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Intro
 Initiatief van minister Schauvliege t.g.v. stagnerende 

waterkwaliteit
 Afspoeling en mee-mesten van waterlopen tegengaan
 Uitbreiding bevoegdheid VLM op DIWB art 10
 Geen grondbewerking op eerste meter naast 

oppervlaktewater
 Samen met verbod op bemesting en 

bestrijdingsmiddelen  teeltvrije zone 
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Wetgeving

 Decreet Integraal Waterbeleid artikel 10

 Teeltvrije zone: start vanaf de bovenste rand van het 
talud van de waterloop
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Praktijk
 Wat houdt het in?
 Geen inzaai van een productieve teelt 
 Niet ploegen of bemesten
 Natuurlijke berm van 1 meter is reeds ok
 Geen aanpassingen nodig bij graslanden 
 Scheuren niet toegestaan in de teeltvrije 

zone
 Begrazing en maaien toegelaten
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 Uitzonderingsmaatregel voor het herstellen 
van de oevers mits inzaai van bv een gras of 
gras-kruidenmengsel
 Gebruik maken van een niet productieve 

meerjarige teelt
 Braak laten liggen mag, maar dan hebben 

akkeronkruiden vrij spel
 Maai- of klepelbeheer aangewezen 

waarbij maaisel indien mogelijk niet op de 
strook achterblijft



Praktijk:
negatieve voorbeelden
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Praktijk:
positieve voorbeelden
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Koppeling EAG en BO

 Extra ondersteuning

 Ecologisch aandachtsgebied (EAG)
 Teeltvrije zone wordt als potentieel EAG aangegeven op de VA
 Zelf aan te geven door de landbouwer
 Wegingsfactor van 1,5 

 Beheerovereenkomst (BO)
 Teeltvrije zone kan onderdeel uitmaken van een BO randenbeheer 

(grasstrook naast akkerland)
 Contact opnemen met de bedrijfsplanners van de VLM
 Beheersvergoeding reeds verrekend 

 Geen invloed op de afzetruimte (cf. 5-meter bemestingsverbod)
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Toepassingsgebied
• Waar toe te passen :

 Alle oppervlaktewateren in Vlaanderen
=  het volledige GRB (VHA inclusief)

• Toezicht en controle  :
 Buiten focusgebieden blijven ook VMM, provincie, gemeente 

bevoegd.

 VLM zal zich primair concentreren op de focusgebieden en 
de VHA-waterlopen (Cat. 0, 1, 2, 3 en niet geklasseerd)
o Vanaf februari (na afbakening focusgebieden)
o Waterlopen met overschrijdingen
o Aanmanend met opvolging bij een vaststelling  
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Toepassingsgebied

 Hoe terug te vinden?
1. E-loket L&V:

• voor landbouwers : VHA + GRB (lagen worden momenteel nog 
opgeschoond)

 Bouwland jan 2018
 Grasland jan 2019
 Waterlopen niet aanwezig op terrein of op de VA kunnen 

doorgegeven worden aan L&V door landbouwer

• raadpleegapplicatie voor niet landbouwers (loonwerkers,..) in 
opbouw.

2. Geopunt: GRB watergang + VHA waterloopsegmenten (of 
GRB volledige kaart)

• voorlopig bruikbaar voor niet-landbouwers
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Toepassingsgebied via E-loket L&V: 
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 Blauw gearceerde vlakken: GRB (EAG watervlakken)
 Blauwe stippellijn: GRB (VHA cat. 0, 1, 2, 3)
 Paarse stippellijn: GRB (VHA cat. 9 en 99)



Toepassingsgebied via Geopunt

11/12/2017 │12

 “Kaarten en plaatsen” -> “natuur en milieu” -> “water”
 Donker blauw, groen, licht blauw, rood: VHA cat. 0, 1, 2, 3
 Oranje + paars: VHA geen cat.



Toepassingsgebied (opschoning)
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 VHA niet 
geklasseerd: wel 
van toepassing

 VHA niet 
geklasseerd: niet 
van toepassing 
want is niet 
aanwezig



Toepassingsgebied (opschoning)
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 Hiaten op e-loket L&V wegwerken => 1 correct GRB!



Samengevat

Teeltvrije zone met 1-meter breedte vanaf bovenste rand talud 

Geen gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen of bodembewerking 
toegelaten

Inzaai niet-productief gras of gras-kruidenmengsel aangewezen

EAG of BO mogelijk 

Van toepassing op alle waterlopen (GRB met inbegrip van VHA)
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