GRASBUFFERSTROOK OP MAAT

Maatregelenfiche
Uitvoering Water-Land-Schap {beek.boer.bodem}
in het afstroomgebied van de Aa
MAATREGEL

Grasbufferstrook op maat
Waterkwaliteit
Waterkwantiteit
Bodemkwaliteit
Experimentele maatregel
Reeds uitgeteste maatregel

OMSCHRIJVING
OVEREENKOMST

‘Grasbufferstrook op maat’ is een tweejarige overeenkomst voor de aanleg en het
onderhoud van een graskruidenstrook aan de rand van een landbouwperceel langs
kwetsbare landschapselementen.
Wie een overeenkomst sluit, ontvangt twee jaar lang een jaarlijkse vergoeding.

VOORDELEN

Grasbufferstroken beschermen de waterloop tegen vervuiling door meststoffen en
bestrijdingsmiddelen, en tegen beschadiging door grondbewerking.
Met een aangepast maaibeheer op de stroken komt er meer waardevolle vegetatie op
de strook.
Een graskruidenstrook levert meer voedsel (pollen en nectar) voor allerlei insecten.
Meerjarige stroken bieden ook andere diersoorten bescherming.

MOGELIJKE
BEHEERPAKKETTEN

Grasbufferstrook smal
• gemiddelde breedte 3m tot 5m
• maaien of klepelen vanaf 15 juni
• jaarlijkse vergoeding van 1200 euro/ha (gedurende twee jaar)
Grasbufferstrook smal + wendakker
• gemiddelde breedte 3m tot 5m
• maaien of klepelen vanaf 15 juni
• gebruik wendakker en/of toegangsweg beregening toegestaan
• jaarlijkse vergoeding 1000 euro/ha
Grasbufferstrook breed
• gemiddelde breedte 5m tot 15m
• maaien met afvoer (verplicht min. 1x/jaar) vanaf 15 juni

• jaarlijkse vergoeding 1500 euro/ha
Combinatie mogelijk van pakket 1 of 2 met 3, met gemiddelde max. breedte van 15m
UITVOERDER

Landbouwer of terreinbeheerder

LOCATIE

• op bouwland (akkerland en grasland) en op blijvend grasland binnen het
{beek.boer.bodem}-werkgebied rond de Aa (geen inzaai op BG of op extensiever
beheerd grasland);
• langs een VHA-waterloop of grenzend aan grachten waar teeltvrije zone van
toepassing is;
• NIET op percelen met verplichte nulbemesting.

AANDACHTSPUNTEN

• eerste jaar: inzaaien met graskruidenmengsel voor 1 mei (bij voorkeur voorgaand
najaar, indien mogelijk);
• max. 15 kg/ha;
• 85% grassen, minsten drie soorten (zie bijlage);
• 15% kruiden, bestaande uit:
o vlinderbloemigen, minstens 1 soort en tussen 2% en 5% gewichtsaandeel in
het mengsel;
o een- of tweejarige kruiden, minstens 2 soorten en tussen 5% en 10%
gewichtsaandeel in het mengsel;
o meerjarige kruiden, minstens 2 soorten en tussen 5% en 10%
gewichtsaandeel in het mengsel.
• grasbufferstrook overal min. 3m breed
• GEEN bemesting of bestrijdingsmiddelen (uitgezonderd wettelijke verplichtingen
ongewenste soorten);
• bij maaien min. 1x/jaar maaien en afvoeren;
• twee jaar aan te houden.

BEGELEIDING DOOR
{beek.boer.bodem}

Boerennatuur Vlaanderen geeft praktische fiche met tips voor aanleg en onderhoud.
Op vraag van de landbouwer kan Boerennatuur Vlaanderen geschikte loonwerkers
toeleiden voor het inzaaien.
Rond de maaidata zal Boerennatuur Vlaanderen het stuw controleren met het oog op
onderhoud.

KOSTPRIJS AANLEG/
ONDERHOUD +
FINANCIERING

Kostprijs: inzaaien gras / mengsel; uit productie genomen deel van de akker.
Vergoeding: voor aanleg en onderhoud via overeenkomst – zie omschrijving.

IMPACT OP
BEDRIJFSVOERING

• Vormt een habitat voor nuttige insecten en andere diersoorten.
• Verlies van een deel van het perceel voor productie.
• Boerennatuur Vlaanderen (BNVL) kan voor de komende 2 demojaren de afhandeling
van de demomaatregelen onder eigen beheer doen.
• Zolang deze beheersovereenkomst op maat als demomaatregel door BNVL wordt
afgesloten, moet dit niet aangegeven worden in de Verzamelaanvraag. Deze
beheersovereenkomst heeft bijgevolg geen impact op de bemestingsruimte.
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• De teeltvrije zone langs waterlopen is in deze beheersovereenkomst op maat
ingecalculeerd bij de oppervlakte-berekening. Deze mag eenmalig bewerkt worden in
functie van de inzaai van het mengsel.
RETURN NAAR
LANDBOUWSECTOR
EN MAATSCHAPPIJ

•

UITBETALING

Nodige bewijsstukken:
• na uitzaai: factuur met daarop zichtbaar de voor de oppervlakte gebruikte
hoeveelheid zaaizaad
• perceel moet kenbaar gemaakt worden bij BNVL (bv. aanduiding op fotoplan,
doorsturen gps coördinaten)

VOORBEELDEN

Landschapslinten in Maarkedal, zie infofiche.

•
•
•

bufferende functie: minder uitspoeling van voedingsstoffen en pesticiden, minder
erosie;
positieve bijdrage aan de biodiversiteit;
meer waterinfiltratie;
meer verbinding landbouw-natuur.
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