
ANB Beheeregio Hageland & Demervallei

PERCEELSFICHE CONCESSIEOVEREENKOMSTEN

Ref. nr. concessie DC Hageland 2021/6

Deel nr.

Domein Borchbeemden

Blok Exterhoek

Percelen en beheereenheden nog toe te kennen, voorlopig: Rotbroek 16A

Kadastrale ligging

Gemeente Halen

Afdeling derde

Sectie B

Nrs. 736M

GIS-oppervlakte 2,22 ha

Eventuele bijzondere aanduidingen i.v.m. de goederen

begrepen in het perceel

Er wordt een drinkwatervoorziening aangelegd met handbediende pomp en

waterreservoir. ANB zal de gemengde houtkant aan de zijde van de Kolenbergstraat

aanplanten; concessionaris zal verspreid over de duur van de concessie jaarlijks een aantal

hoogstambomen aanplanten en voorzien van de noodzakelijke individuele bescherming.

Staat van het terrein bij ingang concessie

Algemene beschrijving van het terrein Oude hoogstam appelboomgaard met open plekken ontstaan door het afsterven van

kwijnende exemplaren; in de perceelsgrenzen bomenrijen van zomereik, es, haagbeuk,

meidoornhaag langs Eksterhoekstraat. Nieuw aan te leggen bufferende houtkant zijde

Kolenbergstraat. De akker valt buiten deze overeenkomst. 

Beschrijving vegetatie volgens BWK-eenheden kj+- hr - kbq - khcr

Aanwezige KLE's bomenrij zomereik, meidoornhaag, houtkant,

Aanwezige infrastructuur

- raster vernieuwd ursusraster

- poorten 1 grote toegangspoort met sleutel 

- drinkpompen Wordt voorzien: nog te activeren met handwaterpomp & vat

- stroomvoorziening raster neen

- andere houten bergingsstal; in gebruik te nemen als schapenstal.

Beschrijving van het uit te voeren beheer

Algemene beschrijving Graslandbeheer (begrazing) + onderhoud hoogstamboomgaard

- maaibeheer nihil; netels bijhouden.

- begrazingsbeheer schapen

- onderhoud KLE's onderhoud meidoornhaag en oude toegangsweg (perc.732K)tot hoeve: ANB

- onderhoud infrastructuur rasters door concessionaris

- andere De concessionaris is verantwoordelijk voor het algemene onderhoud van de

hoogstamboomgaard. Dit onderhoud bestaat uit: het jaarlijks bijplanten van minimum 5

hoogstamfruitbomen van soorten die in onderling overleg gekozen zullen worden. De

fruitopbrengst komt toe aan de concessionaris. 

Bijzondere opmerkingen i.v.m. het beheer, uitgesloten

zones, reservaties, aandachtspunten e.d.

Recente opmetingen van de perceelsgrenzen t.o.v. het hoeve-erf bracht onduidelijkheden

aan het licht die nog verder dienen te worden opgelost; voorlopig echter is de begrenzing

van het bestaande raster de begrenzing van de oppervlakte van voorliggende concessie.

Het onderhoud van de meidoornhaag langsheen de Eksterhoekstraat zal door ANB worden

uitgevoerd. De voormalige weg naar de hoeve (kad.perc.732K) valt tevens onder ANB-

beheer.


