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1. Steunpunt erosie: voorstelling 

 

• Advies en ondersteuning voor landbouwers en gemeenten inzake 

erosiebestrijding 

• Opmaak erosiebestrijdingsplannen 

• Begeleiding bij de uitvoering van het erosiebestrijdingsplan: aanstellingen als 

erosiecoördinator 

• Opmaken dossiers voor kleinschalige infrastructuurwerken voor 

erosiebestrijding 

• Samenwerking met VLM rond beheerovereenkomsten 

• Aanleggen kleinschalige opvangsystemen 

• Demoprojecten 

• Sensibilisatie 

   

 contact: Steunpunt erosie 

   erosie@oost-vlaanderen.be 

   09/267.89.00 



2. Erosieproblematiek 



Intergeulerosie 

en geulerosie 

Soorten erosie 



ravijnerosie 

oevererosie 



Gevolgen voor de landbouw 

gewasschade  

en bodemverlies 

verdwijnen vruchtbare  

     bodemtoplaag 

Moeilijk bewerkbaar 

perceel (bij ravijnen) 



Modder op de wegen, schade aan woningen 



Gevolgen voor de  

waterbeheerders 

dichtslibben rivieren en wachtbekkens 



Ecologische gevolgen 

schade aan kwetsbare ecosystemen 



3.Erosiebestrijding 

Planmatige aanpak via erosiebesluit (2001, gewijzigd 2009 en 2010) 
 

Erosiebesluit voorziet in subsidies voor gemeentes voor: 
 

• Opmaak erosiebestrijdingsplan (EBP): weergeven van prioritaire 
knelpunten en uitwerken maatregelen voor brongerichte aanpak 

 

• Aanstelling erosiecoördinator voor de ondersteuning bij uitvoering van het 
EBP 
 informeren en sensibiliseren over de erosieproblematiek 

 aanspreekpunt voor alle betrokkenen 

 voorbereiden en opvolgen erosiebestrijdingswerken 

 Opvolgen subsidieaanvragen  

 doorverwijzen naar de juiste personen en diensten voor maatregelen die niet via het besluit 

kunnen gesubsidieerd worden. 

 

• Subsidies voor uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingswerken door 
gemeenten in uitvoering van het EBP 



SoortenErosiebestrijdingsmaatregelen 
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Let op: Verplichte maatregelen op meest  

erosiegevoelige percelen (Mid Term Review) 

Randvoorwaarden voor uitbetaling steun: 

minimumeisen inzake het in goede landbouw- en 

milieuconditie houden van landbouwgronden. 

Hieronder vallen ook maatregelen aangaande erosie 

voor meest erosiegevoelige percelen. 

Verplichtingen:  

• minimale bodembedekking (permanente               

bedekking, groenbedekker, tussenteelt, …) 

• en minimaal landbeheer (inzaaien volgens 

hoogtelijnen, bodem niet of NK bewerken, 

buffervoorziening of dammetje, …) 

 

Info over erosiegevoeligheid via verzamelaanvraag. 

 



a) Goede landbouwpraktijken 

Voorbeelden : 

• Zorgen voor een goede bodemstructuur, voldoende 

organisch materiaal, optimale pH, … 

• Verdichten van de bodem beperken  

• Geconcentreerde afstroming beperken of vermijden 

(b.v. ploegvoren, trekkersporen, …  noodzaak 

perceelscontrole na elke bewerking !) 

• Geschikte teeltrotatie 

• Groenbedekkers, mulching 

• Ruggenteelt vermijden op sterke hellingsgronden 

• Contourbewerking en strokenbouw / teeltafspraken 

• Niet-kerende bodembewerking / directe inzaai 

• Bufferstroken respecteren / aanleggen 



b) Kleinschalige opvangsystemen 

 
Dammen uit plantaardige materialen voor opvangen sediment, 

door afremmen afstromend water, veelal in combinatie met een 

grasbufferstrook omwille van efficiëntie dam 

• Provincie Oost-Vl. (met steun van Vlaams Gewest) stelt 

materiaal ter beschikking voor aanleg erosiewerende dammen 

− Kokosbalen 

− Kastanjehouten palen + rollen draad tbv houthakseldammen 

− Pakken ongeschilde getakte wissen (lengte >2 m) + palen 

• Het Steunpunt Erosie brengt plaatsbezoek 

• In overleg met de landbouwer:  keuze materiaal + concrete 

dimensionering 

• In geval van akkoord landgebruiker en/of –eigenaar: maken van 

afspraken rond aanleg en onderhoud 

• Aanleg door het RLVA  



strodam wilgentenen / wiepen 

sedimentatie vóór de 

dammen en in de 

grasbufferstrook 



Kokosdam 

het afstromend water wordt 

afgeremd en diffuus doorgelaten  

het meegevoerde sediment kan 

bezinken 



Houthakseldam met 

grasbufferstrook 

 
het afstromend water 

wordt afgeremd en   

diffuus doorgelaten  

het meegevoerde 

sediment kan bezinken 



Voorbeeld uit Geraardsbergen 
 Houthakseldammen in combinatie met grasbufferstroken 





c) Gemeentelijke erosiebestrijdingswerken 

• In uitvoering van gemeentelijk erosiebestrijdingsplan, 

voor 75 % gesubsidieerd door Vlaams Gewest 

• Grotere infrastructuurwerken, zoals erosiepoelen, 

dammen, buffergrachten, kleine bufferbekkens. Steeds 

te combineren met meer brongerichte maatregelen. 

• Maatregelen moeten minstens 20 jaar in stand worden 

gehouden. (langdurige overeenkomsten noodzakelijk) 

 



 Voldersstraat Geraardsbergen 

− Aanleg gecompartimenteerde grasgang: vertraagde afvoer water 

− Aanleg buffergracht en erosiepoel 

− Verhoogde voetweg 

− grasbufferstroken 



Langemunte Lierde 

− Werken ter bescherming van woonwijk 

− Aanleg grachten en erosiepoel 

− Stroomopwaarts werden ook grasbufferstroken 

aangelegd 



d) Subsidies en beheerovereenkomsten voor de landbouw 

   

 Subsidies voor groenbedekkers: Subsidies Vlaamse overheid 

afgeschaft. Wel vaak nog subsidies via gemeente. 

  vb. subsidie voor Geraardsbergen: 20 % van aankoop zaaizaad  

 

 Beheerovereenkomsten erosiebestrijding VLM: 

• Niet kerende bodembewerking 

• Directe inzaai 

• Grasbufferstroken en grasgangen 

• Dam met erosiepoel 

 

 



3. Resultaten?  

Monitoring en evaluatie van realisaties 

• Plaatsbezoeken tijdens / na intense regens 

– Effectiviteit van de maatregel? 

– Keuze, ontwerp, dimensionering en uitvoering OK? 

– Opgevangen hoeveelheid sediment? 

• Contacten met betrokkenen 

– Omwonenden en betrokken landbouwers: 

• Tevredenheid vroegere schadelijders? 

• Landbouwer ook overtuigd van effectiviteit?  

• Verbetervoorstellen? 

• Automatische peilmetingen 

– Registratie waterpeil in opvangbekkens 

• Bereikte maximumpeil in relatie tot neerslag? Noodoverlaat? 

• Werking vertraagde afvoer? Knijpleiding versus infiltratie 

 



Dank voor uw aandacht 

 

Steunpunt erosie 

erosie@oost-vlaanderen.be 

 

Contactpersoon:  

Catherine Puype, 09/267.89.34 

 

 


