BEHEEROVEREENKOMSTEN VOOR EROSIEBESTRIJDING
Waarom beheerovereenkomsten voor erosiebestrijding?
Het zuiden van Vlaanderen heeft
te kampen met heel wat erosieproblemen. Op de hellende akkers
in de zandleem- en leemstreek
stroomt jaarlijks 1 tot 10 ton grond
per hectare per jaar weg door erosie. In extreme gevallen kan dat
zelfs tot 100 ton per hectare per
jaar oplopen.
Voor landbouwers leidt bodemerosie tot opbrengstverlies door het
wegspoelen van vruchtbare grond,
zaai- en plantgoed, meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen. Op
lange termijn veroorzaakt bodem
erosie een vermindering van de bodemkwaliteit. Ook stroomafwaarts
zijn er heel wat negatieve gevolgen:
waterlopen raken vervuild en straten lopen onder.
U kunt de bodemerosie op uw percelen bestrijden door een beheerovereenkomst te sluiten met de Vlaamse
Landmaatschappij. U ontvangt dan
vijf jaar lang een jaarlijkse vergoeding voor uw inspanningen.
Enerzijds kunt u een beheerovereenkomst sluiten voor de aanleg
en het onderhoud van een grasstrook of strategisch grasland.
Door een strook of een gans perceel
in te zaaien met gras voorkomt u dat
bodemdeeltjes wegspoelen. Bovendien remt het gras het afstromende
water af en vangt het meegevoerde
bodemdeeltjes op.
Anderzijds kunt u een beheerovereenkomst sluiten voor de aanleg en
het onderhoud van een erosiedam
uit strobalen. Voor de dam wordt
het afstromend water tijdelijk gebufferd en worden de meegevoerde bodemdeeltjes afgezet. U moet
deze maatregel combineren met
een beheerovereenkomst voor
een grasstrook of strategisch
grasland aangelegd in functie van
erosiebestrijding.

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Voorwaarden voor het sluiten van een beheerovereenkomst
• U bent als actieve landbouwer geregistreerd bij het Departement
voor Landbouw en Visserij;
• U kunt enkel beheerovereenkomsten sluiten op percelen uitgebaat en
geregistreerd als landbouwgrond in het Vlaamse Gewest;
• U heeft het perceel tijdens de hele looptijd van de beheerovereenkomst
in gebruik.

Hoe vraagt u een beheerovereenkomst aan?
Als u geïnteresseerd bent in de beheerovereenkomsten van de Vlaamse
Landmaatschappij, neemt u best contact op met de bedrijfsplanner verantwoordelijk voor uw regio.
U vindt de gegevens van de bedrijfsplanners op www.vlm.be.
Onze bedrijfsplanners bekijken samen met u welke beheerpakketten mogelijk zijn op uw bedrijf en helpen u bij het invullen van uw aanvraag. Na
het sluiten van de beheerovereenkomst begeleiden zij u bij de uitvoering
ervan.
Beheerovereenkomsten starten op 1 januari en hebben een looptijd van vijf
jaar. U moet het aanvraagformulier indienen uiterlijk op 1 oktober van
het jaar voorafgaand aan de startdatum.

Waar kunt u een beheerovereenkomst voor erosiebestrijding
sluiten?
Beheerovereenkomsten voor erosiebestrijding kunt u enkel sluiten op erosiegevoelige percelen. Daarnaast gelden onderstaande voorwaarden:
• Het beheerpakket ‘aanleg en onderhoud grasstrook’ is enkel mogelijk op
percelen die vanaf het jaar van de aanvraag uitgebaat worden als akkerland met een jaarlijkse teeltrotatie (meerjarige braak aangeduid als
ecologisch aandachtsgebied is ook toegestaan);
• Het beheerpakket ‘aanleg en onderhoud strategisch grasland’ kan enkel
gesloten worden op percelen die gedurende vijf jaar voor de start van de
beheerovereenkomst werden uitgebaat als akkerland. Bovendien moeten
die percelen een cruciale ligging voor erosiebestrijding hebben;
• Het beheerpakket ‘aanleg en onderhoud erosiedam’ moet gecombineerd
worden met een beheerovereenkomst voor strategisch grasland of een
grasstrook aangelegd in functie van erosiebestrijding.
Wilt u graag weten op welke plaats u best erosiebestrijdingsmaatregelen
neemt? Contacteer dan de bedrijfsplanner verantwoordelijk voor uw regio.
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Welke beheerovereenkomsten voor erosiebestrijding kunt u sluiten?
Aanleg en onderhoud grasstrook
Aanleg
• Leg voor 31 mei van het eerste werkjaar een grasstrook aan op een
plaats waar water en sediment afstromen;
• De breedte van de strook wordt bepaald in overleg met de bedrijfsplanner. In ieder geval moet de strook over de ganse lengte minstens
5 meter breed zijn.
Onderhoud
• U mag de grasstrook tijdens het hele jaar maaien of klepelen;
• Maai de grasstrook minstens één keer om de twee jaar en voer het maaisel
af om verruiging en verbossing tegen te gaan;
• Herstel schade aan de grasstrook meteen;
• Nivelleer een eventuele ploegvoor of -wal tussen de akker en de
grasstrook om een goede erosiebestrijdende werking van de strook te
verzekeren.
Aanleg en onderhoud strategisch grasland
Aanleg
• Zaai het perceel voor 31 mei van het eerste werkjaar in met een
gras(kruiden)mengsel.
Onderhoud
• U mag het grasland tijdens het hele jaar maaien of klepelen;
• Maai het grasland minstens één keer om de twee jaar en voer het
maaisel af om verruiging en verbossing tegen te gaan;
• Herstel schade aan het grasland meteen.

Aanleg en onderhoud
erosiedam
Aanleg
• Leg voor 31 mei van het
eerste werkjaar een erosiedam
uit strobalen aan op een strategisch grasland of een grasstrook aangelegd in functie van
erosiebestrijding;
• Zorg ervoor dat de erosiedam
minstens 50 cm hoog is;
• De lengte van de erosiedam
wordt bepaald in overleg met
de bedrijfsplanner.
Onderhoud
• Leg de erosiedam opnieuw aan
(strobalen vervangen) van
zodra de strobalen geen aaneengesloten dam met een
minimale hoogte van 50 cm
meer vormen. U moet dat minstens één keer om de 2 jaar
doen;
• Verwijder afgezet slib zodat de
opvanghoogte van de dam
overal minstens 30 cm is.
Erosiedam

Daarnaast kunt u voor erosiebestrijding ook de beheerovereenkomst
‘(aanleg en) onderhoud gemengde grasstrook plus’ sluiten op voorwaarde dat het erosiegevoelige perceel gelegen is in een beheergebied voor
soortenbescherming. U vindt daarover meer informatie in de fiche ‘Beheerovereenkomsten voor akkervogels’.

Grasstrook

Welke vergoeding ontvangt u?
Beheerpakket

Jaarlijkse vergoeding

Aanleg en onderhoud grasstrook

1.047 euro/ha

Aanleg en onderhoud erosiedam

12,86 euro/m

Aanleg en onderhoud strategisch
grasland

619 euro/ha
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U kunt voor erosiebestrijding ook de beheerovereenkomsten ‘aanleg en
onderhoud grasstrook 15 juni’ en ‘(aanleg en) onderhoud gemengde
grasstrook’ sluiten. U vindt daarover meer informatie in de fiche ‘Beheerovereenkomsten voor perceelsrandenbeheer’.
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