Grasstroken en dammen
houden de vruchtbare grond op het land
Een goede bodemstructuur op hellende percelen verkleint de kans dat bodemdeeltjes
bij regenval mee wegspoelen. Soms stroomt modder echter nog steeds weg van de akker en zijn
er bijkomende maatregelen nodig, zoals grasstroken en/of plantaardige dammen.

Grasstroken
Grasstroken leg je aan onderaan een hellend perceel, waar water en
modder van de akker stromen, of op plaatsen waar het water zich van
nature concentreert, zoals in een droge vallei.
Als het regent, remt de grasstrook het afstromende water af:
⋅ het gras houdt de bodemdeeltjes vast waardoor de vruchtbare grond
op het veld blijft;
⋅ het regenwater infiltreert gedeeltelijk in de bodem, de rest stroomt
vertraagd verder.

Soorten en dimensies
⋅ Grasstroken bestaan uit 100% gras of uit een mengsel van gras en
kruiden.
⋅ In de Vlaamse Ardennen varieert de breedte van 3 tot 18 meter of
meer. Hoe breder de grasstrook, hoe meer het water vertraagt en
hoe meer bodemdeeltjes hierdoor achterblijven. De ideale breedte
is onder meer afhankelijk van de hellingsgraad en -lengte van het
perceel.
⋅ Gaat het om een perceel met een afwijkende vorm of stroomt het
water af naar een hoek, dan kan een graszone interessanter zijn.

Onderhoud
Je moet de grasstrook minstens om de twee jaar maaien. Indien nodig,
graaf je het bezonken sediment af, breng je het terug op je akker en
zaai je de grasstrook achteraf opnieuw in.

Voordelen
Grasstroken vertragen niet alleen afstromend water, ze hebben ook
andere voordelen:
⋅ ze beschermen taluds en oevers tegen afkalving;
⋅ ze verminderen de afspoeling van pesticiden en meststoffen;
⋅ ze vormen een schuilplaats voor insecten, vogels en zoogdieren;
⋅ ze dragen bij aan de biodiversiteit.

Goed om weten
⋅ Je kan onder bepaalde voorwaarden subsidies ontvangen voor
grasstroken. Neem hiervoor contact op met het Steunpunt Erosie.
⋅ Hoog en zeer hoog erosiegevoelige (rode en paarse) percelen
moeten voldoen aan de randvoorwaarden erosie (cfr. de GLBwetgeving). Grasstroken en dammen vallen onder het keuzepakket
bufferstroken.
⋅ Stroomt er bij regenval veel sediment van het perceel, dan zal de
grasstrook dit niet volledig tegenhouden. Een plantaardige dam
onderaan de grasstrook biedt dan een oplossing.

Plantaardige dammen

houthakseldam

Dammen uit natuurvriendelijke materialen vangen oppervlakkig afstromend
water op en laten het vertraagd en diffuus doorsijpelen in de bodem. Het
meegevoerde sediment bezinkt vóór de dam.
De dam ligt:
⋅ dwars op de richting van het afstromend water,
⋅ bij voorkeur op een grasstrook,
⋅ op de plaats waar het water geconcentreerd afstroomt: in een perceelshoek
of in een zonk langs de perceelsrand.

Soorten en dimensies
Houthakseldam

= een draadkooi bestaande uit houten palen en gaasdraad,
gevuld met verhakseld wortelhout.
Dit is de meest robuuste, plantaardige dam.
De dam is meestal 0,8 m hoog en 0,8 m breed.

Wilgentenendam

= bundels wilgentenen, verankerd met een dubbele rij houten palen en
samengedrukt met ijzerdraad.
Deze dammen laten het water relatief snel doorsijpelen.
De dam is meestal zo’n 0,5 m breed en 0,5 tot 0,7 m hoog.

net uitgegraven houthakseldam

Kokosdam

= lange kokosbalen, verankerd met houten palen.
De kokosbalen bestaan uit 100% kokosvezels, samengeperst met een
polyethyleen-net. Een baal is 0,4 m breed, 0,4 m hoog en 3 m lang.
De balen worden in halfsteenverband gelegd.

Strodammen

wilgentenendam

= geperste strobalen, verankerd met houten palen.
Het kan gaan om kleine of grote balen stro. Strobalen kunnen een snelle
oplossing bieden bij acute problemen. Ze hebben echter een korte
levensduur.

Onderhoud
Het is belangrijk dat je het sediment (dat vóór de dam bezinkt) geregeld
uitgraaft en terug op je akker brengt. Zo blijft de vruchtbare toplaag op je
perceel en behoudt de dam zijn functie.
kokosdam

Goed om weten
Voor de aanleg van een houthakseldam, wilgentenendam of kokosdam
kan je bij het Steunpunt Erosie terecht. Het Steunpunt Erosie koopt het
materiaal aan en werkt samen met een lokale sociale werkplaats.
Het aanleggen gebeurt in overleg met jou en met de gemeente.

Aan de slag?
Steunpunt Erosie
erosie@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/erosiebestrijding

Bloeiende akkerranden,
een win-win voor natuur en landbouw
Bloemrijke stroken langs akkerpercelen zorgen voor meer biodiversiteit,
ze helpen landbouwers bij de bestuiving en het bestrijden van plagen en erosie,
ze verbeteren de waterkwaliteit van de waterlopen en ze zetten
het landschap letterlijk in de bloemetjes.
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Soorten

Aanleg

⋅ We raden meerjarige mengsels met inheemse soorten aan.
Je zaait deze één keer in en maait ze elk jaar. Dergelijke
stroken hebben een levensduur van 5 tot 7 jaar. Ze
hebben als grote voordeel dat ze het hele jaar voedsel en
schuilmogelijkheden bieden aan insecten, vogels en kleine
zoogdieren. Om al vanaf het eerste jaar veel bloemen te
hebben, kan je enkele éénjarigen in het mengsel opnemen.
⋅ Specifieke ‘functionele agrobiodiversiteit’-mengsels trekken
nuttige insecten en spinnen aan. Dit zijn bestuivers (bijen,
hommels …) en natuurlijke vijanden (zoals gaasvliegen,
roofwantsen, sluipwespen, loopkevers, spinnen, …) die
een belangrijke rol spelen in het beheersen van ziekten
en plagen. De positieve bijdrage die deze dieren leveren
aan de landbouwproductie, noemen we functionele
agrobiodiversiteit of kortweg FAB.

⋅ Je kan inzaaien in het voor- of najaar. We raden echter het
najaar aan omdat de onkruiddruk dan lager is. Ook als je
enkele weken voor het inzaaien een vals zaaibed aanlegt,
krijg je minder onkruid. Je werkt het bloemenzaad heel
oppervlakkig in.

Dimensies
⋅ Alle kleine hoekjes helpen en hebben hun functie. We raden
een minimumbreedte van 3 meter aan om voldoende effect
te creëren en het inzaaien en maaien vlot te laten verlopen.
⋅ Als de stroken doorlopen over meerdere percelen, ontstaan
landschapslinten. Deze versterken de verschillende functies
en verlagen de werklast, omdat je ze gegroepeerd kan
aanleggen en onderhouden.

Beheer
⋅ De meeste bloemenmengsels groeien het best op schrale
gronden. Bemesting bevordert namelijk de vegetatieve groei
van de plant (ten koste van de bloei), de groei van onkruid
en vergrassing. Bemest de strook dus niet.
⋅ Je kan maaien vanaf half september, wanneer de meeste
bloemen zaad hebben gevormd. De bloemen kunnen dan
nog hergroeien om de winter robuust in te gaan en houden
zo ook meer afstromend sediment vast. Een andere optie
is maaien in het vroege voorjaar (februari - maart) zodat de
strook in de winterperiode voedsel en schuilgelegenheid
biedt aan dieren.
Stel de maaihoogte in op 10 à 15 cm om de plantrozetten
niet te beschadigen en een vlotte hergroei te garanderen.
Je maait idealiter in droge omstandigheden om
bodemverdichting en beschadiging van de planten te
voorkomen. Het maaisel van de jaarlijkse maaibeurt kan je
afvoeren of inwerken op het aangrenzend perceel.
⋅ Berijd de bloemenstroken niet. Dit beschadigt de planten en
insecten. Plaatsen die je moet berijden, zaai je beter in met
gras, omdat dit robuuster is en sneller een gesloten geheel
vormt.

Voordelen

De bloemenstroken dragen bij aan de biodiversiteit. Insecten, spinnen, vogels en kleine zoogdieren voelen er zich thuis. FAB-mengsels zijn
extra aantrekkelijk voor nuttige insecten en spinnen. Zij zorgen op hun beurt voor bestuiving en plaagbestrijding.

De bloemenstroken werken erosiewerend
onderaan hellende percelen: afstromende
bodemdeeltjes vertragen en bezinken in
de strook.

Bloemenstroken langs waterlopen zijn
bufferzones voor slib, nutriënten en
gewasbeschermingsmiddelen.

De bloemenstroken maken de inzet van de
landbouwer voor de biodiversiteit en het
milieu duidelijk zichtbaar en versterken het
imago.

Goed om weten
⋅ Je kan onder bepaalde voorwaarden subsidies ontvangen voor
bloemenstroken. Neem hiervoor contact op met het Steunpunt Erosie.
⋅ Je kan bloemrijke stroken gebruiken als invulling van het ‘ecologisch
aandachtsgebied’ (EAG). Op hoog en zeer hoog erosiegevoelige (rode en
paarse) percelen kan je ze ook inzetten om aan de randvoorwaarden erosie te
voldoen, mits je grassen in het mengsel opneemt.

Aan de slag?
Steunpunt Erosie
erosie@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/erosiebestrijding

