
Overzicht fiche ‘aanleg en beheer van gemengde grasstroken ‘ 

binnen het project Boer aan Boord  

Algemene doelstellingen: 
Het afsluiten van overeenkomsten zoals bedoeld in dit reglement, heeft als doelstellingen: 

• de instroom van sediment, nutriënten en bestrijdingsmiddelen in het watersysteem te 
verminderen,  

• de natuurwaarden van het perceel te verhogen, 

• de bestuiving op het perceel te bevorderen, 

• de natuurverbindende functie van waterlopen te versterken (groenblauwe netwerkvorming).  

• Het bevorderen van de biodiversiteit in de onmiddellijke omgeving van het perceel. 
 

Algemene instapvoorwaarden: 

• De gemengde grasstrook wordt gerealiseerd op het grondgebied van de gemeente Zwalm, Brakel 
of Maarkedal. 

• De gemengde grasstrook wordt aangelegd op een akkerperceel.  

• Het akkerperceel is een ‘erosiegevoelig perceel’ volgens de definitie vastgelegd in artikel 1 van het 
reglement. 

• De gemengde grasstrook wordt gerealiseerd langs de laagst gelegen perceelsgrens van een 
aangeven akkerperceel. Indien een perceel in meerdere richtingen afhelt, kan een gemengde 
grasstrook worden gerealiseerd onderaan elk van de perceelsgrenzen die afstromend water 
ontvangen.  

• De afmetingen van de gemengde grasstrook/zone worden in overleg met het Steunpunt Erosie 
bepaald. De minimumbreedte op het smalste deel is 3 m.  

• De vergoeding wordt aangevraagd door diegene die de strook aangeeft in de verzamelaanvraag.  
 
Algemene geldende verbintenisvoorwaarden: 

• De strook is tijdens de volledige looptijd van de overeenkomst in gebruik bij de begunstigde. 
De begunstigde 

• is akkoord met en respecteert de afmetingen vastgelegd in de overeenkomst.  

• gaat akkoord met het beheer in de overeenkomst en staat open voor overleg in kader van het 
project. 

• houdt het Steunpunt Erosie op de hoogte van inzaai- en maaimoment. 

• meldt aan het Steunpunt Erosie wanneer niet kan voldaan worden aan de voorwaarden. 
 

Algemene beheer- en exploitatievoorwaarden: 

• Voorafgaand aan de inzaai een fijn en kruimelig zaaibed aanleggen en eventueel aanwezig gras 
weg te werken. 

• De landbouwer zaait de strook/ zone in met een meerjarig zaaizaadmengsel dat in het kader van 
het project gratis ter beschikking wordt gesteld. De samenstelling hiervan is vooraf meegedeeld.. 
In overleg kan ook gekozen worden voor andere mengsels (vb meerjarig vogelmengsel). 

• Inzaaien tussen 1 september en 15 oktober (voor overeenkomsten met startdatum 1 september) 
of tussen 1 april en 30 april (voor overeenkomsten met startdatum 1 april). 

• Geen meststoffen en bodemverbeteringsmiddelen toedienen.  

• Geen gewasbeschermingsmiddelen of bestrijdingsmiddelen gebruiken. 

• Ongewenste soorten (o.a. distels) manueel verwijderen.  

• Maaien tussen 15 augustus en 15 oktober en niet korter dan 10 cm. Verwijderen van maaisel 
binnen de 10 dagen. Indien door toedoen een vroegere/latere maaiperiode vereist is kan dit in 
overleg goedgekeurd worden. 

• Bieten stockeren op de strook is niet toegelaten.  

• Rijsporen in de strook en een ploegvoor langs de strook vermijden. 

• Indien het inzaaien van de strook mislukt is of de strook beschadigd is, deze geheel of gedeeltelijk 
opnieuw inzaaien.  

• De strook behouden tot de einddatum van de overeenkomst. 



• Afwijkingen op het vooropgestelde beheer kunnen op vraag toegestaan worden, bv een extra 
maaibeurt om druk en verspreiding van ongewenste kruiden tegen te gaan. 

 
Algemene subsidiabele kosten die in rekenschap gebracht worden: 

• Opbrengstderving  

• Kost (her)inzaaien 

• Kost maaien en verwijderen maaisel 

• Kost manuele bestrijding ongewenste soorten 

• Ev. burenpremie: extra premie voor de begunstigde die een strook realiseert die aansluit op een 
strook die in hetzelfde jaar. 

 
Pakket: Aanleg en beheer van een gemengde grasstrook  
Specifiek beheer: 

- Eenmalig inzaaien met gemengde grasstrook 
- 1x maaien en afvoeren per jaar 

 
Steunbedrag:  

€ 3600/ha/2 teeltseizoenen (d.i. van 01/09/jaar x tot en met 15/03/jaar x+3, of van 

01/04/jaar x tot 15/03/jaar x+2). Indien de strook wordt ingezet om aan de 

randvoorwaarden te voldoen bedraagt de vergoeding 2000 EUR/ha/2 teeltseizoenen. 

Ev. burenpremie: 100 €/begunstigde 
zaadmengsel gratis  
 
Teeltcode bij afzonderlijk perceel : 63 graskruiden  


