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Informatiefiche van de maatregel  

0330_02 - Ecologisch aandachtsgebied 

Onderwerp Tegen 2015 zal de meerderheid van de Waalse landbouwers 5% van de oppervlakte 
cultuurgrond (alle gewassen behalve blijvend grasland) moeten uitrusten met 
topografische kenmerken of gewassen die zijn aangemerkt als ecologisch 
aandachtsgebied, op basis van een gesloten lijst die is opgesteld in samenspraak met 
de Europese Commissie. Het primaire doel van deze nieuwe bepaling van het GLB is 
gericht op het behoud van de biodiversiteit door middel van een minimale ecologische 
vermazing van de gewassen en het behoud van de bodems. Deze maatregel heeft ook 
een invloed op de waterkwaliteit.  
De implementatie van deze maatregel is verplicht (behoudens uitzonderingen) en 
komt in aanmerking voor een groene betaling per hectare in het kader van de 
landbouwsteun van de 1e pijler. 
De volgende oppervlakken komen in aanmerking: 
- braakland 
- landschapselementen (hagen en houtsingels, geïsoleerde bomen, op één lijn of in 
groep, akkerranden, poelen en greppels) in of rond het landbouwperceel 
- bufferstroken onder bepaalde voorwaarden en andere bufferstroken 
- in aanmerking komende stroken (hectare) langs bossen 
- hakhout met korte omlooptijd 
- bodembedekkende wintergewassen of vanggewassen 
- stikstofbindende gewassen 

Motivatie Europese verplichting 

Uitvoering De maatregel is sinds 2015 van toepassing op het gehele grondgebied van Wallonië. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Aanmelding van uitvoeringsmodaliteiten van de regeling 
aan de Europese Commissie 

2015 

2 Goedkeuring van een besluit van de Waalse regering en 
een ministerieel besluit.  

2015 

3 Effectieve inwerkingtreding 2015 

Operator Landbouwers 

Geassocieerde 
partners 

  

Verwachte impact Afhankelijk van de maatregelen die worden toegepast op het perceel, zou de 
maatregel moeten helpen om de concentraties van sediment, stikstof en 
gewasbeschermingsproducten te verminderen in oppervlakte- en grondwater, met 
gedeeltelijke compensatie van het financiële verlies voor de landbouwers. 

Betrokken zone(s) Heel Wallonië 

Totale kosten 0 EUR Waals Fonds (100% betaald door Europa) 

Financieringsbron Europese Unie/GLB 

 

  


