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Informatiefiche van de maatregel  

0310_12 - Bestrijding van de bodemerosie in agrarische gebieden en de inspoeling van 
sediment in de waterlopen 

Onderwerp De maatregel is bedoeld om, in prioritaire gebieden, de erosie op de landbouwgronden te 
verminderen en de inspoeling van sediment in de waterwegen terug te dringen.  
Voor de maatregel moet een besluit van de Waalse regering worden opgesteld voor de 
uitvoering van erosiebestrijdingspraktijken op landbouwgronden met een risico op erosie 
of tekenen van een hoge mate van erosie.  

Motivatie De huidige aanpak voor de erosiebestrijding wordt toegepast boven een hellingdrempel 
van meer dan 10% op het perceel en bestaat in de installatie van een grasstrook aan de 
randen van het perceel. Dit is onbevredigend om verschillende redenen: 
- andere factoren, zoals de lengte van de helling en het bodemtype, hebben een sterke 
invloed op het erosierisico; 
- het begrip milieudoelstelling per waterlichaam is niet geïntegreerd;  
- het gebruik van andere preventieve technieken moet mogelijk zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Uitvoering De erosiebestrijding vereist: 
- de identificatie van de prioritaire zones voor interventie, dat wil zeggen de 
waterlichamen met een hoge risicofactor op erosie (hoog, gemiddeld of laag). 
- de identificatie, binnen de prioritaire zones, van percelen waarop bepaalde technieken 
(aardappeldrempeltjes, vereenvoudigde grondbewerking, afwatering, grasstroken, 
bodembedekking, installatie van hagen en bosstroken ...) moeten worden voorgesteld 
aan de landbouwers, op basis van: 
- een fijnere indeling van de percelen met een risico op erosie met behulp van de 
topografie, de afstand tot de waterstromen, het bodemtype en het bodemgebruik; 
- de definitie van twee van erosiedrempels die drie risicocategorieën (laag, matig, hoog) 
definiëren; 
- de keuzemogelijkheid van de landbouwer, op de risicovolle percelen, uit een breder 
scala aan erosiebestrijdingstechnieken. 
  

Stappen Voorlopige planning 

1 Onderzoek naar anti-erosiemaatregelen in de waterlichamen 
waarvoor een risico op erosie is geïdentificeerd. 

2016 - 2017 

2 Opstelling van een ontwerp-besluit van de Waalse regering 2018 

3 Overleg met de landbouwsector 2018 

4 Definitieve vaststelling van het besluit van de Waalse regering 2020 

5 Inwerkingtreding van het besluit 2021 

Operators Waalse Overheidsdienst-DGO3/ULg/UCL - Cel GISER (Geïntegreerd beheer grond – Erosie 
– Afvloeiing),  

Waalse Overheidsdienst - DGO3 - Departement Steun 

Geassocieerde 
partners 

Waalse Overheidsdienst-DGO3-Departement Leefmilieu en Water 

Verwachte impact Verwachte vermindering van de zwevende stoffen, nutriënten en pesticiden in de 
waterlopen. 
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Betrokken zone(s) Prioritaire zones die aanwezig zijn in 23, 66 of 84 waterlichamen op basis van de 
vastgestelde erosie-index (laag, gemiddeld of hoog) voor selectie van die prioritaire 
zones. 

Totale kosten Onbekend in dit stadium. De kosten van de uit te voeren anti-erosiemaatregelen zullen 
worden geraamd tijdens het vooronderzoek waarvan de geraamde kosten € 100.000 
bedragen. 

Financieringsbron Algemeen uitgavenbegroting voor 2016 van het Waals Gewest. 

 

  


