAST
VARIABEL
VAST
VAST

Beheerdoelstelling – beheerpakket PDPO III

Code

Type

BB 7
BB 8

VAST
VAST

FB 1
FB 2
FB 3
FB 4
FB 5

VAST
VAST
VAST
VAST
VAST

RB 1
ER 8
RB 2
RB 3
RB 4
RB 5
RB 6
RB 7
BS

VAST
VAST
VAST
VAST
VAST
VAST
VAST
VAST
VAST

HKW 2
HKW 3
BW4

VAST
VAST
VARIABEL

IHD 1
IHD 2
IHD 3

VAST
VAST
VAST

Botanisch beheer
ontwikkeling soortenrijk grasland
instandhouding soortenrijk grasland
Soortenbescherming
grasland uitgestelde maaidatum
grasland beweiden 20 mei
grasland standweide 15 juni
grasland kuikenweide
akkerland voedselgewas
Perceelsrandenbeheer
aanleg en onderhoud grasstrook
aanleg en onderhoud strategisch grasland
aanleg en onderhoud grasstrook 15 juni
aanleg en onderhoud vluchtstrook 22 juni
aanleg en onderhoud gemengde grasstrook
onderhoud gemengde grasstrook
aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus
onderhoud gemengde grasstrook plus
aanleg en onderhoud bloemenstrook
Beheer van kleine landschapselementen
onderhoud houtkant
omvormingsbeheer houtkant
Beheerovereenkomst Waterkwaliteit
Fosfaatuitmijning / verminderde bemesting
fosfaatuitmijning akkerland
verminderde bemesting akkerland
verminderde bemesting grasland
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