
De Barbierbeek
verbindt!

Samenwerken met landbouwers aan het Water-Land-Schap

Nieuwe beheerpakketten voor het behoud en versterken
van het unieke landschap in de vallei van de Barbierbeek

Beheer op maat
van haar vallei
en meanders 



Waarover gaat deze folder?
Beheerpakketten voor perceelsranden of percelen langs de waterlopen in de vallei van de 
Barbierbeek, met als doel:
 • positief bijdragen aan de waterkwaliteit, de oever, de waterlopenstructuur  
  en de biodiversiteit
 • een waardig deel blijven van de landbouwbedrijfsvoering

Wie kan inschrijven?
Landbouwers met percelen langs de gerangschikte waterlopen in de Barbierbeekvallei 

Welke percelen komen in aanmerking?
 • percelen die grenzen aan het meanderende deel van de Barbierbeek
 • percelen die grenzen aan gerangschikte waterlopen die hierop afwateren

Kaart met de percelen die in aanmerking komen 

Welke voordelen biedt het inschrijven op een beheerpakket?
 • een faire vergoeding voor de inspanningen 
 • flexibiliteit in de breedte van de strook en de duur van de overeenkomst 
 • het productieperceel krijgt een rechte vorm 
 • eenvoudiger om te voldoen aan de regelgeving langs waterlopen 
 • behoud van bestaande toeslagrechten 
 • een extra burenpremie voor aaneensluitende percelen
 • een extra premie voor peilbuizen



Wat biedt de Provincie?
 • begeleiding bij opmaak van het dossier 
 • een vergoeding voor een aangepast extensief beheer, vastgelegd in een  
  overeenkomst 

Welke pakketten en hoeveel bedraagt de vergoeding? 
type beheerpakket vergoeding EUR/ha/jaar vergoeding EUR/ha/jaar 
 voor de percelen langs voor de andere percelen 
 de meanderende Barbierbeek 

1. Onderhoud spontane evolutie  1 862 NVT

Uitgangssituatie grasland

2.a. In stand houden grasland door 1 989 1 914 
1 x maaien met afvoer 

2.b. In stand houden grasland door 
2 x maaien met afvoer 2 244 2 094

Uitgangssituatie akkerland

3.a. Aanleg en in stand houden 2 234 2 087 
gras/kruiden vegetatie; 
1 x maaien met afvoer 

3.b. Aanleg en in stand houden 2 489 2 267 
gras/kruiden vegetatie; 
2 x maaien met afvoer 

3.c. Aanleg en in stand houden 1 412 1 340 
grasland door begrazing 

4. Aanleg en onderhoud van 2 275 2 160 
een voedselakker ( jaarlijks herzaaien) 

5. Aanleg en beheer meerjarige teelt 1 751 1 386

Extra opties

Burenpremie 50 EUR/buur/jaar met een max 150 EUR/aanvrager/jaar

Peilbuizen 300 EUR/jaar

 



Interesse?
 1 Raadpleeg het overzicht van de fiches van de beheerpakketten,  
  het reglement en het aanvraagformulier op de website 
  www.oost-vlaanderen.be/subsidie-beheermaatregelen-barbierbeek.
 2 Vul vrijblijvend het aanvraagformulier in. 
  Heb je geen idee welk beheerpakket het best bij je past of heb je vragen? 
  Vraag meer info bij de dienst Landbouw en Platteland of maak gerust een afspraak  
  voor een plaatsbezoek. 
 3 We contacteren je voor de verdere opmaak van een overeenkomst.  
  Na afstemming wordt de overeenkomst opgemaakt en ondertekend.
 4 Je kan aan de slag ! 

Een samenwerking tussen dienst Landbouw & Platteland en dienst Integraal Waterbeleid.

Meer informatie 
tel. 09 267 86 79 (dienst Landbouw & Platteland)
waterlandschap@oost-vlaanderen.be 
www.oost-vlaanderen.be/subsidie-beheermaatregelen-barbierbeek
v.u.: Leentje Grillaert, gedeputeerde, p.a. Gouvernemenstraat 1, 9000 Gent

Deze folder kadert in het landinrichtingsproject ‘Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt!’ 
waar ingezet wordt op het behoud en versterken van de unieke Barbierbeekvallei in functie 
van water, landbouw en landschap.


