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Titel Plantendek langs de waterlopen: gerealiseerd in 2021 
 

Onderwerp Tegen 1 oktober 2021 moet een 6 m brede vegetatiestrook worden aangeplant vanaf de oeverkam in 
teeltpercelen langs waterlopen.  
 

Motivatie In de Walot-studie van 2017 worden de voornaamste te verwachten gunstige effecten samengevat qua 
verminderde afspoeling naar het waterwegennet na het aanleggen van een vegetatiestrook: een aanzienlijke 
gemiddelde daling van de afspoeling, geschat op 60% (afhankelijk van de breedte van de strook, het 
vegetatietype, enz.), in het bijzonder voor opgelost fosfor en drift van pesticiden. Voor stikstof kan de daling 
ook van dezelfde orde zijn, maar alleen als de bodem verzadigd is met water. Weersomstandigheden en de 
specifieke kenmerken van elk perceel (aanwezigheid van drainage, helling, omvang van het perceel, vroegtijdig 
maaien, bodemverdichting, enz.) kunnen de doeltreffendheid van deze vegetatiestroken verminderen, 
waardoor het gerechtvaardigd is andere maatregelen te nemen om de milieudoelstellingen van de KRW te 
halen. 
 
Het decreet van 2 mei 2019 betreffende de bescherming van de watervoorraad bepaalt in artikel 3: "Wanneer 
een teeltgrond aan een waterloop grenst, wordt een permanent plantendek, bestaande uit 
bos- of kruidachtige vegetatie, over een breedte van zes meter vanaf de kruinlijn van de oever onderhouden. 
Het vierde lid van dit artikel is niet van toepassing op de percelen van de biologische landbouw zoals 
bedoeld bij artikel 3, 10°, van het Waalse Landbouwwetboek." 
 
Op 5 december 2019 preciseerde het besluit van de Waalse regering dat voornoemd decreet van toepassing is 
met ingang van 1 oktober 2021. 
 

Uitvoering Sinds 2020 is er een werkgroep die een aantal begrippen van het decreet van 2 mei 2019 moet verduidelijken. 
De aanwezigheid van een permanent plantendek moet uiterlijk op 1 oktober 2021 een feit zijn. De gevolgen 
voor de kwaliteit van het oppervlaktewater mogen dus vanaf 2022 worden verwacht. 
Wat het stelsel voor schadeloosstelling betreft luidt de hoofdconclusie van de WG dat het totaalbedrag van de 
schadeloosstelling, geraamd op minder dan 500.000 euro per jaar (voor 2.500 ha), niet te rechtvaardigen is als 
men kijkt naar de administratieve kosten voor het beheer van de premies (met zeer lage bedragen per 
landbouwer) 
Om ervoor te zorgen dat er op de strook geen behandelingen worden toegepast, zou kunnen worden 
overwogen een late maaiverplichting in te voeren. 
 

  

 Fase(n), doelgroepen en communicatiedoelstellingen Voorlopige 
planning 

1 Daadwerkelijke invoering op 1 oktober 2021 
 

2021 

Wie? Landbouwers 
 

Partner(s)  
Impact  
Schaal/schalen Alle akkerbouwpercelen die grenzen aan waterlopen in Wallonië. 

 
Financieringsbron  
Vereiste 
middelen 

 

Wettelijke 
aspecten 

 

 


