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Informatiefiche van de maatregel  

0320_12 - Installatie van grasstroken langs waterlopen in het kader van 
agromilieumaatregelen vermeld in het Waalse plan voor landelijke ontwikkeling (WPLO) 

Onderwerp De installatie van deze grasstroken zal worden uitgevoerd op basis van drie 
agromilieumaatregelen: 
- aangelegde percelen; 
- aangelegde stroken; 
- agro-ecologisch actieplan. 
Deze drie agromilieumaatregelen zijn nieuwe maatregelen van de Europese 
verordening voor plattelandsontwikkeling die sinds 1 januari 2015 kunnen worden 
geactiveerd door de lidstaten in het kader van hun programma voor 
plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PPO).  
Deze gerichte maatregelen worden onderworpen aan een deskundig oordeel dat de 
landbouwer moet volgen om zijn vergoeding te ontvangen.  
In gebieden die sterk worden getroffen door de landbouwactiviteit en waar de 
waterlichamen niet in goede toestand verkeren, zal de deskundige vragen om een 
grasstrook langs de waterlichamen aan te leggen. 
Deze agromilieumaatregelen worden voornamelijk geselecteerd via een coëfficiënt 
voor hoge selectie. 
In het kader van de agromilieumaatregel ‘aangelegde percelen’ zal een vergoeding van 
€ 600/ha worden betaald ter compensatie van de winst- en inkomstenderving. 
In het kader van de agromilieumaatregel ‘aangelegde stroken’ zal een vergoeding van 
€ 900/ha worden betaald ter compensatie van de winst- en inkomstenderving. 
In het kader van de agromilieumaatregel ‘agro-milieu-actieplan’ zal de steun waarvan 
de landbouwer kan genieten worden berekend op basis van de volgende formule: 
Steun (euro)=20.X+0,1.Y. waarbij X = het aantal hectare zoals bepaald op basis van de 
verzamelaanvraag en het steunverzoek van de landbouwer voor het jaar van indiening 
van het steunverzoek, met een plafond van 50. En Y = het totaalbedrag van alle andere 
agro-milieu-steun zoals bepaald op basis van de verzamelaanvraag en het 
steunverzoek van de landbouwer voor het jaar van indiening van het steunverzoek.   

Motivatie De vergoedingen zijn bedoeld ter compensatie van de vervanging van de bebouwing 
door een grasstrook en landbouwpraktijken die gunstig zijn voor het bereiken van de 
goede toestand van de waterlichamen.  

Uitvoering De maatregel is gericht op zones waar de oppervlaktewaterlichamen de goede 
toestand niet hebben bereikt in 2015 en die sterk worden blootgesteld aan 
verontreinigende stoffen uit agrarische activiteit in verband met akkerbouwgewassen. 
Dit betekent concreet dat de maatregel vooral van toepassing is op het district van de 
Schelde. 

 

 

 



 

Tweede beheerplannen 
Maatregelenprogramma 

 

               

 
 

Pagina  44 van 79 

Stappen Voorlopige planning 

1 Goedkeuring van het Waals programma voor 
landelijke ontwikkeling (WPLO) 

2015 

2 Goedkeuring van een besluit van de Waalse 
regering en een ministerieel besluit met 
betrekking tot agromilieumaatregelen. 

2015 

3 Effectieve inwerkingtreding 2016 

Projectbeheerder Landbouwers 

Geassocieerde 
partners 

DGO3, Natagriwal 

Verwachte impact De maatregel zou moeten helpen om de concentraties van sediment, stikstof en 
gewasbeschermingsproducten te verminderen in de oppervlaktewateren, met 
gedeeltelijke compensatie van het financiële verlies voor de landbouwers. 

Betrokken zone(s) Voornamelijk het district van de Schelde 

Totale kosten Niet bepaald in dit stadium 

Financieringsbron Waals programma voor landelijke ontwikkeling (WPLO) (Europese medefinanciering 
tot 40% via het ELFPO, 60% door het Waals Gewest) 

 

  


