
PAARS + ingezaaid na  1/1

EN Andere pakketten

OF Erosiebestrijdingswerken

EN

bufferstroken
Teelttechnische

maatregelen

• 9m bufferstrook bij uniforme helling

• 12m grasgang bij percelen met sonk/droge vallei

• Graszone bij complexe percelen

• Dam van plantaardige materialen

I.s.m. erosiecoördinator/bedrijfsplanner indien afwijkend 

van standaardinvulling

• NKG

• Directzaai

• Strip-till

• Drempels bij niet-biologische aardappelen

• Drempels/diepe tandbewerking bij andere 

ruggenteelten

• erosiepoel

• bufferbekken

Basispakket

OOGST

VOOR 15/10 15/10-1/12 NA 1/12

• Behoud teelt of teeltresten

• Winterlabeur (klei/leem)

• Groenbedekker/andere teelt voor 1/12

• NKG voor 1/12

• Behoud teeltresten spruitkool, kolen, korrelmaïs

• Winterlabeur (klei/leem)

Groenbedekker/andere teelt voor 1/12
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PAARS + meerjarige teelten

OF Erosiebestrijdingswerken
Teelt + gras of andere waterdoorlatende 

bodembedekking zorgen voor > 80% 

bodembedekking

• erosiepoel

• bufferbekken



ROOD + ingezaaid na  1/1
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bufferstrokenTeelttechnische

maatregelen

• 9m bufferstrook bij uniforme helling

• 12m grasgang bij percelen met sonk/droge vallei

• Graszone bij complexe percelen

• Dam van plantaardige materialen

I.s.m. erosiecoördinator/bedrijfsplanner indien afwijkend 

van standaardinvulling

• NKG

• Directzaai

• Strip-till

• Zaaien volgens hoogtelijnen (enkel vlakveldse teelten)

• Drempels bij niet-biologische aardappelen

• Drempels/diepe tandbewerking bij andere ruggenteelten

• Kopakkers inzaaien met gras tijdens groeifase teelt

• erosiepoel

• bufferbekken

Basispakket

OOGST

VOOR 15/10 15/10-1/12 NA 1/12

• Behoud teelt en teeltresten

• Winterlabeur (klei/leem)

• Groenbedekker/andere teelt voor 1/12

• NKG voor 1/12

• Behoud teeltresten spruitkool, kolen, korrelmaïs

• Winterlabeur (klei/leem)

Groenbedekker/andere teelt voor 1/12
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Groenbedekker/andere teelt voor 1/12
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