
Overzicht fiches beheermaatregelen Barbierbeek Verbindt! 

 

Algemene doelstelling: 
Creëren van een bufferzone ter bescherming van waterlopen (waterkwaliteit en structuurkwaliteit) door 
te streven naar minder intensief grondgebruik (minder bewerkingen), minder bemesting en minder 
gewasbeschermingsmiddelen in de omgeving van de waterlopen en rationalisering van de inefficiënte 
vorm van de landbouwpercelen langsheen het meanderende deel van de Barbierbeek. Bijgevolg wordt 
ook de habitat voor fauna en flora verbeterd.  
Hiertoe worden verschillende overeenkomsten aangeboden voor de toepassing op percelen of delen van 
percelen. 
 
Algemene instapvoorwaarden: 

1. het perceel of het deel van het perceel grenst aan : 
o het meanderende deel van de Barbierbeek  
o of aan een gerangschikte waterloop die hierop afwatert 

Zie kaart Bijlage 1 bij het subsidiereglement met aanduiding van de waterlopen waarlangs 
beheermaatregelen kunnen afgesloten worden. 

2. de beheermaatregelen worden uitgevoerd op een aangegeven landbouwperceel   
3. de vergoeding wordt aangevraagd door degene die het perceel aangegeven heeft in de 

verzamelaanvraag  
 
Algemene geldende verbintenisvoorwaarden: 

• Het perceel of het deel van het perceel is tijdens de volledige looptijd van de overeenkomst in 
gebruik bij de begunstigde. 

• De begunstigde  
o is akkoord met en respecteert de afmetingen vastgelegd in de overeenkomst, op basis 

waarvan hij de afpaling maakt 
o verwijdert, spreidt breed uit of klepelt  de maaispecie van het onderhoud van de 

waterloop 
o gaat akkoord met het beheer in de overeenkomst en staat open voor overleg in kader van 

het project 
o houdt gegevens van de handelingen en waarnemingen ( aard, tijdsduur, …) bij in een 

tabel die ter beschikking wordt gesteld 
o zal bij problemen bij de uitvoering van de beheermaatregel dit zo snel mogelijk melden 

aan de provinciaal contactpersoon. 
 

Algemene beheer- en exploitatie richtlijnen  

• Geen meststoffen en bodemverbeteringsmiddelen toedienen  

• De afmetingen van de zone worden in overleg bepaald. De minimumbreedte op het smalste deel 
is minstens 1m. 

• Geen gewasbeschermingsmiddelen of bestrijdingsmiddelen gebruiken  

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

• Indien inzaaien voorzien is, moet dit tussen 15 okt en 15 mei. 

• Voor de samenstelling van het zaadmengsel worden mengsels zoals voorgesteld door VLM 
aanbevolen. 

• Indien maaien voorzien is, kan een eerste maaibeurt ten vroegste vanaf 15 april, maar bij 
voorkeur later en een tweede maaibeurt ten vroegste vanaf 15 augustus. Het is toegestaan en het 
wordt aanbevolen om een klein stukje, een rand, wisselend niet te maaien tot max 10 %. 



• Verwijderen van maaisel gebeurt binnen de 10 dagen. De manier waarop is de vrijheid van de 
begunstigde. In functie van het ecosysteem is hooien wellicht veruit het beste. 

• Behoud en normaal onderhoud van houtige elementen. 

• Vrijwaren van de peilbuizen indien aanwezig. 

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

 
Algemene subsidiabele kosten die in rekenschap gebracht worden: 

• Opbrengstderving (indien actieve landbouwer) 

• Kost maaien en verwijderen maaisel  

• Versnipperpremie: extra vergoeding voor het bewerken van kleine stukken/stroken  

• Kost afpaling perceel  

• Manuele/mechanische bestrijding ongewenste soorten 

• Kosten voor het verwijderen, breed uitspreiden of klepelen van de maaispecie afkomstig van het 
onderhoud van de waterloop 

• Premie voor bijhouden gegevens monitoring 

• Ev. Kronkelpremie (indien het perceel of het deel van het perceel grenst aan het meanderende 
deel van de Barbierbeek) : extra vergoeding voor het bewerken langsheen de moeilijk te bereiken 
meanderende waterloop 

• Ev. burenpremie : extra premie voor samenwerken met buren voor aaneensluitende percelen in 
beheer 

• Ev. Premie voor het aanvaarden van peilbuizen 
 

 
Enkele voordelen en weetjes voor de landbouw: 

• Aangepaste bewerkingen langs de beek 

• Mogelijkheid om productieperceel rechte vorm te geven 

• Voldoen aan randvoorwaarden en regelgeving langs waterlopen 

• Billijke vergoeding, er wordt bv. voorzien in een extra kronkelpremie voor aanvragen langsheen 
het meanderende deel van de Barbierbeek 

• Zones groter dan 500 m² of breder dan 10 m moeten als afzonderlijke perceel worden 
aangegeven en krijgen eigen teeltcode, kan vanaf 100m² 

• Mestbalans op basis van de teeltcodes wordt behouden 

• Oppervlakte van extensieve zone of perceel is te activeren voor bestaande toeslagrechten  

• Begunstigden die aaneensluitend samen werken krijgen extra burenpremie  

• Begunstigden die peilbuizen aanvaarden op hun perceel ontvangen extra premie 
 
 
  



 
Overzicht beheerpakketten voor beheermaatregelen : 
 
GEEN SPECIFIEKE UITGANGSSITUATIE 
 
1. Onderhoud spontane evolutie langsheen het meanderende deel van de Barbierbeek 

Specifiek beheer: 
- Spontane ontwikkeling zonder inzaai 
- Maaien met verwijderen min 1x om de 2 jaar  

Vergoeding:  
1 862 EUR/ha/jaar (zonder burenpremie, incl. kronkelpremie)  
Teeltcode bij afzonderlijk perceel: braak 
 

UITGANGSSITUATIE GRASLAND: 
 
2.a.In stand houden grasland door 1 x maaien met afvoer van het maaisel  

Specifiek beheer: 
- 1x maaien en afvoeren per jaar 

Vergoeding:  
1 914 EUR/ha/jaar (zonder burenpremie, zonder kronkelpremie) 
1 989 EUR /ha/jaar (zonder burenpremie, incl. kronkelpremie) 
Teeltcode bij afzonderlijk perceel: 60 gras (gewasgroep bemestingsnorm Mestbank: Gras) 

 
2.b.In stand houden grasland door 2 x maaien met afvoer van het maaisel  

Specifiek beheer: 
- 2x maaien en afvoeren per jaar 

Vergoeding: 
2 094 EUR/ha/jaar (zonder burenpremie, zonder kronkelpremie) 
2 244 EUR/ha/jaar (zonder burenpremie, incl. kronkelpremie) 
Teeltcode bij afzonderlijk perceel: 60 gras (gewasgroep bemestingsnorm Mestbank: Gras) 

 
UITGANGSSITUATIE AKKERLAND: 
 
3.a.Aanleg en in stand houden gras/kruiden vegetatie door 1 X maaien met afvoer van het maaisel  

Specifiek beheer: 
- Eenmalig inzaaien met gras- en/ of kruidenmengsel 
- 1x maaien en afvoeren per jaar 

Vergoeding:  
2 087 EUR/ha/jaar (zonder burenpremie,  zonder kronkelpremie) 
2 234 EUR/ha/jaar (zonder burenpremie,  incl. kronkelpremie) 
Teeltcode bij afzonderlijk perceel: 63 graskruiden (gewasgroep bemestingsnorm Mestbank: Gras) 

 
3.b.Aanleg en in stand houden gras/kruiden vegetatie door 2 X maaien met afvoer van het maaisel  

Specifiek beheer: 
- Eenmalig inzaaien met gras- en/ of kruidenmengsel 
- 2x maaien en afvoeren per jaar 

Vergoeding:  
2 267 EUR/ha/jaar (zonder burenpremie, zonder kronkelpremie) 
2 489 EUR/ha/jaar (zonder burenpremie, incl. kronkelpremie ) 
Teeltcode bij afzonderlijk perceel : 63 graskruiden (gewasgroep bemestingsnorm Mestbank: Gras) 

 
 



3.c.Aanleg en in stand houden grasland door begrazing 
Specifiek beheer: 

- Eenmalig inzaaien met mengsel gras en witte klavers, eventueel andere 
- Geen vastgestelde inscharingsdatum 
- Afsluitingen conform art.8 van het KB van 1970 (Algemeen politiereglement 

onbevaarbare waterlopen? ). Deze moeten geplaats worden op 0,75 m tot 1 m vanaf de 
kruin van de over en mag niet hoger zijn dan 1,5 m Vergoeding:  

1 340 EUR/ha/jaar (zonder burenpremie, zonder kronkelpremie) 
1 412 EUR/ha/jaar (zonder burenpremie, incl. kronkelpremie) 
Teeltcode bij afzonderlijk perceel: 700 grasklaver (gewasgroep bemestingsnorm Mestbank: Gras) 

 
4.Aanleg en onderhoud van voedselakker (jaarlijks herzaaien) 

Specifiek beheer: 
- Jaarlijks inzaaien van mengsel van vogelvoedsel gewas oa. Japanse haver  
- Niet oogsten en onderwerken voor 15 maart van het daaropvolgende jaar 

Vergoeding:  
2 160 EUR/ha/jaar (zonder burenpremie, zonder kronkelpremie) 
2 275 EUR/ha/jaar (zonder burenpremie, incl. kronkelpremie) 
Teeltcode bij afzonderlijk perceel : 98 faunamengsel (gewasgroep bemestingsnorm Mestbank: 
Overige teelten) 

 
5.Aanleg en beheer meerjarige teelt 

Specifiek beheer: 
- Eenmalig inzaaien van bv mengsel met Luzerne 
- Mag tot maximaal 4x gemaaid worden 

Vergoeding:  
1 386 EUR/ha/jaar (zonder burenpremie, zonder kronkelpremie) 
1 751 EUR/ha/jaar (zonder burenpremie, incl. kronkelpremie) 
 
Teeltcode bij afzonderlijk perceel: 732 meerjarige luzerne (gewasgroep bemestingsnorm 
Mestbank: Leguminosen andere dan erwten en bonen) 
 


