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Titel Aanplanting van groene linten om de verontreiniging van waterpartijen met nutriënten en pesticiden te 
verminderen, in het kader van de uitvoering van "Yes we plant". 
 

Onderwerp Deze maatregel omvat heggen en houtwallen die een effect zouden kunnen hebben op het verkleinen van 
de impact van landbouwactiviteiten voor oppervlaktewaterlichamen die een risico lopen. 
 

Motivatie Effect van heggen en houtwallen op water als hulpbron: voorbij een heg (loodrecht op de helling aangeplant) 
in de onverzadigde zone daalt de nitraatconcentratie door denitrificatie. Lager gelegen waterlopen worden 
bijgevolg gevoed door ondiepe waterlagen die bijna nitraatvrij zijn (Inra, 2009). Het effect op het diepere 
grondwater lijkt minder voor de hand te liggen. De doeltreffendheid hangt af van het seizoen (winter vs. 
zomer) en van de vochtigheid van de bodem. Wat bestrijdingsmiddelen betreft, heeft een heg/houtkant ook 
een effect op de drift van sproeimachines. 
 
In hoofdstuk 16 "Natuur en biodiversiteit" van de gewestelijke beleidsverklaring 2019-2024 wordt verwezen 
naar de uitvoering van een strategie "360° biodiversiteit". Het Waalse beleid zal trouwens deel uitmaken 
van de nationale strategie inzake biodiversiteit die in 2020 wordt herzien. 
Concreet neemt deze strategie onder meer de vorm aan van "het aanplanten van 4000 km heggen en 
houtwallen in open landschappen en/of een miljoen bomen". Binnen de SPW zijn 9 WG's, voor even veel 
milieutypes, opgericht om het aanplanten van deze heggen/houtwallen of bomen te plannen, maar het 
heilzame effect op de watervoorraden zal het grootst zijn in landbouwgebied. In de SGBP3's neemt deze 
maatregel dus de lijnvormige aanplantingen over die zullen worden aangelegd in landbouwgebieden en in 
waterlichamen die risico lopen. 
 

Uitvoering Uitvoering gepland door de reeds opgerichte WG's 
In landbouwgebied is het aanplanten van 1000 km heggen/houtwallen langs waterlopen gepland. De 
beoogde spreiding is 700 km in akkerbouwgebieden en 300 km in weilanden. 
 

 
 Fase(n), doelgroepen en communicatiedoelstellingen Voorlopige 

planning 
1 Aanplanting van 1000 km heggen/houtwallen in landbouwgebied 

 
2021-2024 

Wie? Landbouwers 
 

Partner(s) DNF (directoraat natuur en bos) 
 

Impact  
 

Schaal/schalen Oppervlaktewaterlichamen die risico lopen 
 

Financieringsbron Subsidies voor lijnvormige aanplantingen krachtens het BWR van 15 oktober 2020 tot wijziging van het 
besluit van de Waalse regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting 
van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen. 
extra stimulans gepland in het kader van de maatregel voor de aanplanting langs waterlopen met de SPGE 
(gestart in december 2021 - SPGE-budget) 
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