Bluuft e bitje van de beke
Wat is een ‘bitje’? En vanaf waar moet je de afstand precies meten? Inagro helpt je op weg!
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1. Voorzie vrije doorgang op de vijfmeterstrook.
2. Hou 5 meter afstand met bemesting.
3. Hou minstens 1 meter afstand met gewasbescherming
en respecteer de bufferzone op het productetiket.
4. Hou 1 meter afstand met bodembewerking.
5. Maai de meterstrook om probleemonkruiden te vermijden.
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Regelmatig onderhoud is
noodzakelijk om de normale waterafvoer in de
waterloop te garanderen.
De waterbeheerder heeft
een vrije doorgang van 5
meter breed nodig om zijn
machines vlot te bedienen
en de maaispecie en het
slib te deponeren. Daarom
geldt op de vijfmeterstrook
een verbod op
• bebouwing (bv. schuilhok)
of ondergrondse installaties (bv. waterput),
• ophogingen,
• (tijdelijke) opslag van materiaal of andere obstakels.

5 m of 10 m
Tot 5 meter landinwaarts
vanaf de taludinsteek is
het verboden om dierlijke
mest, kunstmest en andere meststoffen op of in de
bodem te brengen. Rechtstreekse bemesting door
grazende dieren mag in die
strook wel.
De bemestingsvrije zone
wordt uitgebreid tot 10
meter voor percelen in het
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en percelen die
meer dan 8 % afhellen in de
richting van de waterloop.
Bekijk de VEN-gebieden op
www.giswest.be/natuurbeleid

min. 1 m of min. 3 m
Voor bespuitingen bedraagt
de minimale afstand tot
oppervlaktewater 1 meter
voor volleveldspuiten en
3 meter voor boomgaardspuiten.
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De eerste meter langs de
waterloop houdt de oever
vast en voorkomt dat grond
in het water terechtkomt bij
erosie. Ze beschermt dus
de waterloop. Daarom mag
je tot 1 meter landinwaarts
vanaf de taludinsteek geen
grondbewerking uitvoeren.
Vanaf een meter landinwaarts mag grondbewerking wel.

Let op: voor een aantal
producten geldt een grotere bufferzone.
Bekijk de bufferzonereglementering op of via
de inagro gewasbeschermingsapp: https://gewasbescherming.inagro.be/

Meer info
Wil je meer weten? Surf dan naar www.inagro.be/bufferstrook.
Heb je een vraag? Contacteer dan Inagro via
info.leefomgeving@inagro.be of 051 27 33 92 of
de dienst Waterlopen van de Provincie West-Vlaanderen
via waterlopen@west-vlaanderen.be of 050 40 33 84.

1m …m

Taludinsteek

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland

1m
In de 1-meter teeltvrije zone mag je geen
gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, ook
niet om akkerdistel plaatselijk te bestrijden.
De enige optie om de strook te beheren, is
maaien. De teeltvrije zone mag je gedurende
het hele jaar maaien, maar je doet dat bij
voorkeur vóór de onkruiden in zaad komen.
Om de maaiwerkzaamheden uit te voeren kan
je een klepelmaaier of een schijvenmaaier
(eventueel met afvoer) gebruiken. Met een
smalspoortractor met klepelmaaier op arm
kan je ook maaien als de teelt op het veld staat.
Hoewel het niet verplicht is, voer je het maaisel
best na elke maaibeurt af. Zo verarm je de
teeltvrije zone en krijgen probleemonkruiden
minder kans. Met een doordacht maaibeheer
put je de hardnekkige wortelstokonkruiden
uit en krijg je een stabiele grasvegetatie met
bloeiende kruiden. Na verloop van tijd zal je
maar één keer per jaar moeten maaien.
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Dit initiatief kadert binnen het PDPO project ‘Watertalk’ en wordt mogelijk gemaakt met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Wetgeving rond bufferzones
Wie bepaalt welke regels gelden? En welke regels gelden waar precies? Inagro zet alles op een rij!

Vier tips
1.
2.
3.
4.

Ga na in welke categorie de waterloop langs jouw perceel ingedeeld is.
Bekijk zeker eens het politiereglement van je gemeente.
Informeer je over de minimale bufferzone van je gewasbeschermingsmiddel.
Hou bij hellende percelen rekening met afvloeiing van bemesting naar de waterloop of de openbare weg.

Wie bepaalt welke regels gelden?

De Vlaamse, federale en Europese overheden bepalen
welke regels particulieren en land- en tuinbouwers
moeten naleven op percelen die grenzen aan een
waterloop.
• Het ‘Vlaams Decreet Integraal Waterbeleid’ uit 2003
brengt bijna alle bepalingen samen.
• Het ‘KB Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’ bepaalt hoe je moet omgaan met de
bufferzones die vermeld zijn op het productetiket.
• Het Mestdecreet en de randvoorwaarden van het
Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB) bevatten afstandsregels tot waterlopen.
Bekijk ook het politiereglement van je gemeente.
Sommige gemeenten bepalen tot welke afstand je een
perceel mag bewerken. In de meeste gemeenten is
die minimale buffer 1 meter tot de openbare weg.

Meer info
Wil je meer weten? Surf dan naar www.inagro.be/
bufferstrook.
Heb je een vraag? Contacteer dan Inagro via
info.leefomgeving@inagro.be of 051 27 33 92
of de dienst Waterlopen van de Provincie WestVlaanderen via waterlopen@west-vlaanderen.be
of 050 40 33 84.

Welke regels gelden precies?

Als een perceel grenst aan een waterloop, dan moet
de landbouwer rekening houden met een aantal afstandsregels.
• In de 1-meter teeltvrije zone is het niet toegelaten om
- de bodem te bewerken,
- gewasbeschermingsmiddelen toe te passen,
- mest toe te dienen
- en een gewas te telen.
• De 5-meterstrook is een
- bemestingsvrije zone waarin het niet toegelaten is
om meststoffen van gelijk welke aard te gebruiken,
- erfdienstbaarheidszone, waar een verbod geldt op
bebouwing, ondergrondse installaties, ophogingen en
(tijdelijke) opslag van materiaal of andere obstakels.
• Minstens 10 meter afstand van de waterloop of
openbare weg geldt als je mest wil opslaan op het
veld. Let op bij hellende percelen, want de landbouwer moet voorkomen dat mest afvloeit naar
de waterloop of de openbare weg.
Let op: Als je gewasbeschermingsmiddelen
gebruikt, geldt ook een minimale bufferzone.
Die is afhankelijk van het product, de spuitmachine
en de driftreducerende technieken die je toepast.
Surf naar www.fytoweb.be of raadpleeg de gewasbeschermingsapp van Inagro voor de precieze
bufferzone per gewasbeschermingsmiddel.
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Langs welke waterlopen wordt gecontroleerd?
De wetgeving geldt voor alle oppervlaktewaterlichamen.
In de praktijk worden percelen gecontroleerd langs
waterlopen die aangeduid zijn op het fotoplan.
Surf naar www.giswest.be/waterlopen of raadpleeg
het E-loket* van het departement Landbouw en
Visserij om de indeling te bekijken.
• Aan oppervlaktewaterlichamen aangeduid met een
blauwe stippellijn of arcering wordt gecontroleerd
op de 1-meter teeltvrije zone en de 5-meter bemestingsvrije zone.
• Aan niet-ingedeelde waterlopen, aangeduid met
een paarse stippellijn of arcering, wordt enkel de
1-meter teeltvrije zone gecontroleerd.

Vergroening en beheersovereenkomsten

Als je meer dan 15 hectare bouwland bewerkt, dan
moet je over minstens 5 % ecologisch aandachtsgebied (EAG) beschikken. Een bufferstrook langs een
waterloop of een akkerrand (eventueel langs een
waterloop) komt in aanmerking als EAG. Sloot je een
beheerovereenkomst af voor de strook, dan kan die
meetellen als EAG, maar krijg je een aangepaste
vergoeding.
* Ook toegankelijk voor particulieren
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