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PLANTAARDIGE PRODUCTIE

1-meter teeltvrije zone vanaf 1 september ook in IPM Vlaanderen
____________________________________________________
In onze vorige nieuwsbrief werd de aandacht gevestigd op het naleven van de 1 meter (of 3 meter voor
boomgaardspuitmachines) spuitvrije bufferzone naast ALLE waterlopen. Deze zone van 1 of 3 meter
gemeten vanaf het hoogste punt van het talud van de waterloop mag wel gecultiveerd, maar niet met
gewasbeschermingsmiddelen behandeld worden. Deze verplichting is sinds geruime tijd opgenomen in
de Vegaplan Standaard.
Naar aanleiding van de controles door de VLM (Vlaamse Land Maatschappij) zal in Vlaanderen voor de
hoofdteelten ingezaaid vanaf 1 september 2018 de naleving op de teeltvrije zone ook gecontroleerd
worden in kader van IPM (Geïntegreerde gewasbescherming). De controle hierop zal ingaan op 1
september 2018 voor alle hoofdteelten die vanaf dat moment worden ingezaaid. Voor 2018 worden de
groenbemesters ingezaaid na 1 september
2018 nog niet meegenomen.
Iedere
landbouwer
die
professionele
gewasbeschermingsmiddelen toepast dient
zich sinds 2014 te certificeren voor IPM en zal
dus onder andere in het kader van deze
certificering controle mogen verwachten op
het handhaven van deze 1 meter teeltvrije
zone. Landbouwers die Vegaplan gecertificeerd
zijn voldoen automatisch aan IPM omdat de
principes en eisen van IPM integraal zijn opgenomen in de Vegaplan Standaard.
Deze teeltvrije zone vervangt niet de reeds geldende 1/3-meter spuitvrije zone. De spuitvrije zone blijft
van kracht en geldt ten aanzien van alle waterlopen. De 1 meter teeltvrije zone wordt bijkomend
opgelegd aan waterlopen die vallen onder het Grootschalig Referentiebestand (GRB) 1.
Concreet betekent dit voor de landbouwers met percelen gelegen in Vlaanderen dat voor alle teelten
ingezaaid vanaf 1 september een 1 meter teeltvrije zone moet worden aangehouden. De waterlopen
waar deze 1 meter teeltvrije zone moet worden nageleefd zijn terug te vinden in het paars en blauw op
de kaarten van de verzamelaanvraag die raadpleegbaar zijn op het e-loket of via geopunt (te vinden
via kaarten -> natuur en milieu -> water -> basiskaart GRB: watergang).
Op deze 1 meter teeltvrije zone gelden dezelfde rechten en verplichtingen als degene vastgelegd door
de VLM. In praktijk volstaat een natuurlijke berm van 1 meter maar deze kan ook worden ingezaaid
met een bij voorkeur niet-productieve grassoort. Onderhoud van deze 1 meter is aangewezen maar
Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) is een databank met grootschalige gegevens zoals gebouwen,
percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en kunstwerken ( Bron: Vlaamse overheid)
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niet verplicht. Er kan ook gekozen worden deze 1 meter braak te laten liggen maar in dat geval is er
natuurlijk een groter risico op ontwikkeling van onkruiden die voor problemen kunnen zorgen in de
teelt. In grasland zijn er geen verdere aanpassingen nodig. Begrazen en maaien is toegelaten,
scheuren van grasland in deze 1 meter naast de waterloop niet.
Bij een IPM of Vegaplan Standaard audit zal de auditor via een veldbezoek nagaan of aan deze
teeltvrije zone wordt voldaan. Landbouwers waarbij deze zone niet aanwezig is zullen worden gevraagd
de teelt te verwijderen en het bewijs hiervan (onder de vorm van foto’s) naar de OCI’s te sturen om
hun IPM/Vegaplan Standaard-certificaat te kunnen behouden.
Voor IPM Wallonië verandert er momenteel niets. Op regionaal niveau wordt in Wallonië een spuitvrije
zone van 6 m vastgelegd.

