Aanbod voor landbouwers!
Beheerovereenkomsten als opstap naar een

bunkeropslag, kan deze coöperatie van uit-

meer structureel landschapsonderhoud.

voerende ‘land-schaps-bouwers, nu ook hout-

In het verleden nam agro|aanneming met

kanten, houtwallen en holle wegen verjongen

succes het onderhoud van de hagen van

in heel Limburg.

Zuid-Limburgse landbouwers over. Door een

Dit laat landbouwers toe houtkanten te

zeer efficiënt gestructureerd en gemechani-

activeren in hun verzamelaanvraag en be-

seerd scheerwerk, kunnen landbouwers die

heerovereenkomsten af te sluiten voor deze

een beheerovereenkomst sluiten met de over-

landschapselementen bij de Vlaamse Land-

heid werk uit handen geven.

maatschappij (VLM) en het werk uit te geven

Het werk wordt gedaan door collega-landbou-

aan collega-landbouwers.

wers met ‘de hagendorser’, een tractor met

Het terugzetten van het overhangend hout

scheerder-mulcher, die de hagen trimt tegen

vergemakkelijkt ook de bewerking van de

een redelijke vergoeding.

gronden weer, zodat spiegels en zwaailichten

Door de recente aanschaf van een velkop op

niet meer sneuvelen en het zonlicht ook weer

een bandenkraan en een houthakselaar met

de volledige akker kan bereiken.

Hoe gaat dit in zijn werk?

De houtsnippers worden vervolgens ge-

De landbouwer sluit een beheerovereenkomst

droogd en lokaal afgezet voor verwarming

(BO) af met de Vlaamse Landmaatschappij

van landbouwbedrijven, scholen en gemeen-

voor onderhoud van hagen (€1,87/m), kap-

schapsinstellingen om hen een duurzame,

hagen (€1,51/m), houtkanten (€40,10/m)

CO2 -neutrale brandstof aan te bieden.

of omvorming van houtkanten’ (€80,90/m).
Deze aanvraag dient te gebeuren vóór 1
oktober. Voor meer info: www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten. In veel
gevallen kan het nuttig om hierover afspraken
te maken met collega-landbouwers en/of
gemeente (bvb. in het kader van het beheer
van holle wegen) om zo het beheer ook gezamenlijk te kunnen aanpakken in een groter
gebied. Collega’s van het agrobeheercentrum
Eco² kunnen u hierbij bijstaan.
De coöperatie agro|aanneming neemt de
werken en de verantwoordelijkheid voor die
werken (zoals vermeld in de voorwaarden van
de landbouwer), over voor de vijfjarige loop-

Mocht u de interesse hebben om uw houtkan-

tijd van de beheerovereenkomst. De prijs is

ten of hagen in BO te brengen, en het beheer

afhankelijk van de breedte, de ligging, en de

over te dragen aan een professionele coö-

bereikbaarheid van de houtkant.

peratie van land-schap-bouwers, neem dan

De houtkant wordt vervolgens opgenomen

gerust contact met ons op.

in het globaal oogstplan van ‘de oogsttrein’
van agro|aanneming, zodat deze houtkant

Contactgegevens

in de vier eerste jaren van de overeenkomst

agro|aanneming. Mail info@agroaanneming.be

verjongd wordt binnen de kapperiode die de

info@agrobeheercentrum.be tel 016/28 64 64

012157

beheerovereenkomst verplicht.

