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Bijlage 2. Technische voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van 

beheermaatregelen met het oog op het behoud en de verbetering van soorten 

 

 

 

1° de subsidie voor de maatregel van pakket 5, vermeld in artikel 17, §2, van dit besluit, 

kan worden verkregen als het onderhoud dusdanig wordt uitgevoerd dat op korte afstand 

van elkaar kleine plekken met kale bodem ontstaan en behouden blijven, waar 

regelmatig wordt geplagd, gechopperd en de opslag wordt verwijderd. Deze maatregel 

wordt gemiddeld één keer om de vier jaar uitgevoerd; 

 

2° de subsidie voor de maatregel van pakket 6, vermeld in artikel 17, §2, van dit besluit, 

kan worden verkregen als het terrein in kwestie ten minste op twee verschillende 

tijdstippen wordt gemaaid in een door het agentschap bepaald maairitme; 

 

3° de subsidie voor de maatregelen van pakket 8, 9 en 10, vermeld in artikel 17, §2, van 

dit besluit, kan worden verkregen als de poel gemiddeld één keer om de acht jaar wordt 

geruimd; 

 

4° de subsidie voor de maatregelen van pakket 11 en 12, vermeld in artikel 17, §2 van 

dit besluit, kan worden verkregen als: 

a) de vijver regelmatig wordt afgelaten, namelijk minstens driejaarlijks voor een kleine 

vijver en minstens zesjaarlijks voor een grote vijver; 

b) de vijver regelmatig wordt afgevist, namelijk volgens de frequentie, vermeld in a); 

c) ecologisch verantwoorde visbepoting wordt toegepast conform de richtlijnen van het 

agentschap; 

d) grachten worden geruimd; 

e) in voorkomend geval de filters van de vijver worden gereinigd; 

f) de vijver niet in gebruik is van een professionele viskweker. 

 

 

 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van <datum> 

betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het 

geïntegreerd natuurbeheer. 
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