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1. B3W - Begeleidingsdienst voor een Beter Bodem en 

Waterkwaliteit 
Sinds begin 2021 is de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit of B3W een nieuwe 

begeleidings-en voorlichtingsdienst voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector. In opdracht van de 

Vlaamse overheid begeleiden we land- en tuinbouwbedrijven richting duurzaam bodembeheer.  

B3W is een consortium van 11 Vlaamse praktijkcentra, de Bodemkundige Dienst van België (BDB) en 

het Instituut voor Landbouw- en Visserij- en voedingsonderzoek (ILVO). Wetenschappelijk en technisch 

onderzoek aan de ene kant, uitgebreide praktijkervaring aan de andere. B3W koppelt kennis en 

expertise van specifieke teelten en gronden aan de dagelijkse praktijk op land- en tuinbouwbedrijven.  

Voor B3W ben jij, als land- en tuinbouwer, de focus. De waarden van B3W (samenwerking, vertrouwen 

en respect) zijn dan ook helemaal op jou gericht. Via het aanbieden van kennis en diensten wil B3W 

een evolutie in gang zetten op vlak van bodem- en nutriëntenbeheer. Voor een grondige voorlichting 

en begeleiding werkt B3W voornamelijk met focusgroepen en thematische uitwisselingsmomenten.  

 

1.1 Focusgroepen 

Een focusgroep is een lerend netwerk – idealiter met 6 tot 8 deelnemers – waarbinnen bedrijven 

vrijwillig deelnemen om bestaande kennis toe te passen en nieuwe kennis te ontwikkelen. Ze denken 

er samen na over de optimalisatie van de nutriëntenkringloop op bedrijfsniveau en over een 

samenwerking tussen bedrijven. Zo ontstaat er spontane kennisuitwisseling in een sfeer van 

vertrouwen. De opgedane kennis pas je als deelnemer toe op je eigen bedrijf. Wederzijds leren staat 

centraal.  

Alle focusgroepen hebben als gemeenschappelijk doel het verbeteren van bodemzorg en 

nutriëntenbeheer in de brede zin van het woord. Toch zoomen ze elk in op specifieke inhoudelijke 

thema’s, die de onderwerpen van de focusgroep bepalen. Als lid kan je ook zelf relevante onderwerpen 

aanbrengen. De begeleider kadert elk onderwerp binnen de nutriëntenkringloop en analyseert 

oplossingen binnen deze context. 

 

1.2 Thematisch uitwisselingsmoment 

Een thematisch uitwisselingsmoment is een demonstratie op een ‘voorbeeldbedrijf’. Dat bedrijf heeft 

een duurzame en/of innovatieve praktijk of techniek geïmplementeerd in zijn productieflow. Hoe en 

waarom ontdek je in volle actie. Deze demonstratiemomenten focussen op teelten of situaties die op 

veel bedrijven nog tot overmatige nutriëntenverliezen leiden. De praktijkgetuigenis en 

kennisuitwisseling tussen bedrijfsleider en deelnemers staan centraal. Horen hoe een collega 

duurzame praktijken invoert en welke ervaringen hij of zij ermee heeft, zegt vaak meer dan 

wetenschappelijke studies en verslagen.   
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1.3 Bedrijf Danny Bossuyt en Sabine Van Overbeke 

 

o Voorstelling bedrijf 

o Bedrijf overgenomen van ouders 

▪ Samen uitgebaat met vrouw  

▪ 3 kinderen, waarvan een zoon die dikbil vetmest 

o Teelten: aardappelen, wintertarwe en mais 

▪ Vroeger witloof en aardbeien 

o Zelf ook schepen van milieu, openbaar groen en cultuur en 50% werkzaam bij Inagro 

 

o Waarom groenbedekker inzaaien als tussenteelt? 

o Overtuigd bij volgen van de digitale TUM ½ juli over de tussenzaai van een 

groenbedekker 

o Voordelen: 

▪ Bodembedekking tijdens tussenperiode 

▪ Extra aanvoer van organische stof 

▪ Onderdrukking onkruiden 

▪ Lager nitraatresidu (opname van N die vrijkomt bij najaarsmineralisatie)  

▪ Subsidie vanuit de gemeente 

• 25 euro/ha 

• Max 10 ha /jaar 

 

o Wanneer werd groenbedekker gezaaid? 

o Gezaaid op 31/8 

▪ Net voor de regen 

• 10 dagen nadien is het beginnen regen 

• Het zaad is direct na de zaai beginnen kiemen  

▪ Indien niet zo droog ging het eerder gezaaid worden 

o Bij het zaaien viel het op dat de bodem nog (opvallend) vrij vochtige was. 

▪ Gevolg van geen grondbewerking meer na de oogst van de aardappelen? 

 

o Welke groenbedekker werd ingezaaid? 

o Nu werden verschillende mengsel gezaaid ikv het demo veld 

o Normaal wordt een mengsel van Facelia en gras ingezaaid  

o Facelia met Japanse Haver als tussenteelt 

• Facelia voor de snelle ontwikkeling, de intensieve beworteling en 

mooie structuur die het nalaat 

• Gras omdat deze nog verder groeit tijdens de winter en zo verder N 

opneemt 

• Japanse Haver voor de snelle ontwikkeling, diepe beworteling  
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o Welke grondbewerking werd uitgevoerd voor het zaaien van de groenbedekker? 

o Na de oogst van de aardappelen werd geen bijkomende grondbewerking meer 

uitgevoerd 

o Er werd gezaaid met een combinatie rotoreg + zaaimachine 

 

o Hoe de groenbedekker inwerken? 

o Als het lukt gaan we niet ploegen 

▪ Eerst zullen we groenbedekker verkleinen met een klepelmaaier 

▪ Gevolgd door een lichte grondbewerking 

▪ Indien niet te nat rotoreg voor de zaaimachine 

▪ Anders met schijveneg 

 

o Wat zijn de (extra) kosten bij het inzaaien van een groenbedekker als tussenteelt? 

o De grootste kost is het zaaizaad 

▪ Maar dankzij de subsidie vanuit de gemeente ondervangt dit deels 

o Daarnaast moet de groenbedekker ingewerkt worden 

▪ = De kost voor klepelen 

o Maar de kost van het inzaaien en vernietigen weegt niet op tegen de voordelen  

 

1.4 Evaluatie  
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2. Demonstratie groenbedekkers 

2.1 Waarom groenbedekkers uitzaaien? 

Het inzaaien van groenbedekkers is vanuit verschillende oogpunten interessant. Hierna volgt een kort 
overzicht van enkele belangrijke voordelen van groenbedekkers. 

2.2 Goede humustoestand 

Door het onderwerken van groenbedekkers vindt een verrijking plaats van het organische 
koolstofgehalte in de bodem. Deze organische koolstof ondergaat in de bodem een verteringsproces 
waarbij een donkere massa overblijft, humus genaamd. Een goede humustoestand van de bodem is 
bevorderlijk voor de bodemvruchtbaarheid. Bij een hoog humusgehalte zal de bodem gemakkelijker 
verkruimelen waardoor ze beter bewerkbaar wordt en de wateropslagcapaciteit toeneemt. 

2.3 N-uitspoeling vermijden 

Doordat groenbedekkers stikstof opnemen uit de bodem, wordt het verlies van bodemstikstof 
gedurende de winter beperkt. Voor een optimale opname wordt een tijdige zaai aangeraden. Hierbij 
wordt ook het nitraatresidu in de bodem beperkt. 

2.4 Erosiebestrijding 

Groenbedekkers dragen bij tot het beperken van afstroming en bodemerosie door water. Dit enerzijds 
doordat ze eerst met hun bladerdek en vervolgens met hun gewasresten de bodem bedekken, 
anderzijds door het bodemprofiel met hun wortelstelsel te koloniseren. Groenbedekkers zorgen zo 
voor een brongerichte aanpak van erosie 
 

 
 

Figuur: Reactie van de bodem op een artificiële regenbui op een bedekt en onbedekt perceel 

 
Naast watererosie zal het inzaaien van groenbedekkers ook winderosie beperken. Gedurende de 
winter en in het vroege voorjaar kan op braakliggende percelen de bouwvoor immers gedeeltelijk 
verstuiven. Ziekten als wortelbrand en aardappelmoeheid kunnen op die manier snel verspreid 
worden. Wanneer de bodem echter bedekt is met een (al dan niet afgestorven) groenbedekker krijgt 
de wind minder de kans de bodem rechtstreeks te beïnvloeden.  
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2.5 Behoud van de bodemstructuur 

Groenbedekkers hebben een beschermende werking op de bodem tegen het dichtslempen, wat vooral 
bij zwaardere gronden voorkomt. De wortels van de planten verbeteren de grondstructuur via de vele 
kleine kanaaltjes in de bodem. Hierdoor laat de bodem zich beter bewerken. 

2.6 Onkruidbestrijding 

Groenbedekkers met een snelle beginontwikkeling en een snelle bodembedekking bieden een 
bijkomend voordeel. Ze belemmeren de kieming van onkruiden of onderdrukken deze alleszins sterk. 

2.7 Bestrijding van ziekten en plagen 

Bij de keuze van een groenbedekker zal men rekening dienen te houden met de eigenschappen van de 
gewassen in het teeltplan. Zo kunnen groenbedekkers waardplanten zijn voor aaltjes die meehelpen 
de populatie aaltjes te verhogen. Dit moet vermeden worden. Gelukkig bestaan er resistente rassen 
die meehelpen de populatie van sommige soorten aaltjes te beperken (bv. resistente rassen gele 
mosterd en bladrammenas tegen het bietencystenaaltje). Daarom is er bij het inpassen van een 
groenbedekker in het teeltplan voldoende alertheid nodig. Men dient rekening te houden met 
aantastingen waaraan de teelten in het teeltplan gevoelig zijn (meer info op www.aaltjesschema.nl). 

In dit opzicht wordt het afgeraden een groenbedekker uit te zaaien die tot dezelfde familie behoort als 
de volgteelt. Zo past gele mosterd niet in een teeltplan met koolsoorten vanwege het gevaar op 
knolvoet. Sommige groenbedekkers, zoals facelia, zijn niet verwant aan andere cultuurgewassen en 
vormen daarom geen gevaar op aanverwante ziekten en plagen in de volgteelt.  

Door de teelt van groenbedekkers kunnen er in een aantal gevallen problemen met slakken optreden 
in de volggewassen. Dit vanwege de beschutting die de groenbedekkers bieden aan de slakken. Deze 
beschutting is sterk afhankelijk van de vorstgevoeligheid van de groenbedekker. Wil je een toename 
van de slakkenpopulatie vermijden, kies dan voor een vorstgevoelige groenbedekker of vernietig uw 
groenbedekker vroeg genoeg. Vermijd daarnaast een te grote zaaidichtheid.  
  

http://www.aaltjesschema.nl/
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3. EAG – mengsel van groenbedekkers: aandachtspunten  
 

Door de vele verschillende soorten aan groenbedekkers kunnen talloze mengsels gemaakt worden. 
Maar bij het samenstellen van een mengsel is er rekening te houden met een aantal aandachtspunten.  
 

3.1 Soortenkeuze 

De groenbedekkers kunnen ingedeeld worden in 3 grote groepen: de grasachtigen, de 
vlinderbloemigen en de bladrijke.  Binnen de bladrijke heb je een groep van de kruisbloemigen die te 
onderscheiden zijn van de rest. Het combineren van soorten binnen eenzelfde groep is vaak het 
eenvoudigst wegens de meeste gelijkenissen tussen deze soorten, zowel qua zaadgrootte en –vorm 
als qua ontwikkelingseigenschappen van de groenbedekkers. Het doel van de groenbedekker zal de 
keuze ook beperken zoals is er een maaisnede voorzien of wordt specifieke aaltjesreductie 
vooropgesteld. 
 

3.2 Zaadgrootte en –vorm 

Een belangrijk aandachtspunt bij het uitzaaien is de zaadgrootte en – vorm van de verschillende 
groenbedekkers. Dit heeft niet alleen te maken met de egale verdeling van de zaden bij het zaaien, nl 
fijne zaden samen met grove zaden, maar ook met mogelijke ontmenging van het mengsel tijdens het 
zaaien in de zaadbak van de zaaimachine. Let sowieso bij een mengsel steeds op de mogelijke 
ontmenging. Stap na een zaaigang af en kijk naar de zaadbak. Indien nodig moet deze regelmatig 
opnieuw gemengd worden tijdens het uitzaaien.  
 

3.3 Zaaitijdstip  

Het tijdstip waarop u kunt inzaaien, bepaalt ook welke groenbedekkers in het mengsel opgenomen 
kunnen worden. Iedere groenbedekker heeft een ideale zaaiperiode en wanneer die tussen de 
verschillende soorten in het mengsel te veel van elkaar afwijkt dan heeft dit gevolgen naar de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de groenbedekkers. Uitzaaien op een tijdstip die voor de 
verschillende soorten in het mengsel ideaal is, is dan ook aan te bevelen. 
 

3.4 Groeisnelheid 

Bij het uitzaaien van een mengsel van groenbedekkers, treden bij de uitgroei de verschillende soorten 
in concurrentie met elkaar. De kennis van de verschillen in groeisnelheid en ontwikkelingscapaciteit 
van de groenbedekkers is belangrijk om een evenwichtig mengsel samen te stellen. Soorten die 
dominant zijn door hun snelle groei en ontwikkeling kunnen traaggroeiende soorten volledig 
wegconcurreren tijdens de groei. Het aanpassen van de zaaidichtheden kan het evenwicht tussen de 
verschillende componenten hierbij verbeteren.  
 

3.5 Zaaitechniek  

Het uitzaaien van enkelvoudige groenbedekkers is vrij eenvoudig en dit zowel met courante 
nokkenradzaaimachine als met een gesofisticeerdere pneumatische zaaimachine. Eenmaal de juiste 
zaaidichtheid is ingesteld en de passende zaaidiepte bepaald kan er nog weinig fout lopen bij het 
uitzaaien.  Bij mengsels  - zeker bij verschillende groottes of vormen van zaden -  is een afdraaiproef 
onontbeerlijk om de juiste zaaidichtheid te bepalen. Ook bij de zaaidiepte is vaak een keuze te maken. 
Sommige zaden kunnen ondiep gezaaid worden, terwijl andere diep genoeg in de grond moeten zitten 
om goed te kunnen kiemen. De zaaidiepte is dan vaak een keuze van de minst schadelijke, waarbij je 
opteert voor die diepte die voor elke groenbedekker in het mengsel aanvaardbaar is. Bij problemen 
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om gemengd uit te zaaien kan eventueel overwogen worden om het inzaaien te ontdubbelen in twee 
werkgangen. 

3.6 Zaaidichtheid 
 

Eenmaal bepaald welke groenbedekkers in een mengsel uitgezaaid worden, moet er nog de onderlinge 
verhouding van de verschillende soorten bepaald worden en ook de uiteindelijke zaaidichtheid van het 
mengsel.  
Bij de samenstelling van het mengsel moeten steeds de minimale EAG-voorwaarden nageleefd 
worden, nl minstens twee verschillende soorten aan minimaal de helft van de vermelde zaaidichtheid. 
Deze minimale zaaidichtheden geven aan wat onder ideale omstandigheden voldoende is om tot een 
goed resultaat van de groenbedekker te komen. Zaai je al wat later uit of zijn de weersomstandigheden 
minder gunstig, verhoog de zaaidichtheid om tot een afdoende ontwikkeling te komen. Daarnaast 
moeten de eigenschappen van de groenbedekkers in rekening gebracht worden om tot een correcte 
verhouding in het mengsel te komen. Een snelgroeiende en sterk bedekkende soort wordt 
verhoudingsgewijs tot de andere component best verlaagd of omgekeerd voorzie de minder vlot 
ontwikkelende soort aan een ruimere zaaidichtheid in het mengsel.   

o Wanneer u gras onder het hoofdgewas inzaait, dan zal dit enkel als groenbedekker voor 
ecologisch aandachtsgebied meetellen wanneer het gras niet vernield wordt bij de 
oogstwerkzaamheden, of m.a.w. er moet een voldoende dichte grasmat aanwezig blijven 
tijdens de aanhoudingsperiode;  

o Wanneer u gras of vlinderbloemigen onder het hoofdgewas inzaait, dan zal dit enkel als 
groenbedekker voor ecologisch aandachtsgebied meetellen wanneer het gras of 
vlinderbloemigen zich voldoende kunnen ontwikkelen onder het hoofdgewas en aanwezig 
zijn gedurende de volledige groeiperiode van het hoofdgewas; 

o Om als ecologisch aandachtsgebied te kunnen meetellen, mag het perceel met de 
groenbedekker geen gras als hoofdteelt hebben. Voor de graszaadteelt geldt er wel een 
uitzondering op deze regel. 

3.7 Voorbeelden mogelijke mengsels 

 

Uit ervaringen op demopercelen de voorbije jaren  lijsten we de aandachtspunten van een aantal 
courante mengsels op. 
 
Een mengsel dat nogal wat uitgezaaid zal worden is gele mosterd samen met bladrammenas. Twee 
kruisbloemigen die een gelijkaardige vorm en grootte van de zaden hebben, maar waarbij de gele 
mosterd de snelste groeier is en ook een sterke concurrentie betekent voor bladrammenas. Minimaal 
moet het mengsel 5 kg gele mosterd en 6 kg bladrammenas bevatten per ha, maar om de 
bladrammenas extra ontwikkelingskansen te geven ten opzichte van de gele mosterd zal een 
verhouding van  5 kg gele mosterd en 9 kg bladrammenas een evenwichtiger resultaat opleveren.  
 
Twee grasachtigen mengen kan door Engels raaigras samen met Italiaans raaigras uit te zaaien elk aan 
minstens 15 kg/ha. Dit is eenvoudig te realiseren en is in functie van een maaisnede in het voorjaar 
een opportuniteit.  
 
Een ander grasachtig mengsel is Italiaans raaigras en Japanse haver. De Japanse haver is een stevige 
groeier, sneller dan het raaigras, maar is wel vorstgevoelig. Bij het mengen is het van belang om relatief 
iets meer Italiaans raaigras toe te voegen, zodat het  stand houdt in de beginfase om dan na de winter 
te kunnen doorgroeien, nadat de Japanse haver afgestorven is. Een latere zaai – eind september – is 
ook mogelijk.   
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Bladrammenas mengen met facelia levert goede resultaten op. Ondanks de trage start van facelia, 
groeit het snel door en houdt het evenwicht met bladrammenas. 4 kg facelia samen met 6 kg 
bladrammenas geeft bij vroege zaai (tot 2de helft augustus) een goede ontwikkeling.  
   
Een andere combinatie van facelia is die met Japanse haver. Twee vorstgevoelige soorten, met wel 
grote verschillen in zaadgrootte en zaadvorm. Beide soorten houden elkaar goed in stand en zorgen 
voor een vlotte bedekking en goede groei. De minimum zaaidichtheid per ha van 4 kg facelia en 20 kg 
Japanse haver volstaat bij een vroege uitzaai. 
 
Een mengsel samenstellen met vlinderbloemigen als één van de componenten vraagt relatief grote 
hoeveelheden van die vlinderbloemige om een wezenlijk aandeel te bekomen. De trage groei en 
beperkte bedekkingsgraad in het najaar zijn hiervoor de reden.  
 

3.8 Conclusie 

Het uitzaaien van mengsels van groenbedekkers verdient extra aandacht. Niet alleen moet je 
voldoen aan de voorwaarden bij de invulling van het ecologisch aandachtsgebied, maar ook praktisch 
zijn er aandachtspunten. Bij het uitzaaien is een afdraaiproef een noodzaak, net als aandacht voor 
het ontmengen in de zaaimachine. Bij het samenstellen van mengsels hou je rekening met het 
zaaitijdstip en het doel van de groenbedekker. De specifieke groei-eigenschappen van de 
groenbedekkers bepalen dan in welke mate ze meer of minder in het mengsel aanwezig zijn. 
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4. Demoveld 2022 – Meulebeke 

4.1 Perceelsgegevens  

Voorvrucht:   aardappelen 
Textuur:   zandleem 
Inzaai mengsels:  31/08/2022 
 

 

4.2 Proefplan  

De keuze voor de mengsels is vooral gemaakt in functie complexiteit en aanlevering organisch 

materiaal. Deze mengsels zijn vooral geschikt in een akkerbouwmatige teeltrotatie. Daarnaast 

werden ook een aantal specifieke rassen uitgezaaid. 

 

 

  

• Turbo Méteil  

• Horti cover 

• NKG snelle bodembedekking (haver, deder, zomerrogge, bladraap, tillage radish, niger, 
zomerwikke  

• EAG Strivicelie  

• Japanse Haver N Fix (67% Japanse haver 18% Zomerwikke en 8% Inkarnaatklaver 7% 
Facelia)  

• Vital Complex (10% Gingellikruid 17% Japanse haver 14% Lupine EN 20% Alexandrijnse 
klaver 25% Zomerwikke 5% Boekweit EN 1% Bladraap 5% Facelia 3% Gele mosterd)  

• mengsel meer gericht op NKG/ makkelijk weg te krijgen (tuinkers, niger, facelia, vlas, 
alexandrijns, deder ca 35 kg/ ha)  

• EAG Patat Pro (42% multiresistentie bladrammenas; 58% Japanse haver) 

• groentenmix (10%Phacelia – 10%Nyger – 60%Japanse haver – 20%Boekweit)  

• NKG Mix (50% Zomerwikke 25% Facelia en 25% Zwaardherik) 

• GM FaceliaMix  (60% Serval/Cratos en 40% Facelia) 

• Cartouche veldboon 

• Multi-resistente bladrammenas Cordoba 

• Japanse Haver ( Vitalli ) 

• DraculaTriple Resitente bladrammenas  

• incarnaatklaver  

• Een complex mengsel gericht op voederwinning ( Winterhaver + winterrogge + winterspelt 
+ winterveldbonen + winterwikken + wintererwten) 

• Humbolt bladrogge  

• energy mix: mix van 2 energie rogges  

• snijrogge Protector 
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5. Erosiebestrijding: een must. 

5.1 Erosiebesluit 

5.1.1 Gerealiseerd project ‘Eeckbosstraat’ 

Deze maatregel werd in 2015 aangelegd via het erosiebesluit. Er werd hierbij met de gebruiker en de 

eigenaar een overeenkomst afgesloten voor 20 jaar. Voor deze overeenkomst krijgt de landbouwer 

en gebruiker een vergoeding uitbetaald.  

Bij hevige regenbuien in het verleden spoelde er heel wat sediment af op het wegdek van de 

Eeckbosstraat richting de tegenoverliggende woningen en op het wegdek van de Paanderstraat. 

Beiden wegen hadden toen telkens heel wat modder en water overlast. Nabij gelegen grachten 

dienden na overlast ook telkens geruimd te worden. Deze overlast bij hevige buien werd veroorzaakt 

door de hoge erosiegevoeligheid van de bodem en de hellingsgraad en lengte van het perceel.  

De hoogteligging in het knelpunt varieert tussen 34 meter en 22 meter. De hoogteligging van het 

onderdeel van het knelpunt waar de erosiewerken gerealiseerd werden varieert tussen 34 meter en 

30 meter. 

 

Plattegrond 1: situering van het knelpuntgebied en stroomgebied. 
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Foto 1: water en modder op private opritten voor de aanleg erosie bestrijdende maatregelen. 

 

Foto 2: houthakseldam kort na realisatie 
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Plattegrond 2: technisch plan erosie werende maatregel 

  

Omwille van de helling richting de landbouwweg werd deze ingezaaid met gras. Deze moet de 

afstroming van sediment beperken.  

De beide hoekpunten van de percelen langs de landweg en de rijbaan zijn de meest kritieke punten 

van het perceel en zorgen voor heel wat afstroming. In beide hoekpunten van het perceel werd 

daarom een houthakseldam aangelegd met een graszone tussen beide armen. Deze graszone dient 

om het sediment te laten bezinken voor de houthakseldam. Door de houthakseldam wordt het 

afstromende water met bijhorend sediment tegengehouden en vertraagd afgevoerd. 

Aan beide opritten van de landweg werd een roosterconstructie voorzien zodat de rijbaan zeker 

gevrijwaard blijft en de ruiming van het grachtenstelsel makkelijker kan verlopen. 

5.1.2 Werking erosiebesluit 

Iedere gemeente heeft recht op subsidies voor de opmaak van een gemeentelijk 

erosiebestrijdingsplan. Dit plan identificeert en beschrijft prioritaire knelpunten en bepaalt 

brongerichte maatregelen. Doorgaans zijn de oplossingen een mix van maatregelen en werken, 

waarbij ook sensibilisering. 

De gemeente kan na goedkeuring van het erosiebestrijdingsplan subsidies ontvangen voor het 

uitvoeren van kleinschalige erosiebestrijdingswerken en de aanstelling van een erosiecoördinator. De 

doelstelling is om zoveel mogelijk het afgespoelde sediment op het perceel te houden of zo snel 

mogelijk na het verlaten van het perceel op te vangen, het sediment kan bezinken en het water kan 

infiltreren of gecontroleerd afgevoerd worden. 

Erosiebestrijdingsmaatregelen kunnen zijn: 

• Plantaardige dammen 

• Aarden dammen 

• Erosiepoelen 

• Geleidende dammen of geprofileerde grasstroken 

• Bufferbekkens 

• Buffergrachten 
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• Geknikte opritten 

• Grasgangen en grasbufferstroken: kunnen enkel wanneer deze aansluiten bij andere 

inrichtingswerken. 

Voor de aanleg van kleinschalige erosiebestrijdingswerken kan de gemeente subsidie aanvragen via 

het erosiebesluit tot 75% van de totale investeringskosten. De provincie West-Vlaanderen draagt nog 

bij met 15% van de kosten waardoor de gemeente nog 10% dient te betalen van de totale 

investeringskost. 

Kleinschalige erosiebestrijdingswerken zijn telkens in overeenkomst met de betrokken gebruiker en 

eigenaar voor een tijdsduur van 20 jaar. Eigenaar en gebruiker hebben telkens recht op een 

vergoeding op voorwaarde dat de aangelegde maatregelen minstens 20 jaar aangehouden worden. 

In gemeentes waar er een erosiebestrijdingsplan is opgesteld en een erosiecoördinator is aangesteld, 

brengt de erosiecoördinator de erosiebestrijdingsplannen samen met de gemeente tot realisatie, 

voert de gesprekken met de eigenaars en gebruikers, volgt uitvoering van erosiebestrijdingswerken 

op en staat in voor sensibilisering rond dit thema. 

In deze gemeentes kan ook de erosiecoördinator advies verlenen aan de landbouwers. Een 

landbouwer met rode of paarse percelen op de erosiegevoeligheidskaart kan afwijken van het 

standaardpakket bufferstroken in samenwerking met de erosiecoördinator of bedrijfsplanner van de 

VLM. Op paarse percelen kan ook de landbouwer opteren om erosiebestrijdingswerken uit te voeren. 

De landbouwer dient hiervoor het initiatief te nemen om een attest te laten opmaken door de 

erosiecoördinator of de bedrijfsplanner van de VLM 

5.2 VLIF NPI 

5.2.1 NPI erosiedammen  

In het kader van erosiebestrijding kan de landbouwer ook gebruik maken van VLIF Niet-Productieve 

Investeringen. De VLIF NPI ondersteuningen hebben vooral als doel om de biodiversiteit te 

bevorderen, habitatbescherming, waterbeheer en -kwaliteit verbeteren, landschappelijke 

ontwikkeling, landschappelijk integratie van bedrijfsgebouwen, bodemkwaliteit verbeteren en erosie 

te verminderen.  

Om erosie te verminderen kan je als landbouwer gebruik maken van de NPI erosiedammen. Er kan 

gebruik gemaakt worden van verschillende types plantaardige erosiedammen zoals: 

• Hoge en lage houthakseldammen 

• Hoge en lage kokosbalendammen 

• En (levende) wilgentenendammen 

Deze dammen worden voor 100% ondersteund en kan gesubsidieerd worden voor percelen die in 

het Vlaamse gewest liggen. De aangelegde dam dient echter ook te voldoen aan volgende 

specificaties: 

1. Maximaal afstroomgebied van 5 ha tenzij er stroomopwaarts erosiebeperkende maatregelen 

zijn genomen. De dam dien ook dwars op de afstroomrichting geplaatst te worden. Kan 

lineair of in een hoek geplaatst worden. 
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2. Stroomopwaarts van de dam mag aansluitend geen erosiepoel of uitgegraven zone 

aanliggen. 

3. De houten palen om de dam te verankeren dienen van FSC of PEFC label voorzien te zijn en 

van duurzaamheidsklasse I of II met minstens een diameter van 8 cm. De palen worden op 

maximaal 1 meter van elkaar geplaatst in de rij. De dam dient ook minstens 20 cm 

ingegraven te worden. 

4. De dam mag niet aan de bovengrens van een perceel liggen. 

5. De uitvoering en het technisch verantwoordingsadvies houden rekening met de code van 

goede praktijk voor erosiebestrijdingswerken. 

De verschillende types dam dienen telkens ook nog eens te voldoen aan hun eigen specifieke 

voorwaarden. 

Iedere aanvraag dient ook te voorzien zijn van een technisch verantwoordingsadvies. De 

erosiecoördinator kan je hierin helpen. 

5.2.2 NPI bodemkwaliteit machines 

Via deze niet-productieve investeringen kunnen er machines voor 50% gesubsidieerd worden 

waarmee de bodemkwaliteit onderhouden of verbeterd wordt. Het gaat dan specifiek om een 

compostkeerder voor het aanmaken van bedrijfscompost, drempelmachine om uitspoeling te  

voorkomen op erosiegevoelige percelen en de graslandwoeler om verdichting in graslanden tegen te 

gaan. 

Voor deze NPI’s is geen technisch verantwoordingsadvies vereist. 

 

Meer info: 

Bert Soenen  

erosiecoördinator midden West-Vlaanderen en Westhoek 

051 14 03 44 

bert.soenen@inagro.be 

Contactgegevens erosiecoördinator per gemeente: 

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-

10/overzicht%20erosieco%C3%B6rdinator%20per%20gemeente.pdf  

Of: https://www.erosie.be/erosiecoordinator  

 

Meer info rond erosie en de mogelijke oplossingen kan je terugvinden op www.erosie.be  

Deze demonstratie komt tot stand dankzij de financiële steun via het demonstratieproject: ‘Samen 

erosie productief indammen!’. www.vlaanderen.be/PDPO   

mailto:bert.soenen@inagro.be
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-10/overzicht%20erosieco%C3%B6rdinator%20per%20gemeente.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-10/overzicht%20erosieco%C3%B6rdinator%20per%20gemeente.pdf
https://www.erosie.be/erosiecoordinator
http://www.erosie.be/
http://www.vlaanderen.be/PDPO
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6. Nieuwe maatregelen puntvervuiling en drift in IPM 

vanaf 2023 
Sinds 1 januari 2014 moet elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen de regels 
rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toepassen. IPM (Integrated Pest Management) of 
geïntegreerde gewasbescherming gaat over het duurzaam, beredeneerd gebruik van 
gewasbeschermingstechnieken en –middelen. Het vermijden van puntvervuiling en het reduceren van 
drift en zijn belangrijke pijlers binnen IPM. Daarom werd beslist om een aantal maatregelen om 
puntvervuiling en drift te vermijden gradueel toe te voegen aan de IPM-checklijst. De eerste 
maatregelen gaan in vanaf 2023.  
 
De controle op het naleven van de IPM-checklijsten wordt uitgevoerd door onafhankelijke controle-
organismen, die hiervoor erkend zijn. Bij elke maatregel hoort een bepaald niveau. Niveau 1 betekent 
dat dit een verplichting is, bij niveau 2 dient men aan minimaal 70% van de maatregelen te voldoen en 
niveau 3 zijn aanbevelingen. Een aantal van deze maatregelen gaan in 2023 in als niveau 2 om in 2026 
over te gaan tot een niveau 1. Per maatregel wordt dit telkens vermeld. 
 
Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe maatregelen in de IPM-checklijst: 

Wanneer Maatregel Niveau 

2023 Indien er bij het vullen van het spuittoestel water uit het oppervlaktewater 
wordt aangezogen, mag de aanzuigleiding niet gecontamineerd zijn met 
gewasbeschermingsmiddelen. 
Contaminatie treedt bv. op wanneer er spuitnevel tijdens de 
spuitwerkzaamheden neerslaat op de aanzuig-of toevoerslang die mee op 
de spuitmachine vervoerd wordt. 

1 

2023 Indien bij het vullen van het spuittoestel een aanzuigslang wordt gebruikt, 
dient er een terugslagklep aanwezig te zijn. 

1 

2023 

 

2026 

Spuittoestellen bij openluchtteelten (uitgezonderd rugspuiten, lansspuiten, 
stationaire spuittoestellen* en onkruidspuiten in de fruitteelt) moeten 
uitgerust zijn met een schoonwatertank.  Dit zal een niveau 2 worden 
vanaf 2023 en een niveau 1 (verplichting) worden vanaf 2026. 

Deze schoonwatertank dient een minimaal volume te hebben: 
o overeenkomstig met de ISO-normen OF 
o bij spuittanken groter of gelijk aan dan 1.000 liter, van100 liter 

OF 
o bij spuittanken die kleiner zijn dan 1.000 liter dient het volume 

minimaal 10% van het spuittankvolume te zijn. 

2 

 

1 

2023 Het spuittoestel moet uitgerust zijn met een intern spoelsysteem om een 
goede interne reiniging te kunnen garanderen 

3 
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2023 De spuitboomhoogte bij openluchtteelten waarbij neerwaarts gericht 
gespoten wordt, bedraagt 0,5 meter boven het gewas bij spuitbomen met 
een dopafstand van 50 cm. Bij spuitbomen met 25 cm dopafstand, 
bedraagt deze 30 cm boven het gewas. 
Bij toepassingen bij openluchtteelten waarbij niet neerwaarts gericht 
gespoten wordt, dient de afstelling van de spuitapparatuur (bv. 
doppenkeuze, aantal doppen, spuitrichting dophouders, spuitdruk, 
luchtondersteuning…) maximaal aangepast aan de actuele 
gewasontwikkeling. 

2 

2023 

 

2026 

Op dagen dat een spuittoestel niet in gebruik is, staat deze in een 
overdekte ruimte (met uitzondering van de stationaire spuiten). 

2 

 

1 

2023 Het Invullen van de fyteauscan (www.fyteauscan.be). Hierbij wordt er 
duidelijk gemaakt waar er een risico bestaat dat 
gewasbeschermingsmiddelen in het water terechtkomen. 

2 

2023 Het gebruik van een kantdop op spuitbomen gebruikt voor neerwaarts 
gerichte bespuitingen langs oppervlaktewater en verhardingen wordt een 
niveau 2 vanaf 2023. 
 

2 

2023 Bij bespuitingen in open lucht moet er een driftreductie van minimum 75% 
worden gerealiseerd. 

1 

2026 Bij bespuitingen in open lucht moet er een driftreductie van 90% worden 
gerealiseerd, waarbij minimaal 75% driftreductie wordt gerealiseerd op het 
spuittoestel zelf.  
(Een akkerbouwer kan dan bv. kiezen voor effectief 90% driftreducerende 
doppen, terwijl een fruitteler bv. 75% driftreducerende techniek op 
spuitmachine combineert met hagelnet/haag, …) 

1 

 

Meer info:  
Jan Vanwijnsberghe Jan.vanwijnsberghe@inagro.be  of 051/322795 
Ellen Pauwelyn  Ellen.pauwelyn@inagro.be of 051/322790 
 

 

 

  

mailto:Jan.vanwijnsberghe@inagro.be
mailto:Ellen.pauwelyn@inagro.be
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Organisatie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Franky Coopman  
 
 
 
 

Inagro 
Ieperseweg 87 
8800 Rumbeke 
 
Franky.coopman@inagro.be 
Tel. 051 27 33 45 
 

 

 

Brecht Catteeuw   B3W 

      Brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be 

        Tel. 051 27 33 60 

 

met steun van 

 

 

www.vlaanderen.be/PDPO  

 
 
 
 
 

Bart Debussche Vlaamse Overheid – Landbouw en Visserij 
VAC – Jacob van Maerlant 
Koning Albert I-laan ½, bus 101 
8200 Brugge 
 
Bart.debussche@lv.vlaanderen.be 
Tel. 0473 827 014 

 

mailto:Franky.coopman@inagro.be
mailto:Brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be
http://www.vlaanderen.be/PDPO
mailto:Bart.debussche@lv.vlaanderen.be

