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Omschrijving 
Een strook grond (bufferstrook) tussen een 
landbouwperceel en het daarnaast gelegen 
oppervlaktewater om het water te beschermen 
tegen meststoffen en gewasbeschermingsmid-
delen. Te onderscheiden zijn droge en natte 
bufferstroken. Bij natte bufferstroken zijn de 
stroken land verlaagd tot aan of net onder de 
waterlijn of als flauw aflopend talud tot in het 
water. Droge bufferstroken liggen doorgaans 
op gelijke hoogte van het maaiveld van het 
landbouwperceel. De bufferstroken mogen niet 
worden bemest of behandeld met gewasbe-
schermingsmiddelen. Als naast alleen de func-
tie emissiebeperking ook aandacht is voor 
ontwikkeling van natuur, landschap en ecolo-
gie wordt de natte bufferstrook ook wel natuur-
vriendelijke oever genoemd. Bij droge buffer-
stroken wordt dan gesproken over akkerran-
denbeheer. Droge en natte bufferstroken wor-
den gehouden op vrijwillige basis al dan niet 
als een groenblauwe dienst als aanvulling op 
de wettelijke teelt- en spuit vrije zones.   
 
Doel 
Het beperken van de belasting van nutriënten 
en gewasbeschermingsmiddelen naar opper-
vlaktewater door een strook grond van het 
perceel langs het water niet te bemesten of te 
behandelen met gewasbeschermingsmiddelen. 
 
Effect op waterkwaliteit 
De belasting van het oppervlaktewater met 
nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen 
vermindert. Dit komt doordat: 

 een kleiner deel van het landbouwperceel 
wordt bemest of behandeld, 

 sloten minder bemest worden, 

 minder drift van gewasbeschermings-
middelen optreedt, 

 de stoffen via oppervlakkige afspoeling of 
uitspoeling alsnog in de bodem van de buf-
ferstrook of in de daarop groeiende vege-
tatie worden vastgelegd.  

 
De mate waarin het milieueffect optreedt wordt 
bepaald door omstandigheden zoals bodem-
soort, helling, toestand van de bodem, aan- of 
afwezigheid van drainagebuizen, bufferstrook-
breedte, type bufferstrook en aanwezige vege-
tatie.  
Natuurlijke akkerranden kunnen een bijdrage 
leveren aan het beter beheersen van ziekten of 
plagen in de cultuurgewassen door het stimu-
leren van biodiversiteit. Door deze functionele 

agrobiodiversiteit kan het gebruik van chemi-
sche gewasbeschermingsmiddelen worden 
verminderd.  
 
Inpasbaarheid op het bedrijf 
De aanleg van droge en natte bufferstroken is 
relatief eenvoudig inpasbaar in de landbouw-
praktijk. Inzaaien van specifieke kruiden of 
bloemen in droge bufferstroken verhoogt de 
biodiversiteit, waarmee het risico op pla-
gen/ziekten voor cultuurgewassen kan worden 
verlaagd. De bufferstrook kan worden gebruikt 
als rijpad naar landbouwpercelen. Door be-
groeiing met gras vindt er minder ero-
sie/afkalving plaats. De slootkanten worden in 
de regel steviger, waardoor minder afkalving 
plaats vindt en beter slootonderhoud mogelijk 
is.  
Andere redenen voor agrarische ondernemers 
om droge of natte bufferstroken aan te leggen 
is het verduurzamen van het landbouwbedrijf 
of het bevorderen van de natuurlijke land-
schappelijke waarde van het landbouwareaal. 
 
Voordelen 

 Eenvoudige praktische uitvoerbaarheid; 

 Beperkt de emissie van nutriënten en ge-
wasbeschermingsmiddelen naar opper-
vlaktewater; 

 Verhoogt de natuur- en landschappelijke 
waarde; 

 Verhoogt de biodiversiteit; 

 Biedt kansen voor biologische bestrijding 
van plagen/ziekten bij cultuurgewassen 
(FAB); 

 Stimuleert samenwerking agrariërs onder-
ling; 

 Continuering van huidige landbouwpraktijk; 

 Minder erosie/afkalving, beter slootkantbe-
heer. 

 

 

 

Aanleg en beheer van droge en natte bufferstroken 

http://www.agrarischwaterbeheer.nl/
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Nadelen 

 Beperkt deel landbouwgrond niet in ge-
bruik; 

 Kans voor onkruiddruk; 

 Onderhoudskosten voor bufferstrook; 

 Inkomstenderving door niet volledige te-
gemoetkoming blauwgroene waterdienst 
voor bepaalde tijd. 

 
Inpasbaarheid op het bedrijf 
Droge en natte bufferstroken worden veelvul-
dig toegepast bij het actief beheer van akker-
randen en de aanleg van waterbergende en 
milieuvriendelijke oevers. Punt van aandacht is 
het onderhoud/beheer op de lange termijn.  
 
Gebruikt door 

 ‘Actief Randenbeheer’ in Brabant en Dren-
the, 

 ‘Duo- en trioranden’ in Groningen,  

 ‘Randenbeheer’ in Flevoland, 

 ‘Functionele AgroDiversiteit op agroranden 
in Hoekse Waard’ in Zuid-Holland.  

Voor voorbeelden van natte bufferstroken 
wordt kortheidshalve verwezen naar de infor-
matie over waterbergende en natuurvriendelij-
ke oevers.  
 

Kosten 
De kosten voor de aanleg van de grasbuffer-
strook wordt bepaald door inzaaien van het 
gras (€40,-/ha bufferstrook); het beheer en 
onderhoud door het onkruidvrij houden (€80,-
/ha bufferstrook). De kosten van bufferstroken 
per ha landbouwgrond worden vooral veroor-
zaakt door de inkomstenderving ten gevolge 
van het uit productie nemen van landbouw-
grond. De totale kosten van bufferstroken, 
rekening houdend met inkomstenderving, vari-

eren van €7,- tot €128,- per ha landbouwgrond 
liggend in respectievelijk NO-Nederland en in 
Centraal Kleigebied.  
 
Subsidiemogelijkheden 
Om de aanleg van droge en natte bufferstro-
ken op landbouwpercelen te stimuleren zijn in 
veel provincies of bij waterschappen regelin-
gen met wisselende doelen van kracht.  
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