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in het kader van de verificatiecommissie n.a.v. een bestemmingswijziging in ruimtelijke 

uitvoeringsplannen. 

Nummer: INBO.A.2010.192 

Datum: 09/10/2010 

Auteur(s): Lieve Vriens, Patrik Oosterlynck, Steven De Saeger, 

Hans Bosch 

Contact: Lieve Vriens (lieve.vriens@inbo.be) 

Kenmerk aanvraag: e-mail op datum van 12 mei 2010 

Geadresseerden: 
 

VLM centrale directie 

t.a.v. Toon Denys 

Gulden Vlieslaan 72 

1060 Brussel 

toon.denys@vlm.be 

 

Cc: 
 

sabine.demulder@vlm.be; hilde.heyrman@vlm.be; 

ingrid.deveen@vlm.be 

 

 

 



 

 

 

 

2/13 

 

INBO.A.2010.192 

 

 

AANLEIDING 
 

De validatie is een stap in de procedure zoals opgesteld in de nota aan de regering en het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering 

betreffende de inventarisatie, de kennisgeving, de aanvraag tot correctie en de oprichting en de werking van de Verificatiecommissie (vermeld 

in artikel 41bis van het Mestdecreet van 22 december 2006) en betreffende wijziging van artikel 13 en 33 van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 6 juni 2008 (betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van 

verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling). 

 

VRAAGSTELLING 
 

Aan het INBO wordt opgedragen om de attesten met de gegevens die door de deskundigen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 

ingezameld zijn in het kader van de verificatiecommissie te valideren. 

 

TOELICHTING 
 
In het advies A.INBO.2010.191 in bijlage wordt uitgelegd op welke wijze de validatie verloopt en waarop de gegevens in de conclusie 

betrekking hebben.  

 

CONCLUSIE 
 
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv 

en hp+fauna) 

Bron (2) 

5_15739258_250509_11               X  hp + hr + fauna  

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

5_15739258_250509_11 hp + hr + fauna GGI 

Opmerkingen: De deskundige geeft aan dat het perceel niet volledig geïnventariseerd is o.w.v. de aanwezigheid van een stier en dat het 

kort begraasd werd. Op basis van een onvolledige soortenlijst kunnen we niet besluiten dat de hp + hr -typologie van 2000 gewijzigd moet 

worden in de typologie hp van 2010. Talrijke aanwezigheid van kamgras wijst op een hogere biologische waarde dan deze van hp.  

 

datum validatie:26/07/10 gevalideerd door: Lieve Vriens 
(1) eventueel aankruisen 
(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO)  
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Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv en 

hp+fauna) 

Bron (2) 

14133102_250509_52_deela x  hp*+ms+hc+k(hf) Soortenlijst 

opgemaakt tijdens de 

BWK-kartering (mei 

2007) en opgenomen 

in de Floradatabank. 

14133102_250509_52_deelb_OK x  hp*+k(hf)  

14133102_250509_52_deelc_OK x  sz  

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

5_14133102_250509_52 

 

Hp*+ms+hc+sz+k(hf) GGN 

Opmerkingen: Perceel 52 (deel a) werd onvoldoende grondig geïnventariseerd door de slechte weersomstandigheden. Hierdoor is de 

opname onvolledig en werden belangrijke soorten zoals snavelzegge, moerasviooltje, wateraardbei en veldrus over het hoofd gezien. 

Op basis van een onvolledige soortenlijst kunnen we niet besluiten dat de hp*+ms+hc+k(hf) -typologie van 2007 gewijzigd moet worden in 

de typologie hp*+k(hc) van 2010.  

datum validatie:26/07/10 gevalideerd door: Steven De Saeger 

 
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv 

en hp+fauna) 

Bron (2) 

5_2203940333_250509_24                X   hp+ hp*+ fauna  

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

5_2203940333_250509_24 hp + hp* + fauna GGI 

Opmerkingen: Op basis van de onvolledige soortenlijst omwille van het feit dat het perceel gemaaid is, kunnen we niet besluiten dat de typologie hp volledig 
is. In 2001 duidt de hp + hp*-typologie op een meer soortenrijk karakter.  
datum validatie:25/08/10 gevalideerd door: Lieve Vriens 

(1) eventueel aankruisen 
(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO)  
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Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv 

en hp+fauna) 

Bron (2) 

5_2203940333_250509_25_1                X   hp + hp* + mr + 

fauna 

 

5_2203940333_250509_25_2                X  mru  

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

5_2203940333_250509_25 hp + hp*+ mr(u) + fauna GGI 

Opmerkingen: Op basis van de onvolledige soortenlijst omwille van het feit dat het perceel gemaaid is, kunnen we niet besluiten dat de typologie hp + mr 
volledig is. In 2001 duidt de hp + hp*-typologie op een meer soortenrijk karakter.  
datum validatie:26/08/10 gevalideerd door: Lieve Vriens 

 
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv 

en hp+fauna) 

Bron (2) 

4_14200904373_110510_6_1                X     

4_14200904373_110510_6_2                X    

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

4_14200904373_110510_6 Hp+Hpr+Hpr*+Hp*+Kbs+K(Mr)+fauna GGI 

Opmerkingen: De deskundige van de VLM merkt op dat het perceel zeer kort gemaaid was en dat de vegetatie niet meer te herkennen was. 
Bijgevolg viel het perceel niet te typeren. In 2002 duidt de typologie Hp+Hpr+Hpr*+Hp*+Kbs+K(Mr)+fauna op een meer soortenrijk karakter. 

datum validatie:13/09/10 gevalideerd door: Lieve Vriens 
(1) eventueel aankruisen 
(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO)  
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Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv 

en hp+fauna) 

Bron (2) 

4_14200905686_110510_35                X   hp+ hp*+ fauna  

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

4_14200905686_110510_35 hp + hp* + fauna GGI 

Opmerkingen: De deskundige van de VLM merkt op dat het perceel zeer recent gemaaid was en dat het aantal soorten en de bedekkingen 
een onderschatting zijn. Bijgevolg viel het perceel niet te typeren. In 2004 duidt de typologie hp+hp*+fauna op een meer soortenrijk karakter.  

datum validatie:13/09/10 gevalideerd door: Lieve Vriens 

 
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv 

en hp+fauna) 

Bron (2) 

4_14200905686_110510_37_1                X   hpr+ hpr*+ 

fauna 

 

4_14200905686_110510_37_2                X   hpr+ hpr*+ 

fauna 

 

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

4_14200905686_110510_37 hpr + hpr* + fauna GGI 

Opmerkingen: De deskundige van de VLM merkt op dat het perceel zeer recent gemaaid was en dat er een aantal interessante soorten 

staan en het soortenrijker kan zijn. Op de luchtfoto zijn laantjes te zien en er is een slenk, vandaar dat we de typologie hpr + hpr*+fauna 

voorstellen. 

 

datum validatie:13/09/10 gevalideerd door: Lieve Vriens 

 
(1) eventueel aankruisen 
(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO)  
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Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv 

en hp+fauna) 

Bron (2) 

4_14200905686_110510_34_1                X   hpr+ hpr*+ 

fauna 

 

4_14200905686_110510_34_2                X  hpr+ hpr*+ 

fauna 

 

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

4_14200905686_110510_34 hpr + hpr* + fauna GGI 

Opmerkingen: De deskundige van de VLM merkt op dat het perceel zeer recent gemaaid was en dat het aantal soorten en de bedekkingen 
een onderschatting zijn. Bijgevolg viel het perceel niet te typeren. In 2004 duidt de typologie hpr+hpr*+hp+hp*+fauna op een meer 

soortenrijk karakter.  

datum validatie:13/09/10 gevalideerd door: Lieve Vriens 

 
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv 

en hp+fauna) 

Bron (2) 

5_13200613394_181109_2_1                X   hpr+ hpr*+ 

k(mr°) + fauna 

 

5_13200613394_181109_2_2                X   hpr + hpr*+ kn 

+ k(mr°) 

 

5_13200613394_181109_2_3                X  hpr* + k(mr) + 

fauna 

 

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

5_13200613394_181109_2 hpr + hpr* + k(mr°) +k(mr) + fauna GGI 

Opmerkingen: De deskundige van de VLM duidt aan dat deelperceel 1 zeer kort begraasd was. Er staan talrijk een aantal interessante 

soorten  zoals kamgras en knolboterbloem en WT scherpe boterbloem, S veldzuring. Dit is een indicatie dat het soortenrijker kan zijn. 

Vandaar dat we de typologie hpr + hpr*+ k(mr°)+fauna voor dit deelperceel voorstellen. 

datum validatie:22/09/10 gevalideerd door: Lieve Vriens 
(1) eventueel aankruisen 
(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO)  
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Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv 

en hp+fauna) 

Bron (2) 

5_13201505592_181109_11               X  hpr + hpr*+ 

k(mr)+k(hc°)+ 

fauna 

 

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

5_13201505592_181109_11 hpr + hpr*+ k(mr)+k(hc°)+fauna GGI 

Opmerkingen:  

De VLM-deskundige geeft aan de het perceel pas gemaaid was en dat de bedekking van pinksterbloem vermoedelijk hoger is.  

Verder wijst het voorkomen van rietgras (KB), veldzuring (T), liesgras (WT), echte koekoeksbloem (S) op een hogere soortenrijkdom dan 

deze van hpr.  

datum validatie:01/10/10 gevalideerd door: Lieve Vriens 

 
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv 

en hp+fauna) 

Bron (2) 

5_3202802378_181109_13_1             X      hpr + hpr*+  

fauna 

 

5_3202802378_181109_13_2             X  hpr + hpr* +  

fauna 

 

5_3202802378_181109_13_3             X  hpr + hpr* + 

k(mr) + k(mc) 

 

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

5_3202802378_181109_13 hpr + hpr* + k(mr)+ k(mc) + fauna GGI 

Opmerkingen: De VLM-deskundige geeft aan dat de soortenlijst en de bedekkingen onvolledig zijn omdat het perceel kort begraasd is. In 1997 duidt de hpr* + 
hpr + k(mr°)-typologie op een meer soortenrijk kara kter. We stellen voor het perceel te typeren als hpr + hpr* en zijn akkoord met de typologie van de 
perceelsranden. 
datum validatie:01/10/10 gevalideerd door: Lieve Vriens 

(1) eventueel aankruisen 

(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO)  
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Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv 

en hp+fauna) 

Bron (2) 

4_4200300969_110510_59               X  hpr+hpr*+fauna  

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

4_4200300969_110510_59 hpr + hpr*+ fauna GGI 

Opmerkingen:  

De VLM-deskundige geeft aan dat het perceel pas gemaaid was bij het eerste bezoek (1 juli) en dat de kruiden nog maar kort aan het 

opschieten waren bij het tweede bezoek. Het tweede bezoek gebeurde veel te laat (herfst) om nog een volledige soortenlijst te kunnen 

maken en de bedekkingen in te schatten. Daarom wordt voorgesteld de typologie van mei 2002 te behouden nl. hpr + hpr*.   

datum validatie:28/10/10 gevalideerd door: Lieve Vriens 

 
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv 

en hp+fauna) 

Bron (2) 

4_4200300969_110510_69_1_OK               X  hpr +fauna  

4_4200300969_110510_69_2_OK               X  hpr* + fauna  

4_4200300969_110510_69_3_NOK               X    

4_4200300969_110510_69_4_OK               X  hpr+hpr+ fauna  

4_4200300969_110510_69_5_NOK                X   

4_4200300969_110510_69_6_NOK               X   

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

4_4200300969_110510_69 hc+hpr*+hpr+ fauna GGI 

Opmerkingen:  
De VLM-deskundige geeft aan dat de percelen pas gemaaid waren bij het eerste bezoek (1 juli) en dat de kruiden nog maar kort aan het opschieten waren 

bij het tweede bezoek. Het tweede bezoek gebeurde veel te laat (herfst) om nog een volledige soortenlijst te kunnen maken en de bedekkingen in te 

schatten. Daarom wordt voorgesteld de typologie van mei 2002 te behouden nl. hc+hpr*+hpr+ fauna 

Bovendien is er een probleem wat betreft de indeling in deelpercelen, deze komt totaal niet overeen met de grenzen zoals ze op de luchtfoto en de BWK te 

zien zijn, wat vergelijking en het voorstellen van een typologie per deelperceel bij -niet akkoord- onmogelijk maakt. 

datum validatie:28/10/10 gevalideerd door: Lieve Vriens 
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Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv 

en hp+fauna) 

Bron (2) 

4_4200300969_110510_60                X hpr*+hc°+fauna  

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

4_4200300969_110510_60 hpr*+hc°+fauna GGN 

Opmerkingen:  

De VLM-deskundige geeft aan dat het perceel pas gemaaid was bij het eerste bezoek (1 juli) en dat de kruiden nog maar kort aan het 

opschieten waren bij het tweede bezoek. Het tweede bezoek gebeurde veel te laat (herfst) om nog een volledige soortenlijst te kunnen 

maken en de bedekkingen in te schatten. Daarom wordt voorgesteld de typologie van mei 2002 te behouden nl. hpr*+hc°. 

datum validatie:28/10/10 gevalideerd door: Lieve Vriens 

 
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv 

en hp+fauna) 

Bron (2) 

4_4200300969_110510_61                X hc+fauna  

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

4_4200300969_110510_61 hc+fauna GGN 

Opmerkingen:  

De VLM-deskundige geeft aan dat het perceel pas gemaaid was bij het eerste bezoek (1 juli) en dat de kruiden nog maar kort aan het 

opschieten waren bij het tweede bezoek. Het tweede bezoek gebeurde veel te laat (herfst) om nog een volledige soortenlijst te kunnen 

maken en de bedekkingen in te schatten. Daarom wordt voorgesteld de typologie van mei 2002 te behouden nl. hc. 

datum validatie:28/10/10 gevalideerd door: Lieve Vriens 
(1) eventueel aankruisen 
(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO)  
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INBO.A.2010.192 

 

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv 

en hp+fauna) 

Bron (2) 

4_4200300969_110510_63                X hc°+fauna  

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

4_4200300969_110510_63 hc°+fauna GGN 

Opmerkingen:  

De VLM-deskundige geeft aan dat het perceel pas gemaaid was bij het eerste bezoek (1 juli) en dat de kruiden nog maar kort aan het 

opschieten waren bij het tweede bezoek. Het tweede bezoek gebeurde veel te laat (herfst) om nog een volledige soortenlijst te kunnen 

maken en de bedekkingen in te schatten. Daarom wordt voorgesteld de typologie van mei 2002 te behouden nl. hc°. 

datum validatie:28/10/10 gevalideerd door: Lieve Vriens 

 
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv 

en hp+fauna) 

Bron (2) 

4_4200300969_110510_62                X hc°+fauna  

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

4_4200300969_110510_62 hc°+fauna GGN 

Opmerkingen:  

De VLM-deskundige geeft aan dat het perceel pas gemaaid was bij het eerste bezoek (1 juli) en dat de kruiden nog maar kort aan het 

opschieten waren bij het tweede bezoek. Het tweede bezoek gebeurde veel te laat (herfst) om nog een volledige soortenlijst te kunnen 

maken en de bedekkingen in te schatten. Daarom wordt voorgesteld de typologie van mei 2002 te behouden nl. hc°. 

 

datum validatie:28/10/10 gevalideerd door: Lieve Vriens 
(1) eventueel aankruisen 
(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO) 
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INBO.A.2010.192 

 

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv 

en hp+fauna) 

Bron (2) 

4_4200300969_110510_65               X  hpr + hc + fauna  

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

4_4200300969_110510_65 hpr +hc + fauna GGI 

Opmerkingen:  

De VLM-deskundige geeft aan dat het perceel pas gemaaid was bij het eerste bezoek (1 juli) en dat de kruiden nog maar kort aan het 

opschieten waren bij het tweede bezoek. Het tweede bezoek gebeurde veel te laat (herfst) om nog een volledige soortenlijst te kunnen 

maken en de bedekkingen in te schatten. Daarom wordt voorgesteld de typologie van mei 2002 te behouden nl. hpr +hc. 

datum validatie:28/10/10 gevalideerd door: Lieve Vriens 

 
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv 

en hp+fauna) 

Bron (2) 

4_4200300969_110510_66                X hpr*+ fauna  

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

4_4200300969_110510_66 hpr*+ fauna GGN 

Opmerkingen:  

De VLM-deskundige geeft aan dat het perceel pas gemaaid was bij het eerste bezoek (1 juli) en dat de kruiden nog maar kort aan het 

opschieten waren bij het tweede bezoek. Het tweede bezoek gebeurde veel te laat (herfst) om nog een volledige soortenlijst te kunnen 

maken en de bedekkingen in te schatten. Daarom wordt voorgesteld de typologie van mei 2002 te behouden nl. hpr*. 

datum validatie:28/10/10 gevalideerd door: Lieve Vriens 
(1) eventueel aankruisen 
(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO) 
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INBO.A.2010.192 

 

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv 

en hp+fauna) 

Bron (2) 

4_4200300969_110510_70               X  zie opm.  

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

4_4200300969_110510_70 hpr+ hpr*+hc + hc°+ fauna GGI 

Opmerkingen:  

De VLM-deskundige geeft aan dat de percelen pas gemaaid waren bij het eerste bezoek (1 juli) en dat de kruiden nog maar kort aan het 

opschieten waren bij het tweede bezoek. Het tweede bezoek gebeurde veel te laat (herfst) om nog een volledige soortenlijst te kunnen 

maken en de bedekkingen in te schatten. Daarom wordt voorgesteld de geïntegreerde typologie van mei 2002 te behouden nl. hpr+ hpr*+hc 

+ hc°+ fauna 

Bovendien is er een probleem wat betreft de afgrenzing van het perceel, deze komt totaal niet overeen met de grenzen zoals ze op de 

luchtfoto en de BWK te zien zijn, wat maakt de typologieën van meerdere BWK-percelen geïntegreerd zijn. 

 

datum validatie:28/10/10 gevalideerd door: Lieve Vriens 

 
Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv 

en hp+fauna) 

Bron (2) 

4_4200300969_110510_71                X hc +fauna  

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

4_4200300969_110510_71 hc+fauna GGN 

Opmerkingen:  

De VLM-deskundige geeft aan dat het perceel pas gemaaid was bij het eerste bezoek (1 juli) en dat de kruiden nog maar kort aan het 

opschieten waren bij het tweede bezoek. Het tweede bezoek gebeurde veel te laat (herfst) om nog een volledige soortenlijst te kunnen 

maken en de bedekkingen in te schatten. Daarom wordt voorgesteld de typologie van mei 2002 te behouden nl. hc. 

 

datum validatie:28/10/10 gevalideerd door: Lieve Vriens 
(1) eventueel aankruisen 
(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO) 
 



 

 

 

 

13/13 

 

INBO.A.2010.192 

 

Dossiernummer mestbank_Perceelsnummer 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx  

of eventuele deelpercelen 

5_xxxxxxxx_ddmmjj_xx_x 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder zelfde 

bemestings-klasse 
(1) 

BWK (na controle 

door INBO) valt 

onder andere 

bemestings-

klasse (1) 

BWK- typologie 

(na controle 

door INBO)  

(inclusief hpriv en 

hp+fauna) 

Bron (2) 

5_14200943274_110510_20_1_OK X  Hp+fauna  

5_14200943274_110510_20_2_OK X  Hp+fauna  

5_14200943274_110510_20_3_OK X  Hp+k(mr)+fauna  

5_14200943274_110510_20_4 X  Hp+k(mr°)+fauna  

Dossiernummer 

mestbank_Perceelsnummer  

Geïntegreerde BWK  

(landbouwgebruiksperceel) 

Geïntegreerde bemestingsklasse 

(landbouwgebruiksperceel) 

4_14200943274_110510_20 Hp+k(mr)+k(mr°)+fauna GGI 

Opmerkingen:  

De deskundige van de VLM merkt op dat het deelperceel 20_4 zeer kort gemaaid was en geen vegetatieopname kon gemaakt worden. 

Bijgevolg viel het perceel niet te typeren. Daarom wordt geadviseerd om de BWK typologie van mei 2004 over te nemen (hp+fauna), 

aangevuld met k(mr°)  uit de vegetatieopname (06/07/10) van de randvegetatie. 

datum validatie:04/11/10 gevalideerd door: Steven De Saeger 
(1) eventueel aankruisen 
(2) bron vermelden indien de validatie gebeurd is op basis van andere gegevens (bv. terreinbezoek door INBO) 
 

BIJLAGE:  
 
Vriens L. en Paelinckx D. (2010). Advies betreffende de validatie door het INBO van de gegevensinzameling door de VLM 

in het kader van de verificatiecommissie n.a.v. een bestemmingswijzing in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Advies Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek, INBO.A.2010.191. 
 

 


