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HET AANHOUDEN VAN DE TEELTVRIJE ZONE 

Langs alle oppervlaktewaterlichamen moet een strook van 1 meter breedte vrijgelaten worden. Daarop mag 
de bodem niet worden bewerkt en mogen geen pesticiden en meststoffen worden aangebracht. Door die 
verboden na te leven kan er in de 1-meter zone geen productieve teelt aangehouden worden, zodat er in de 
praktijk een ‘teeltvrije zone’ ontstaat.  

DECREET 

"Verdacht van inbreuken op artikelen van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, 
gecoördineerd op 15 juni 2018." 
 
Art. 1.3.2.2. § 1 Indien de oeverzone enkel de taluds omvat gelden ten minsten de volgende bepalingen: 
 
1° elke vorm van bemesting is verboden, met uitzondering van bemesting door rechtstreekse uitscheiding bij 
begrazing. Indien de oeverzone enkel de taluds omvat, is elke vorm van bemesting, met uitzondering van 
bemesting door rechtstreekse uitscheiding bij begrazing verboden binnen: 

a) vijf meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van het oppervlaktewaterlichaam; 
b) tien meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van het oppervlaktewaterlichaam in 
het Vlaams Ecologisch Netwerk; 
c) tien meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van het oppervlaktewaterlichaam 
indien een helling grenst aan het oppervlaktewaterlichaam; 
 

2° het gebruik van pesticiden als vermeld in artikel 3, van het decreet van 8 februari 2013 houdende duurzaam 
gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest, is verboden in de oeverzone en binnen een meter landinwaarts 
vanaf de bovenste rand van het talud van het oppervlaktewaterlichaam. Van dat verbod kan worden 
afgeweken in de gevallen, vermeld in artikel 7, eerste lid, 1°, van het voormelde decreet, en volgens de 
procedures, vastgesteld ter uitvoering van dat decreet; 

 
3° grondbewerkingen zijn verboden binnen een meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van 
een oppervlaktewaterlichaam. De grondbewerkingen, uitgevoerd vanaf een meter landinwaarts vanaf de 
bovenste rand van het talud, moeten beantwoorden aan de code van goede landbouwpraktijken; 

 
… 
 

Een oppervlaktewaterlichaam wordt gedefinieerd volgens het artikel 1.1.3 als al het permanent of op 
geregelde tijdstippen stilstaande of stromende water op het landoppervlak. 
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STRAFBEPALING VOLGENS HET MILIEUHANDHAVINGSDECREET 
 
Volgens artikel 16.3.24 van het Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » is het 
parket belast met een eventuele strafrechtelijke vervolging. 
 
Art. 16.6.2 § 1.  
Wie opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, stoffen, micro-organismen, geluid en andere trillingen of stralingen in of op water, bodem of 
atmosfeer inbrengt of verspreidt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met 
een geldboete van 100 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen. 
 
Wie door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, in strijd met wettelijke voorschriften of in strijd met een 
vergunning, rechtstreeks of onrechtstreeks, stoffen, micro-organismen, geluid en andere trillingen of 
stralingen in of op water, bodem of atmosfeer inbrengt of verspreidt, wordt gestraft met een gevangenisstraf 
van een maand tot drie jaar en met een geldboete van 100 euro tot 350.000 euro of met een van die straffen. 
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