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Randvoorwaarden erosie
Historiek
2005: opname van erosie bestrijding in de randvoorwaarden:
gericht op minimale bodembedekking + minimaal landbeheer
2013: Vlaamse Regering keurt nieuwe aanpak bodemerosie goed
2014 – 2018 : De nieuwe randvoorwaarden erosie gaan van start
met gefaseerde aanscherping
Uitbreiding verplichtingen naar percelen met hoge erosiegevoeligheid
(rode percelen op de erosiekaart)
Aanpassing verplichtingen
Teeltspecifieke maatregelen
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Randvoorwaarden erosie
Historiek
2014-2015: Fel protest tegen deze nieuwe wetgeving
2015: Evaluatie van wetgeving via expertengroep
2016: Bijgestuurde randvoorwaarden erosie
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Randvoorwaarden erosie
Nieuwe verplichtingen
Wat verandert wel? Alles van maatregelen
Brongerichte aanpak wordt aangevuld met effectgerichte maatregelen
Geen verplichte teeltrotatie meer, geen teeltverboden
Geen strikt keurslijf meer maar keuzemogelijkheid voor de
landbouwer: afhankelijk van perceel, teelt en bedrijfskenmerken kiest
landbouwer maatregelen uit verschillende pakketten.
Geen fasering, onmiddellijk van start in 2016
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Randvoorwaarden erosie
Nieuwe verplichtingen
Wat verandert niet?
Percelen zijn ingedeeld naar erosiegevoeligheid: maatregelen verplicht
op percelen met zeer hoge en hoge erosiegevoeligheid (paars en rood)

Mogelijkheid om erosiegevoeligheid van perceel met één klasse te
laten dalen
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Randvoorwaarden erosie
Nieuwe verplichtingen
Daling erosiegevoeligheid van een perceel met één klasse
O.b.v. analyse bodemstaal
C-gehalte bedraagt 1,7 % of meer
pH binnen optimale zone voor bodemtype:
• Zand
5-6
• Zandleem 5,5 - 6,5
• Leem
6,5 - 7,5
• Klei
7-8
5 jaar geldig
Bij wijziging perceel: OK als minstens 80% overlap met oorspronkelijk
perceel
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Randvoorwaarden erosie 2016
Structuur regelgeving:
Erosiegevoeligheid percelen:
Paars
Rood

4 Teeltcategorieën
Teelten met jaarrond bedekking (vb grasland) -> code JT
Teelten ingezaaid vóór 1 januari (vb wintertarwe) -> code WT
Teelten ingezaaid na 1 januari (vb bieten, maïs, aardappelen, meeste
groenten, …) -> code ZT
Meerjarige teelten (vb fruitteelt, boomkwekerij) -> code MT

Codes JT, WT, ZT en MT: zie tabel Teeltcodes
18/03/2016 │8

Randvoorwaarden erosie 2016
4 Keuzepakketten met maatregelen
Basispakket

Doel: bodem bedekken na de oogst
Keuzepakket teelttechnische maatregelen

Doel: maatregelen nemen om erosie te reduceren tijdens de teelt
Keuzepakket bufferstroken

Doel: effectgerichte maatregel om overlast van erosie uit het perceel te
vermijden
Keuzepakket structurele erosiebestrijdingswerken

Doel: structurele effectgerichte aanpak van erosie dmv aarden dam met
erosiepoel of bufferbekken

In functie van erosiegevoeligheid perceel en teeltcategorie moeten
meer of minder maatregelen genomen worden
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Verplichte maatregelen op paarse percelen
Teeltcategorie

Percelen met een zeer hoge erosiegevoeligheid (paarse percelen)

Teelten die
Verbod op het omzetten van blijvend grasland naar akkerland met
jaarrond de bodem uitzondering van grasland aangelegd in uitvoering van BO of Erosiebesluit
bedekken
van de Vlaamse regering

Teelten ingezaaid
voor 1 januari, vb;
wintertarwe,
wintergerst,
koolzaad, …

Basispakket

Teelten ingezaaid
na 1 januari, vb:
suikerbieten,
zomergranen,
maïs, aardappelen,
groenten, andere
ruggenteelten

Basispakket

+

keuzepakket bufferstroken paars
OF

Keuzepakket teelttechnische maatregelen paars

+

Basispakket +
OFKeuzepakket structurele
erosiebestrijdingswerken

keuzepakket bufferstroken paars
+

Keuzepakket teelttechnische maatregelen paars

Bodemerosie… verplichte maatregelen
BASISPAKKET:
BASISPAKKET: zowel bij paarse als bij rode percelen
Indien teelt geoogst wordt vóór 15/10:
15/10:
inzaai van een groenbedekker voor 1/12, OF
inzaai van een andere teelt voor 1/12

Indien teelt geoogst wordt na 15/10:
15/10:
inzaai van een groenbedekker voor 1/12, OF
bodem niet-kerend bewerken voor 1/12, OF
Inzaai van een andere teelt voor 1/12, OF
behoud van bodembedekking door oogstresten bij korrelmais, spruiten en andere
koolsoorten tot inzaai volgende teelt OF
Uitz.:Winterlabeur op klei- of leembodems (volgens bodemkaart/bodemanalyse)

Indien teelt niet geoogst op 1/12:
1/12:
behoud van teelt of teeltresten tot inzaai volgende teelt OF
Uitz. :Winterlabeur op klei- of leembodems (volgens bodemkaart/bodemanalyse)

Bodemerosie… verplichte maatregelen
KEUZEPAKKET BUFFERSTROOK (*): PAARSE PERCELEN:
minstens 1 van volgende 4 maatregelen uitvoeren:

Grasbufferstrook van minstens 9 m breed bij perceel met uniforme
helling ism bedrijfsplanner of erosiecoördinator

Grasgang van minstens 12 m breed bij perceel met sonk / droge vallei
ism bedrijfsplanner of erosiecoördinator

(*) : indien BO erosie, dan vervalt de vergoeding voor het gedeelte erosie

Bodemerosie… verplichte maatregelen
KEUZEPAKKET BUFFERSTROOK (*): PAARSE PERCELEN:
Graszone bij perceel met complexe topografie, ism bedrijfsplanner of
erosiecoördinator

Dam uit plantaardige materialen, eventueel in combinatie met een
grasbufferstrook bij perceel met complexe topografie, ism
bedrijfsplanner of erosiecoördinator

(*) : indien BO erosie, dan vervalt de vergoeding voor het gedeelte erosie

Bodemerosie… verplichte maatregelen
KEUZEPAKKET TEELTTECHNISCHE MAATREGELEN BIJ PAARSE
PERCELEN
Minstens 1 van volgende maatregelen uitvoeren:

Niet kerende bodembewerking voor inzaai teelt OF
Directe inzaai OF
Strip-till bij inzaai teelt OF
Drempels bij niet-biologische aardappelen verplicht. Bij biologische
aardappelteelt is schoffelen en wieden toegelaten als alternatief voor
drempels OF
Drempeltjes of diepe tandbewerking bij andere ruggenteelten
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Verplichte maatregelen op rode percelen
Teeltcategorie

Percelen met een hoge erosiegevoeligheid (rode percelen)

Teelten die
Geen verplichting
jaarrond de bodem
bedekken
Teelten ingezaaid
voor 1 januari, vb;
wintertarwe,
wintergerst,
koolzaad, …

Basispakket
OF

keuzepakket bufferstroken rood
OF

Keuzepakket teelttechnische maatregelen rood
Keuzepakket structurele
erosiebestrijdingswerken

OF

Teelten ingezaaid
na 1 januari, vb:
suikerbieten,
zomergranen,
maïs, aardappelen,
groenten, andere
ruggenteelten

Basispakket
+

keuzepakket bufferstroken rood
OF

Keuzepakket teelttechnische maatregelen rood

Bodemerosie… verplichte maatregelen
BASISPAKKET:
BASISPAKKET: zowel bij paarse als bij rode percelen
Indien teelt geoogst wordt vóór 15/10:
inzaai van een groenbedekker voor 1/12, OF
inzaai van een andere teelt voor 1/12

Indien teelt geoogst wordt na 15/10:
Inzaai van een groenbedekker voor 1/12, OF
bodem niet-kerend bewerken voor 1/12, OF
inzaai van een andere teelt voor 1/12, OF
behoud van bodembedekking door oogstresten bij korrelmais, spruiten en andere
koolsoorten tot inzaai volgende teelt OF
Uitz. :Winterlabeur op klei- of leembodems

Indien teelt niet geoogst op 1/12:
1/12:
behoud van teelt of teeltresten tot inzaai volgende teelt OF
Uitz. :Winterlabeur op klei- of leembodems

Bodemerosie… verplichte maatregelen
KEUZEPAKKET BUFFERSTROOK (*): RODE PERCELEN:
minstens 1 van volgende maatregelen uitvoeren:
uitvoeren:

Grasbufferstrook van minstens 9 m breed bij perceel met uniforme
helling

Grasgang van minstens 12 m breed bij perceel met sonk / droge vallei
Graszone bij perceel met complexe topografie,
Dam uit plantaardige materialen, eventueel in combinatie met een
grasbufferstrook bij perceel met complexe topografie,
Bij vragen: neem contact met bedrijfsplanner of erosiecoördinator
(*) : indien BO erosie, dan vervalt de vergoeding voor het gedeelte erosie

Bodemerosie… verplichte maatregelen
KEUZEPAKKET TEELTTECHNISCHE MAATREGELEN BIJ RODE
PERCELEN
Minstens 1 van volgende maatregelen uitvoeren:

Niet kerende bodembewerking voor inzaai teelt OF
Directe inzaai OF
Strip-till bij inzaai teelt OF
Drempels bij niet-biologische aardappelen verplicht. Bij biologische
aardappelteelt is schoffelen en wieden toegelaten als alternatief voor
drempels OF
Drempeltjes of diepe tandbewerking bij andere ruggenteelten OF
Zaaien volgens de hoogtelijnen bij andere dan ruggenteelten OF
Onbeteelde zones (kopakkers) inzaaien met gras in de groeifase van
de teelt
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Verplichte maatregelen op paarse percelen
Teeltcategorie

Percelen met een zeer hoge erosiegevoeligheid (paarse percelen)

Teelten die
Verbod op het omzetten van blijvend grasland naar akkerland met
jaarrond de bodem uitzondering van grasland aangelegd in uitvoering van BO of Erosiebesluit
bedekken
van de Vlaamse regering

Teelten ingezaaid
voor 1 januari, vb;
wintertarwe,
wintergerst,
koolzaad, …

Basispakket

Teelten ingezaaid
na 1 januari, vb:
suikerbieten,
zomergranen,
maïs, aardappelen,
groenten, andere
ruggenteelten

Basispakket

+

keuzepakket bufferstroken paars
OF

Keuzepakket teelttechnische maatregelen paars

+

Basispakket +
OFKeuzepakket structurele
erosiebestrijdingswerken

keuzepakket bufferstroken paars
+

Keuzepakket teelttechnische maatregelen paars

Verplichte maatregelen op rode percelen
Teeltcategorie

Percelen met een hoge erosiegevoeligheid (rode percelen)

Teelten die
Geen verplichting
jaarrond de bodem
bedekken
Teelten ingezaaid
voor 1 januari, vb;
wintertarwe,
wintergerst,
koolzaad, …

Basispakket
OF

keuzepakket bufferstroken rood
OF

Keuzepakket teelttechnische maatregelen rood
Keuzepakket structurele
erosiebestrijdingswerken

OF

Teelten ingezaaid
na 1 januari, vb:
suikerbieten,
zomergranen,
maïs, aardappelen,
groenten, andere
ruggenteelten

Basispakket
+

keuzepakket bufferstroken rood
OF

Keuzepakket teelttechnische maatregelen rood

Bodemerosie… verplichte maatregelen
KEUZEPAKKET STRUCTURELE EROSIEBESTRIJDINGSWERKEN:
EROSIEBESTRIJDINGSWERKEN: zowel
bij paarse als bij rode percelen
Minstens 1 van volgende maatregelen uitvoeren:

Bufferende aarden dam met erosiepoel (eventueel met geleidende aarden
dam)
Bufferbekken (eventueel met geleidende aarden dam)

Bodemerosie… verplichte maatregelen
KEUZEPAKKET STRUCTURELE EROSIEBESTRIJDINGSWERKEN (vervolg)
De maatregelen zijn gebonden aan de volgende voorwaarden:

Aanleg volgens code goede praktijk voor erosiebestrijdingswerken en onder
coördinatie van bedrijfsplanner of erosiecoördinator → goedgekeurd door
overheid of uitgevoerd i.k.v. Erosiebesluit
Al aangelegde structurele erosiebestrijdingswerken: OK indien goedgekeurd
door overheid of uitgevoerd i.k.v. Erosiebesluit.
Aanwezig op een akkerbouwperceel dat de landbouwer zelf gebruikt (aangifte
in VA); maatregelen aanwezig op een openbaar domein komen niet in
aanmerking.
Enkel het oorspronkelijke perceel waarop de maatregel is aangelegd voldoet
Andere percelen waarvan water en sediment in de buffervoorziening terecht
komen, voldoen niet.
niet
Voor deze percelen → maatregelen uit de andere pakketten
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Randvoorwaarden erosie
Nieuwe verplichtingen
ENKELE BEGRIPPEN UIT DE KEUZEPAKKETTEN:
directe inzaai:
inzaai het direct inzaaien in een voldoende bodembedekking. Om
gunstige zaaicondities te creëren wordt bij directe inzaai toegestaan dat de
bodem, vóór de insnijding van de zaaikouters, wordt geopend en verkruimeld.
Concreet gaat het om schijven of een combinatie van schijven en tanden die
werkzaam zijn in dezelfde lijn als de zaaikouter en met een werkbreedte per
schijf van maximaal 3 cm;
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Randvoorwaarden erosie
Nieuwe verplichtingen
ENKELE BEGRIPPEN UIT DE KEUZEPAKKETTEN (vervolg):
stripstrip-till:
till: de techniek waarbij de teelt ingezaaid wordt op een strook bewerkte
grond van maximaal 30 cm breed,
breed terwijl de rest van het veld onbewerkt blijft
en een voldoende bodembedekking heeft;
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Niet-kerende bodembewerkingen

Wat zijn “drempeltjes” ?
aanaardingen aangebracht dwars tussen de ruggen met een aangepaste
machine

Veel verschillende types…

Dyker van Grimme

Barbutte

Systeem met luchtdruk

Randvoorwaarden erosie
Nieuwe verplichtingen
ENKELE BEGRIPPEN UIT DE KEUZEPAKKETTEN (vervolg):
groenbedekker:
groenbedekker moet minstens behouden blijven tot en met 31 december.
Nadien mag geploegd worden, maar dan geen NKB meer mogelijk als
teelttechnische maatregel. Een tand doortrekken mag sowieso wel en blijft
combineerbaar met NKB nadien
Wintervoorploegen/
Wintervoorploegen/winterlabeur:
winterlabeur moet gebeuren vóór 1 maart. Ploegen vanaf 1
maart komt niet meer in aanmerking als maatregel uit het basispakket
Opgelet: wintervoorploegen/winterlabeur beperkt de mogelijkheden uit het
pakket teeltechnische maatregelen: niet kerende bodembewerking, directe inzaai
of strip-till zijn niet langer mogelijk!
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Randvoorwaarden erosie
Nieuwe verplichtingen
ENKELE BEGRIPPEN UIT DE KEUZEPAKKETTEN (vervolg):
LeemLeem- en kleibodems:
kleibodems indeling op basis van bodemkaart (raadpleegbaar via
Bodemverkenner van DOV – Databank Ondergrond Vlaanderen) of een
bodemstaal. Niet voorgedrukt in de verzamelaanvraag!
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Randvoorwaarden erosie
Nieuwe verplichtingen
ENKELE BEGRIPPEN UIT DE KEUZEPAKKETTEN (vervolg):
In samenwerking met een bedrijfsplanner of een erosiecoördinator:
erosiecoördinator
schriftelijk attest vereist: validatie genomen maatregel door een
erosiecoördinator of een bedrijfsplanner.
Model attest: zie website Departement Landbouw en Visserij:
www.vlaanderen.be/landbouw/randvoorwaarden
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Randvoorwaarden erosie
Nieuwe verplichtingen
ENKELE BEGRIPPEN UIT DE KEUZEPAKKETTEN (vervolg):
In samenwerking met een bedrijfsplanner of een erosiecoördinator:
erosiecoördinator
Wie aanspreken?
Gemeenten met erosiecoördinator: de erosiecoördinator
Gemeenten zonder erosiecoördinator: de bedrijfsplanner van de Vlaamse
Landmaatschappij.
Indien de landbouwer een passende beheersovereenkomst heeft afgesloten,
volstaat dit om de samenwerking aan te tonen.
De lijst van de erosiecoördinatoren is terug te vinden op de website van het Departement
Leefmilieu, Natuur & Energie: erosiecoördinator per gemeente.
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Randvoorwaarden erosie
Nieuwe verplichtingen
ENKELE BEGRIPPEN UIT DE KEUZEPAKKETTEN (vervolg):
In samenwerking met een bedrijfsplanner of een erosiecoördinator:
erosiecoördinator
De lijst van de bedrijfsplanners is terug te vinden in de folder “Investeren in het platteland
met beheerovereenkomsten” op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.
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Randvoorwaarden erosie
Nieuwe verplichtingen
Beheerovereenkomsten (BO)/ Structurele erosiebestrijdingswerken
(SEBW)
vs Randvoorwaardenverplichtingen:
Als de landbouwer BO / SEBW nodig heeft om aan de erosieverplichtingen i.k.v.
randvoorwaarden te voldoen
 Gevolgen uitbetaling van de beheerovereenkomst / vergoeding bij structurele
erosiebestrijdingswerken

Praktisch in de VA:

Aanduiding in kolom Gespecialiseerde productiemethode
Met ERVJ of ERVN aangeven of de BO/GEB al dan niet gebruikt wordt
voor de invulling RVWRVW-erosieverplichtingen
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Praktijkvoorbeeld rood perceel
Gegeven:
Een hoog erosiegevoelig perceel (rood
(rood perceel)
perceel
2016: Suikerbieten
2017: Aardappelen
2018: Wintertarwe
2019: Hakselmaïs

Praktijkvoorbeeld rood perceel
2016: Suikerbieten:
De inzaai:
Grasstrook aanleggen OF
Dam uit plantaardig materiaal OF
Niet-kerend inzaaien OF
Zaaien volgens de hoogtelijnen OF
Directe inzaai OF
Strip-till

Na de oogst: (2017: aardappelen)
Oogst voor 15/10:
Groenbedekker inzaaien voor 1/12
Oogst na 15/10:
Groenbedekker inzaaien voor 1/12
Bodem niet-kerend bewerken voor 1/12
Uitz.
Uitz : Winterlabeur op leem- en kleibodems

Pakket
bufferstroken
OF

Pakket
teelttechnische
maatregelen
EN

Basispakket

Praktijkvoorbeeld rood perceel
2017: Aardappelen:
Bij het planten:
Grasstrook aanleggen OF
Dam uit plantaardig materiaal OF
Drempels aanleggen

Pakket
bufferstroken
OF

Pakket
teelttechnische
maatregelen
EN

Na de oogst: (2018: Wintertarwe)
Inzaai van andere teelt
(ploegen toegelaten)

Basispakket

Praktijkvoorbeeld rood perceel
2018: Wintertarwe:
De inzaai:
Ok, gebeurde in najaar 2017 (voor 1 januari)

Na de oogst: (2019: Hakselmaïs)
Oogst voor 15/10:
Groenbedekker inzaaien voor 1/12

Basispakket

Praktijkvoorbeeld rood perceel
2019: Hakselmaïs:
De inzaai:
Grasstrook aanleggen OF
Dam uit plantaardig materiaal OF

Pakket
bufferstroken
OF

Niet-kerend inzaaien OF
Zaaien volgens de hoogtelijnen OF
Directe inzaai OF
Strip-till

Na de oogst:
Oogst voor 15/10:
Groenbedekker inzaaien voor 1/12
Oogst na 15/10:
Groenbedekker inzaaien voor 1/12
Bodem niet-kerend bewerken voor 1/12
Uitz.
Uitz : Winterlabeur op leem- en kleibodems

Pakket
teelttechnische
maatregelen

EN

Basispakket

Randvoorwaarden erosie
Nieuwe verplichtingen
Voor meer informatie:
Zie www.vlaanderen.be/landbouw/randvoorwaarden:
www.vlaanderen.be/landbouw/randvoorwaarden:
• Brochure Randvoorwaarden 2016
• Fiche Randvoorwaarden erosiebestrijding
• Modelattesten
• Document: Omschrijving van types hellingen
• …

Vragen?
Bart.debussche@lv.vlaanderen.be
0473/827014
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