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Wie is de consument?

Rundvee belangrijkste consument van gras

Klant is koning

Opdracht veehouder: produceer voeder van hoge 
kwaliteit ifv diersoort en uitbating

Melkvee beperkt beweiden < > summerfeeding

Jongvee – vleesvee beweiden met of zonder bijvoeding

Koe presteert op hoog niveau (x2/30 jaar) dankzij:

Voeding

Selectie

Huisvesting

welzijn

Dank u 
baasje

Energie

Eiwit

Smakelijk



Omgevingsfactoren

Kader Vlaamse veehouder:

Versnippering schaarse open ruimte

Slechte kavelstructuur

Dure grond

Dure arbeid

Complexe regelgeving

Inzet dure machines en technologie

Schaalgrootte ~ max. efficiëntie



Vrijheid van teeltkeuze een basisrecht !?

Waarom koos men geleidelijk voor meer maïs?

Enorme vooruitgang veredeling
Meestal hoge opbrengst - ALTIJD goede kwaliteit

Gras Maïs

Opbrengst DS/ha
Weersrisico
Zekerheid kwaliteit
Aanbreng energie
Aanbreng eiwit
Eenvoud teelttechniek
Verplaatsingskosten
Gewasbescherming
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Gras versus maïs

Kostprijsraming ruwvoeders LCV 2012

Concurrentieel nadeel gras t.o.v. maïs

Gras moet zoveel mogelijk opbrengen

MAAR gras blijft belangrijk

Besparing op soja  belang eiwit in gras  belang 
stikstofbemesting

Buffering pens

Goed gras moet je zelf telen dicht bij bedrijfszetel

Gras Maïs

Opbrengst kg DS/ha
Opbrengst KVEM eq.

11 000
11 000 – 12 000

16 000
15 000 – 16 000

Gras en mïs samen sterk! Optimale verhouding?



Niet alleen veehouder toont interesse…

Gras is multifunctioneel

Natuur – recreatie – bufferstrook – erosie – kabdscchao

andere appreciatie voor gras en maïs

Belangen zijn niet gelijklopend

Samenleving kijkt mee over schouder veehouder
Weinig begrip en inzicht in werkwijze boer

Overheid wordt geappelleerd om absolute vrijheid 
in te perken

Gras Maïs

Gewasbescherming
Risico verlies N
Bedekking bodem 
Maatsch. aanvaarding

++
+++
+++
+++

+
-
--
---



Overheid verplicht, 

verbiedt en stimuleert



Waar aijn mijn jongen?



Beperkingen – verplichtingen 

GLB Vergroening
Gewasdiversificatie – EAG –

Bedrijven met betalingsrechten 

Generieke bescherming van areaal blijvend grasland 

(BG)
Vroeger aanhoudingsplicht op niveau bedrijf (IRA)

Nu collectieve verantwoordelijkheid
Doel: minimale hinder vrije teeltkeuze

Daling areaal < 5% RA  (2015)

Status BG = 5 jaar of langer in VA gras – graslklaver –
grasluzerne… zonder inschakelen andere teelt

UITZONDERING: akkerrand onder BO

Geen beperkingen inzake uitbating

Blijvend grasland



Beperkingen – verplichtingen 

GLB Vergroening
Wat als verhouding areaal BG tov totaal areaal daalt?

Indien daling ratio > 5%

Verbod scheuren

Verplichting tot heraanleggen
• Percelen voorgaande 2 jaar gescheurd (BGG)

• Oranje arcering op fotoplan VA



Beperkingen – verplichtingen 

GLB Vergroening

Bescherming ecologisch kwetsbeer blijvend grasland 
(EKBG)

EU verplicht aanduiding EKBG in Natura 2000 gebieden

Percelen die bijdrage leveren voor bereiken van doelen

BG op veengronden in waterrijke gebieden 

Facultatieve aanduiding door lidstaat buiten Natura 2000 
owv hoge natuurwaarde

In Vlaanderen enkel in Polders



Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland (EKBG)

Wat mag ?  Wat mag niet ?

EKBG aangeduid met EKBG aangeduid met

rode horizontale arcering rode verticale arcering

 Nooit scheuren  Nooit scheuren

 Nooit doorzaaien Wel doorzaaien

 Nooit reliëf wijzigen  Nooit reliëf wijzigen

 Geen gewasbescherming Wel gewasbescherming

Natuur + Landbouwwetgeving Landbouwwetgeving



Beperkingen – verplichtingen 

Erosiegevoelige percelen

BG op percelen met zeer hoge gevoeligheid voor erosie

Paarse percelen

Verbod omzetting naar bouwland

UITZ. Grasstroken als erosiemaatregel of BO

Info op Verzamelaanvraag



Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland (EKBG)

Natuurwetgeving

Historisch permanent grasland (Hpg)
Biologische Waarderingskaarrt (BWK)

Aangeduid op VA als BG

MAAR toch vaak verbod scheuren – wijziging vegetatie of reliëf –
gebruik gewasbescherming OF vergunningsaanvraag voor wijziging 
vegetatie

Raadpleeg geopunt

www.geopunt.be › catalogus › zoek op ‘graslanden’ › HPG › Bekijk op 
kaart › kaart opent › klik op perceel voor info
https://tinyurl.com/beschermde-graslanden (rechtstreekse link)

http://www.geopunt.be/
https://tinyurl.com/beschermde-graslanden


Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland (EKBG)

Natuurwetgeving

Historisch permanent grasland (Hpg)

Legende
Oranje: natuurvergunning nodig voor scheuren

Rood: verbod op scheuren

Rode gekruist: EKBG enkel onder landbouwwetgeving (+ zorgplicht)

Meer info? Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)



Beperkingen – verplichtingen 

Onroerend erfgoed

Grasland in zone van onroerend erfgeod

Raadpleeg https://www.onroerenderfgoed.be/nl/over-
ons/contact/

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/over-ons/contact/


Beperkingen – verplichtingen 
Inlichtingen

Blijvend grasland 
EKBG Departement Landbouw en Visserij
Erosie

HPG: 
Departement Omgeving - Agentschap voor Natuur en Bos
https://www.natuurenbos.be/over-het-anb/contact

Onroerend Erfgoed
Departement Omgeving – Agentschap Onroerend Erfgoed
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/over-ons/contact/

Departement Landbouw en Visserij: Checklist scheuren blijvend grasland
http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/checklist_bg_-
_versie_27092017.pdf

https://www.natuurenbos.be/over-het-anb/contact
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/over-ons/contact/
http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/checklist_bg_-_versie_27092017.pdf


ILVO : 3 niveaus stikstofbemesting

Bemesting bepalend voor groene tint



Beperkingen – verplichtingen 

Mestwetgeving

Bemesting bepalend voor groene tint (vooral N)

Bemestingsnormen grasland kwetsbaar gebied water
245 tot 310 N

Grazen of maaien – grondsoort – dierlijke mest of kunstmest –
1, 5 of 10m van waterloop

Bemestingsnormen grasland kwetsbaar gebied natuur
Van 0 tot 134 N

Enkel dierlijke mest of enkel kunstmest of beide – enkel maaien of 
enkel grazen

Afwijking mogelijk voor uitbater + opvolger verwant in rechte lijn 
bij GRUP 



Beperkingen – verplichtingen 

Mestwetgeving
Derogatiebedrijven

Derogatie = meer Ndier onder strikte voorwaarden

BG scheuren

Tussen 16/2 en 31/5  zware klei 16/2 tot 15/9

1ste jaar na scheuren geen bemesting

Raadpleeg brochure “Normen en richtwaarden 2018”
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Publicaties/mestbank/bemestingsnormen_2
018.pdf?subject=https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Publicaties/mestbank/bem
estingsnormen_2018.pdf

Praktijkgids Bemesting – Grasland en voedergewassen 
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-
info/publicaties/praktijkgidsen/praktijkgids-bemesting

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Publicaties/mestbank/bemestingsnormen_2018.pdf?subject=https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Publicaties/mestbank/bemestingsnormen_2018.pdf
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/praktijkgids-bemesting


Beperkingen – verplichtingen 



Stimulansen 

Agomilieu- en klimaatmaatregelen PDPO III
Vrijwillige overeenkomst voor 5 jaar mits jaarlijkse 
vergoeding

Voorbeelden: premie VLI via Departement Landbouw en Visserij –
BO akkerrandbeheer via VLM

Doel: impact landbouw op milieu verminderen

Perceel krijgt na 5 jaar status BG MAAR herinzaaiverplichting
voor VLI niet voor BO bij overschrijding ratio

Meer info: Departement Landbouw en Visserij 
https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/agromilieuverbintenissen/teelt-van-
vlinderbloemigen-pdpo-iii

https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/agromilieuverbintenissen/teelt-van-vlinderbloemigen-pdpo-iii


Slotbeschouwingen – uitdagingen - aanbevelingen

Regelgeving is divers en complex

Belang grasland zal nog toenemen

Klimaat – eiwitvoorziening

Zorg via simulerend beleid zodat boer blijvend grasland koestert

Kennis over wat hij/zij belangrijk vindt

Bewijs met onderzoek dat hoge productie kan met meer gras

Welke aanpassingen nodig in uitbating en rantsoen

Veredeling naar kwaliteit en opbrengst gras



Slotbeschouwingen – uitdagingen - aanbevelingen

Streef naar duidelijke terminologie die herkenbaar is voorde boer 

Blijvend – tijdelijk – permanent grasland

Scheuren – ploegen – frezen vernietigen – afdoden bestaande zode

Grasland met hoge opbrengst vereist hogere bemestingsnorm N

MAP6





DANK U


