
JE LANDBOUWBEDRIJF  
VERSTERKEN  

TEGEN KLIMAATWIJZIGING?



Gemengde grasbufferstrook

Wat? Je kiest voor een teelt van sorghum, een gewas 
dat hoofdzakelijk dient als silagevoer. 

Klimaatrobuuste teelt: sorghum

Voordelen:

• minder uitspoeling van nutriënten 
   en pesticiden naar omgeving
• minder oeverafkalving 
• verhoogt infiltratie van water
• verhoogt biodiversiteit
• grotere verbinding landbouw-natuur

Voordelen:

• sorghum stelt bloei uit tijdens droogte 
• welkome afwisseling in teeltrotatie
• fijner vertakt wortelstelsel, goed  
   voor bodembiodiversiteit
• gelijkaardig aan maïs qua inkuilen,  
   bewaren en vervoederen

Wat? Je legt een gemengde grasstrook aan langs een 
waterloop, voor minstens twee jaar. Je kiest tussen een  
smalle (3 tot 5m) of brede strook (5 tot 15m). 

meer info

meer info

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-gebiedsgericht-beleid/kleinenete/beek-boer-bodem/BBB_fiche_grasbufferstrook%20op%20maat.pdf
https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-gebiedsgericht-beleid/kleinenete/beek-boer-bodem/BBB_fiche_sorghum.pdf


Voordelen:

• minder uitspoeling van nutriënten 
   en pesticiden naar omgeving
• minder oeverafkalving 
• verhoogt infiltratie van water
• verhoogt biodiversiteit
• grotere verbinding landbouw-natuur

Wat? Met een stuw in een waterafvoerende gracht  
houd je het water langer vast voor de nabije omgeving.  

Stuw in perceelsgracht

Voordelen:

• water kan in de grond doordringen
• meteen effect op nabije omgeving
• meer water voor gewassen
• hoogte waterpeil aanpasbaar 
• verlaagt risico op wateroverlast  
 stroomafwaarts

Klimaatrobuuste teelt: maïs-boon

Voordelen:

• de boon fixeert stikstof in de bodem
• geen stikstofkunstmest nodig voor maïs
• andere beworteling goed voor  
   bodembiodiversiteit 
• doorbreekt maïs-monocultuur

Wat? Een mengteelt van maïs en bonen, die elkaar 
positief beïnvloeden.

meer info

meer info

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-gebiedsgericht-beleid/kleinenete/beek-boer-bodem/BBB_fiche_agrarisch%20stuwpeilbeheer.pdf
https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-gebiedsgericht-beleid/kleinenete/beek-boer-bodem/BBB_fiche_mais-boon.pdf


Klimaatoplossingen op jouw veld 

Interesse in klimaatrobuuste maatregelen? 
Contacteer ons en bekijk samen met  
{beek.boer.bodem} wat voor jou mogelijk is. 
Voor stuwen, gemengde grasbufferstroken
en algemene vragen:
Leen Vervoort, Boerennatuur Vlaanderen
0496 40 60 66 - leen.vervoort@boerennatuur.be

Voor meer info over klimaatrobuuste teelten:
An Schellekens, Hooibeekhoeve
0495 20 34 55 - an.schellekens@provincieantwerpen.be

Elk perceel binnen dit actiegebied van {beek.boer.bodem} 
komt in aanmerking voor de vergoedingen vermeld in deze 
folder. Je kan meerdere percelen inschrijven. 

Let op: het aanbod is beperkt! 
Voldoen aan de voorwaarden én volgorde 
van inschrijven geven samen de doorslag. 

Inschrijven is noodzakelijk.

Ik schrijf 
mijn perceel in 

{beek.boer.bodem} is opgenomen in het samenwerkingsverband van de Kleine Nete. De actiepunten beschreven in het gebiedsprogramma ‘Kleine Nete’ worden uitgevoerd 
onder coördinatie van de provinciale dienst Gebiedsgericht Beleid. 

Voor de uitvoering van de projecten kan {beek.boer.bodem} rekenen op de steun van het landinrichtingsproject Water-LandSchap, Blue Deal, provincie Antwerpen en de 
betrokken gemeenten. Voor de begeleiding op het terrein krijgt {beek.boer.bodem} via het PDPO-project ‘Klimaatboeren versterken ecosysteemdiensten’ financiële steun van 
het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-gebiedsgericht-beleid/kleinenete/beek-boer-bodem/Werkingsgebied_BBB_bij_Aa_A2_druk.pdf
https://forms.office.com/r/8QfdNNEPaM

