
Locatie 1: maaien met directe afvoer 
langs sterke meandering
perceel met vlinderbloemigen    

• beheer in functie van fosfaatuitmijning
• gratis gebruik onder voorwaarden
• overgebleven gedeelte is 1x gemaaid

Eigenheid van ‘Barbierbeek’
Unieke meandering
• zeer grillige vorm
• kleine, nagenoeg ingesloten, oppervlaktes
• oevererosie, sterke stroming
• bij groot debiet treedt water over de oevers aan bepaalde 

meanders

Grootschalige machines (landbouwer, aannemer) ?
Onmogelijk in z’n totaliteit te beheren
• zowel qua grondbewerking, behandeling als bij oogst
• met goede inspanningen zo ver mogelijk werken met bestaande machines

o delen niet te bereiken, blijven restzones
o delen overlap met beschermingszone, aanleiding tot overtreding  (sproeien, bemesten) of accidenteel

• kleinschaliger is verlieslatend in landbouwproductie
• specifieke machines niet beschikbaar.

Alternatieve machines 

Beter aangepaste zone en aangepaste machines ifv beheer ? 
• aangepaste vergoeding 
• aangepaste organisatie 
=> Project Water+Land+Schap zoekt naar oplossingen

Maai- en laadcombinatie in ophanging
• initiatiefnemer
• werking
• voor- en nadeel

o (+) bereikbaarheid tractor is ook bereikbaarheid maaier
o (-) bodemdruk tractor vergroot
o (-) beperkte opvang

Aanvullend rand- obstakelmaaier
• overgebleven rand
• rond palen en bomen
• ….

Streven naar extensief meanderbeheer 
minstens een minimale extensieve bufferzone  
 ingesloten meanders extensief
mozaïekbeheer naar natuurlijke graskruidenvegetatie

Maai en laadcombinatie getrokken wagen
• type Schouten
• werking
• voor- en nadeel

o (+) grotere opvang
o …

Beschikbaarheid van de juiste machine is mee de oplossing
=> machine(s) gezamenlijk gebruiken



Locatie 2: 
maaien van randen

perceel met beheerpakket  ‘Aanleg en onderhoud voedselakker‘   
• ingezaaid Tubingermengsel, nu over bloei heen (= mengsel van vogelvoedsel gewas oa. Japanse haver)
• jaarlijks herzaaien - niet oogsten en onderwerken voor 15 maart van het daaropvolgende jaar

Eigenheid van ‘Bolle Akkers’
Uniek landschap en groot deel beschermd
• kleine gemiddelde perceeloppervlakte

=> uitdaging hedendaagse landbouw
• veel perceelsgrachten

o waterhuishouding, goed drainerend 
o sterke aanwezigheid van randen en teeltvrije zones 

• houtige beplanting op de rand ( populier, andere ) creëert microklimaat
o vermindert uitspoeling nutriënten 
o zorgt voor koolstofopslag in de bodem
o levert bijdrage aan bodemvruchtbaarheid
o oplossing tot beheerpakket, verdienmodel ?

Maaisel verwijderen uit de rand
Waarom maaisel verwijderen uit de rand?
• verschraling, volume van vegetatie in de toekomst verminderen 
• voorkomen van woekerende onkruiden in maaisellaag, teelt bedreiging
• nuttige insecten stimuleren 
• biomassa als groenbemester inwerken, koolstofopslag, ecosysteemdienst?

Klepelmaaien is geen goede oplossing
 versterkt woekerende vegetatie
 vicieuze cirkel 
 nefast voor biodiversiteit

Alternatieve machines 

Element van landschappelijke kwaliteit 
• Zorg voor de grachten => in stand houden
• Zorg voor de randen => maaien met verwijderen
!!! Sinds 1 januari 2020 kan je als landbouwer bij de gemeente Kruibeke een premie aanvragen voor 
het maaien met afvoer van randen en binnengrachten van landbouwpercelen. 
Meer info: https://www.kruibeke.be/subsidie-maaien-van-randen-van-landbouwpercelen 

Bolle-akker-landschap 
 voordeel als klimaat adaptief landschap (randbeplanting en grachten)
 problematiek maaibeheer van randen
 samengaand met grachtentalud of kop van talud.

Randenmaaier op hydraulische arm 
• initiatiefnemer: Boerennatuur Vlaanderen
• werking
• voor- en nadeel

Side-shift klepelmaaier onder 45°
• initiatiefnemer: vzw SVAL
• werking
• voor- en nadeel

Andere



Locatie 3: 
beheer tot ruwvoederwinning

perceel met beheerpakket  ‘Aanleg en onderhoud gras/kruidenmengsel’

• ingezaaid mengsel binnen VLM aanbevelingen

• maaien en verwijderen

Doelstelling en problematiek beheerpakket
Extensieve zone langs Barbierbeek en gecatalogeerde zijwaterlopen
• geen bemesting, behandeling aansluitend bij wettelijke verplichting
• met gunstig gevolg voor waterkwaliteit, structuur van de beek
• streven naar rationeler landbouwperceel, rechtere vorm
• landbouwer als beheerder
• beheer afstemming en verenigbaar? (oa landbouw,  biodiversiteit, ….)

o beperkt maaien
o soepelheid in maaitijdstip maar laat maaien is het best
o afvoer maaisel noodzakelijk, verrijkte uitgangssituatie

Ifv ruwvoerder winning ?
Opties:
• cirkelmaaien en hooien 

o super! maar arbeidsintensief,  kleinschalige machines, weersafhankelijk meerdere dagen, minderwaardig hooi, afzonderlijke 
behandeling  

o hoge kost voor wat het opbrengt, 
o ecologisch opbouwend (zaden blijven, weinig impact op biodiversiteit)

• voordroog en/of hakselen 
o landbouwgericht, blijft inzet van grootschalige machines
o probleem met tijdstip, kwaliteit product en uitvoerbaarheid

Alternatieve machines 
Combinaties maaien in de front en oprapen

=> één bewerking
=> te combineren met ruwvoederwinning 
=> is andere schaal van machine nodig voor bufferzone
=> nood aan goed weer: product en gronddruk
=> ….

Varia mbt maaikorf 
=> klassiek gebruik door de waterloop beheerder
=> kansen voor aanvullend maaiwerk, vb 1m teeltvrije zone
=> kan maaisel (biomassa) ingewerkt op de akker?

• door te bundelen voor op te laden
• enkel vegetatie te maaien 
• klepelen op ruime afstand van de beek

 kleinschalig
 zeer onregelmatige vorm 
Hoe beheren van bufferzones onder overeenkomst? 

 afhankelijk van vorm, grootte en omstandigheden niet zo evident
 hoe kleiner en onregelmatiger hoe moeilijker en hoe groter de meerkost.
Blijft het wenselijk  als ruwvoederwinning? 
Zijn er alternatieven voor de biomassa?

In de toekomst specifiek organiseren voor het beheer van bufferstroken
 samenwerking
 gedeelde machines
 oplossing voor biomassa


