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Een erosiedam van hakselhout in Meulebeke.
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DE FINANCIERING VAN JE
EROSIEBESTRIJDINGSMAATREGELEN
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De erosieregelgeving uit de randvoorwaarden is nu twee jaar in werking. Wie rode of
paarse percelen bewerkt, moet een keuze maken uit een of meer maatregelenpakketten
om erosie tegen te gaan. Het najaar is een goede periode om hierover na te denken aangezien de maatregelen er moeten liggen op 1 januari. Zo worden de grasbufferstroken
dus best voor de winter ingezaaid. Maar welke steun biedt de overheid om aan deze extra
inspanningen tegemoet te komen? – Geertrui Goyens, Kenniscentrum SBB

Wie rode of paarse percelen
bewerkt, moet een keuze
maken uit een of meer
maatregelenpakketten.
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Op paarse percelen met een zeer hoge
erosiegevoeligheid en op rode percelen
met een hoge erosiegevoeligheid moet je
een of meerdere erosiebestrijdingsmaatregelen nemen. In het kader van de
randvoorwaarden zijn de maatregelen
ingedeeld in verschillende pakketten.
Naargelang de erosiegevoeligheid en de
hoofdteelt moet je maatregelen kiezen uit
een of meerdere pakketten (tabel 1).

Aandachtspunten voor het najaar
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Wie het basispakket wil toepassen moet
een groenbedekker of andere teelt inzaaien vóór 1 december en deze aanhouden tot de voorjaarswerkzaamheden. Dat
betekent dat je de groenbedekker minstens tot 31 december op het land moet
laten. In tegenstelling tot groenbedekkers
in het kader van de EAG-vergroening
(ecologisch aandachtsgebied), moet de
groenbedekker van het basispakket erosie
niet worden ingewerkt voor de hoofdteelt
van het volgende jaar. Dit mag zelfs niet
wanneer op het perceel vervolgens het
teelttechnisch pakket wordt toegepast,

namelijk niet-kerende bodembewerking
of directe inzaai. Klepelen of een tandbewerking mogen in dat geval wel.
Ook wie volgend jaar een grasstrook wil
inzetten voor zijn randvoorwaarden erosie
(pakket bufferstroken), zaait deze best nu
in aangezien ze er op 1 januari moet liggen.
Wie meer wil weten over de inhoud van de
maatregelenpakketten kan terecht op de
website van het departement Landbouw
en Visserij (www.vlaanderen.be/landbouw/randvoorwaarden). In eerdere
edities van Management&Techniek gingen
we in op mechanische onkruidbestrijding
(onder meer op 9 juni en 11 augustus). In
dit artikel willen we echter niet te diep
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ingaan op de technische kant van de zaak,
maar eerder op de mogelijkheden voor
financiering van de erosiebestrijding.

Beheerovereenkomsten
Meerdere beheerovereenkomsten van de
VLM kunnen worden ingezet om het
pakket bufferstroken in te vullen. In 2017
lagen er over heel Vlaanderen zo’n 4000
grasstroken met beheerovereenkomst bij
erosiegevoelige percelen, goed voor meer
dan 1200 ha in totaal. Belangrijk om te
weten is dat de betaling verlaagd wordt
als je de beheerovereenkomst inzet om
aan de randvoorwaarden erosiebestrijding te voldoen (tabel 2).
De ervaring leert dat bitter weinig landen tuinbouwers ervoor kiezen om hun
grasstroken met beheerovereenkomsten
in te zetten voor de randvoorwaarden. Dit
heeft immers een verlaagde betaling tot
gevolg. VLM begroot dat dit in 2017
slechts voor 2 tot 3% van de stroken het
geval was. In de praktijk zullen deze
landbouwers dus nog een extra grasstrook moeten aanleggen – parallel aan
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