
ANB Beheeregio Demerland & Zuiderkempen

PERCEELSFICHE CONCESSIEOVEREENKOMSTEN

Ref. nr. concessie DC D&Z 2020 - 2026

Deel nr.

Domein Demerbroeken

Blok Vinkenberg

Percelen en beheereenheden 1h, 5c, 6a

Kadastrale ligging

Gemeente 1 Scherpenheuvel-Zichem

Afdeling 2

Sectie C

Nrs. 541c, 542, 543, 544a, 546e, 547a, 550f(deel), 

Gemeente 2 Diest

Afdeling 3

Sectie A

Nrs. 129a, 127, 126(deel)

Totale GIS-oppervlakte 7,33 ha grasland

Eventuele bijzondere aanduidingen i.v.m. de goederen

begrepen in het perceel

Perceel 126 bestaat deels uit een populierenbos dat in 2020 wordt gekapt en vervolgens 

uitgerasterd uit de begrazingsblok. 

Staat van het terrein bij ingang concessie

Algemene beschrijving van het terrein Deels kamgrasland, deels ruigte met her en der enkele meidoorns en zomereiken. 

Beschrijving vegetatie volgens BWK-eenheden hp, hp*, ku, lhi, lhb, mr, mf

Aanwezige KLE's Enkele eiken en meidoorns

Aanwezige infrastructuur

- raster prikkeldraad (3 draden) met houten palen

- poorten 2 houten poorten, 2 draadflappen

- drinkpompen nihil

- stroomvoorziening raster nvt

- andere drie oude schuilhokken

Beschrijving van het uit te voeren beheer hooiweidebeheer met nabegrazing

Algemene beschrijving 1 maaibeurt (graslandpercelen in gele kleur op plan) ca 3,98 ha met nabegrazing door

runderen of paarden. De nattere graslandpercelen (rood-gele arcering op plan) ca. 3,34 ha

worden door het Agentschap zelf gemaaid, waarna de concessionaris een nabegrazing met

runderen of paarden dient te voorzien.

- maaibeheer 1x maaien tussen 1 juni en 30 juni

- begrazingsbeheer nabegrazing met runderen of paarden, max. 2GVE/ha tussen 1 augustus en 1 november

- onderhoud KLE's eventueel overhangende takken snoeien

- onderhoud infrastructuur volgens algemene voorwaarden

- andere

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

zones, reservaties, aandachtspunten e.d.

Percelen 550f en 129a kunnen mogelijk tijdelijk onder water staan. De concessie omvat

twee grote begrazingsblokken die van elkaar gescheiden worden door een openbare weg.

Deze moet ten allen tijde toegankelijk blijven. Op beide deelblokken zijn verschillende oude

stallingen aanwezig die in 2020 door het ANB zullen afgebroken worden. Er zal tevens één

nieuwe stal geplaatst worden.


