
Groenbedekkers in de 
wetgeving

# klimaatfonds



Wetgevingen

• Randvoorwaarden - erosiebestrijding

• EAG vergroening

• MAP 6 vanggewassen



EROSIEBESTRIJDING

• Problematiek

• Brongerichte aanpak

• Verplichte erosiebestrijdingsmaatregelen



www.dov.vlaanderen.be/page/bodemerosie



EROSIEBESTRIJDING

• groen, geel, oranje, rood, paars

• zeer laag, laag, medium, hoog, zeer hoog erosiegevoelig



• na WINTERGRANEN 

• Groenbedekker !!!

• Of andere teelt vóór 1/12

EN

• Teelttechnische maatregel

• OF bufferstrook

• OF erosiebestrijdingswerken



• Na  ZOMERTEELTEN

• Mais, aardappelen, SB, groenten…

• (oogst vóór 1/12)

• Groenbedekker !!!

• Of andere teelt vóór 1/12

EN

• Teelttechnische maatregel EN 
bufferstrook

• OF erosiebestrijdingswerken



• na WINTERGRANEN 

• Groenbedekker !!!

• Of andere teelt vóór 1/12

• OF teelttechnische maatregel

• OF bufferstrook
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• Na  ZOMERTEELTEN
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• Of andere teelt vóór 1/12…
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EROSIEBESTRIJDING

• De erosiecoördinatoren staan voor je klaar

• AANHOUDINGSPERIODE

Bodemsoort Zaaien vóór … Min. aanhouden tot… Toegelaten

Paars, rood 1 december 31 december Klepelen, tand trekken mag



VERGROENING 

• Naast de basisbetaling vormt de vergroeningspremie een belangrijk 
element van de rechtstreekse steun die de landbouwer kan 
verkrijgen. De vergroeningspremie betekent een compensatie voor de 
inspanningen die de landbouwer levert voor het toepassen van 
klimaat en milieuvriendelijke praktijken.

• GEWASDIVERSIFICATIE

• ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED

• BLIJVEND GRASLAND



VERGROENING - EAG

• >15 ha bouwland, verplicht 5% ecologisch aandachtsgebied (EAG)

• Diverse mogelijkheden om EAG aan te leggen
• GROENBEDEKKERS

• wegings- en omzettingsfactoren!!!



VERGROENING - EAG

• Mengsel van 2 soorten, minimale zaaidichtheid, gecertificeerd zaad

• Geen gewasbeschermingsmiddelen

• Geen grasland

• …

• Oogsten, maaien, begrazen kan met behoud van de opname/bedekking

Landbouwstreek Zaaien vóór … Min. aanhouden tot en met… Toegelaten

Polders 20 augustus 15 oktober Oogst, maaien, begrazen mits…

Leemstreek 1 oktober 30 november Oogst, maaien, begrazen mits…

Zandleem, zand 1 november 31 januari Oogst, maaien, begrazen mits…



MAP6  - VANGGEWASSEN

• >750 MAP-meetpunten

• Waterkwaliteit onvoldoende

• Gebiedsgerichte maatregelen

• Gebiedstype 0

• Gebiedstype 1

• Gebiedstype 2

• Gebiedstype 3
GROENBEDEKKERS…





Basismaatregel – GT 1, 2 en 3

• Vroege oogst (<31/8): altijd vanggewas inzaaien vóór 15 september

• niet polder

Landbouwstreek Zaaien vóór … Min. aanhouden tot en met… Toegelaten

Leemstreek 30 november

Zandleem, zand 31 januari



Extra maatregelen – GT 2 en 3

• VLM berekent doelareaal vanggewassen per GT

• Stijgt elk jaar

Toename areaal 
vanggewassen bovenop 
een referentiepercentage 
(gemiddelde van 2016, 
2017 en 2018)

jaartal GT2 GT3

2019 +0% +5%

2020 +5% +10%

2021 +5% +15%

2022 +10% +20%



Extra maatregelen – GT 2 en 3

• Vanggewassen
• Niet-vlinderbloemige groenbedekkers, (onderzaai)gras, tagetes …

• Laag-risico nateelten

• Zaaien
• Teelten met vroege oogst: vóór 15 september uitzonderlijk tot 30 september in 2021

• Niet-vroege aardappelen en mais: vóór 15 oktober uitzonderlijk tot 30 oktober in 2021

Landbouwstreek Zaaien vóór … Min. aanhouden tot en met… Toegelaten

Polders 15 oktober

Leemstreek 30 november

Zandleem, zand 31 januari



Groenbedekkers in de wetgeving
Lessenreeks aangeboden door Steunpunt Erosie met de financiële steun van het Klimaatfonds Oost-Vlaanderen
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Groenbedekkers

“Groenbedekkers zijn gewassen die geteeld worden met als 
hoofddoel de bodem bedekt te houden in de periode na de oogst 

van de gewassen.”



3 soorten groenbedekkers : Bladrijke

• Snelle en uitgesproken bovengrondse groei 
• Aanzienlijke N-opname
• Vorstgevoelig
• Snelle vertering -> vroege N-vrijstelling

Bron: Groenbemesters en nitraatresidu (BDB)



3 soorten groenbedekkers : Grasachtige

• Vlotte opkomst met hoge maar langzame N-opname
• Weinig/niet vorstgevoelig
• Trage vertering (hoge C/N) -> late N-vrijstelling 
• Uitgesproken wortelontwikkeling = grote OS-bijdrage 
• Ideaal op erosiegevoelige percelen 

Bron: Groenbemesters en nitraatresidu (BDB)



3 soorten groenbedekkers : Vlinderbloemige

Bron: Groenbemesters en nitraatresidu (BDB)

• Snelle en uitgesproken bovengrondse groei 

• N-bindend vermogen = aanvulling op N-bemesting 

• Zeer vorstgevoelig 

• Lage C/N verhouding = snelle N-vrijstelling



3 soorten groenbedekkers : eigenschappen

Bron: Groenbemesters en nitraatresidu (BDB)



Belang groenbedekkers

1. N-uitspoeling vermijden 

Braak 



N-opname groenbedekkers

Bron: Groenbemesters en nitraatresidu (BDB)



N-opname groenbedekkers

• Vuistregel 
• Kruisbloemigen : 1 cm = 0,5 kg N/ha

• Grassen : 1 cm = 1 kg N/ha

• Vlinderbloemigen : 1 cm = 1,5 kg N/ha



N-opname groenbedekkers

• Zaaitijdstip 
• Hoe vroeger ingezaaid, hoe hoger de opname van N kan zijn

• Meer kans om te ontwikkelen + N-opname langer 

• Daling 1-3 kg N/ha/dag

Bron: Praktijkgids bemesting (Dept. L&V)



N-vrijstelling

• Type groenbedekker

• Ontwikkeling 

• Tijdstip onderwerken

• Temperatuur en 

vochtgehalte bodem



Belang groenbedekkers

2. Verhoging bodemvruchtbaarheid

Gemiddeld jaarlijkse natuurlijke afbraak organische stof 

• Zand: 1.600 kg/ha

• Zandleem: 1.200 kg/ha

• Leem: 1.300 kg/ha

• Klei: 1.600 kg/ha



Belang groenbedekkers

2. Verhoging 
bodemvruchtbaarheid



• Demetertool  https://eloket.vlm.be/Demeter/Account/LogOn

Onderbouwde inschatting langetermijnevolutie organische
koolstofgehalte in akkerbouw- en groentepercelen in functie van 
toegepaste gewasrotatie en bemestingspraktijk

Belang groenbedekkers

https://eloket.vlm.be/Demeter/Account/LogOn


• Demetertool  https://eloket.vlm.be/Demeter/Account/LogOn

Belang groenbedekkers

https://eloket.vlm.be/Demeter/Account/LogOn


• Demetertool  https://eloket.vlm.be/Demeter/Account/LogOn

Belang groenbedekkers

https://eloket.vlm.be/Demeter/Account/LogOn


• Demetertool  https://eloket.vlm.be/Demeter/Account/LogOn

Belang groenbedekkers

https://eloket.vlm.be/Demeter/Account/LogOn


• Demetertool               zandleem, bloemkool, aardappel, prei, stamslaboon  

Belang groenbedekkers



• Demetertool               zandleem, rotatie, groenbedekkers

Belang groenbedekkers



• Demetertool               zandleem, rotatie, groenbedekkers, organische bemesting

Belang groenbedekkers



Belang groenbedekkers

3. Erosiepreventie 

• Bodembedekkeing
• Samenhouden van bodem
• Indirect via opbouw organisch 

stofgehalte

=> Watererosiepreventie 

Winderosiepreventie  <= 



Belang groenbedekkers

4. Behoud bodemstuctuur

Wortelstelsel houdt bodemdeeltjes samen => verslemping tegen gaan  

Bron: Groenbemesters en nitraatresidu (BDB)



Belang groenbedekkers

5. Onkruidontwikkeling afremmen 

Bij snelle beginontwikkeling en snelle 
bodembedekking => gebrek aan licht 

Op voorwaarde tijdig en correct ingezaaid 



Belang groenbedekkers

6. Bestrijding van ziekten en plagen

• Ken je nematode + vormen ze een bedreiging

• Welke groenbedekker cultivar kan je inzetten? 

• Wanneer kan je zaaien? Hoelang kan je aanhouden?

• Opletten met onkruiden (waardplanten)



Belang groenbedekkers

6. Bestrijding van ziekten en plagen

www.aaltjesschema.nl

http://www.aaltjesschema.nl/


Belang groenbedekkers

7. Voeden bodemleven

Regelmatige aanvoer van kleine 

hoeveelheden organische stof 



Keuze groenbedekkers

• Teeltrotatie
• Geen familie van hoofdteelt 

• Kolen 
• Geen gele mosterd

• Bladrammenas resistent knolvoet

• Facelia geen verwantschap met 
cultuurgewassen 



Keuze groenbedekkers

• Tijdstip inzaaien 
• Zo snel mogelijk 

• Bij voldoende vocht

• Vanaf wanneer mogelijk?



Keuze groenbedekkers

• Doel ?
• N-opname 

• N-levering

• N-fixatie 

• Bodembedekking

• Maaien 

• …  



Keuze groenbedekkers

• Wanneer N opnieuw nodig
• Wanneer inwerken?

• Hoge C/N verhouding = N langzaam vrijstellen = grassen 

• Lage C/N verhouding = N vlugger vrijstellen = bladachtige 

• Volgteelt? 
• Vroege of late N opname



Keuze groenbedekkers

• Bodemverdichting 
• Profielput 

• Groenbedekkers in combinatie met 

bodembewerkingen 
• Losmaken en verankeren 

• Droge periode in najaar ideaal om 

naar de bodem te kijken!



Keuze groenbedekkers

• Beslisboom groenbedekkers http://levendebodem.eu/Nieuwe-technieken/Handige-tools

http://levendebodem.eu/Nieuwe-technieken/Handige-tools


Keuze groenbedekkers

• Beslisboom groenbedekkers http://levendebodem.eu/Nieuwe-technieken/Handige-tools

http://levendebodem.eu/Nieuwe-technieken/Handige-tools


Keuze groenbedekkers

• Voorbeeld
• Late aardappelen (oogst 15/10) 



Keuze groenbedekkers

• Voorbeeld
• Volgteelt bloemkolen  



Mengsels van groenbedekkers

• Voordelen 
• Bevorderen biodiversiteit

• Verschillende bewortelingsdieptes

• Verschillende wortelpatronen 

• Verschillende groeikracht 

• Keuze afhankelijk van doel 



Aandachtspunten zaaien 

• Zaaidichtheid 
• Vroege zaai in ideale omstandigheden -> minimale zaaidichtheid 
• Minder gunstige omstandigheden -> zaaidichtheid verhogen 
• Aaltjes bestrijding -> maximale zaaidichtheid

• Zaadgrootte en – vorm 
• Egale verdeling van zaden bij zaaien 
• Ontmenging van mengsel tijdens zaaien in zaaibak zaaimachine 

Controleer + meng opnieuw indien nodig 

• Concurrentie in groei 
• Verhoog aandeel trager groeiende soorten om wegconcurreren te voorkomen



Aandachtspunten zaaien 



Aandachtspunten zaaien 

• Tijdelijke N-toename mogelijk



Bedankt voor uw aandacht!
Ilse.eeckhout@proefcentrum-kruishoutem.be
lore.lauwers@pcgroenteteelt.be
robrecht@pcgroenteteelt.be

Lessen aangeboden door Steunpunt Erosie, met financiële steun van 
het Klimaatfonds Oost-Vlaanderen.
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