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HET MESTDECREET EN HET KWETSBAAR GEBIED NATUUR: EEN 
OVERZICHT 

INLEIDING 

Met het oog op het behoud en de versterking van de natuurwaarden legt het Mestdecreet sinds 2000 een 
bemestingsverbod op voor landbouwgebruikspercelen die in “kwetsbaar gebied natuur” liggen. 
 
Het Mestdecreet bakent kwetsbaar gebied natuur af in de volgende gebieden: 
 
 De bestemmingen “natuurgebieden”, “natuurontwikkelingsgebieden”, “natuurreservaten” en 

“bosgebieden” volgens de gewestplannen (ook de groene gewestplanbestemmingen genoemd). Sinds 1 
januari 2007 zijn in die gebieden enkele wijzigingen aan het Mestdecreet van kracht. 

 De bestemmingen “natuur en reservaat” en “bos” volgens de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 
(GRUP’s). Die bestemmingen worden sinds 1 januari 2009 door het Mestdecreet ook als kwetsbaar gebied 
natuur aanzien. 

 
Het bemestingsverbod houdt in dat elke vorm van bemesting verboden is met uitzondering van bemesting 
door rechtstreekse uitscheiding bij begrazing waarbij 2 grootvee-eenheden (2 GVE) per ha op jaarbasis worden 
toegelaten. 
Binnen de kwetsbare gebieden natuur kan echter onder bepaalde voorwaarden voor sommige percelen 
vrijstelling van het bemestingsverbod verkregen worden door 2 bepalingen: de ontheffing en de huiskavel. 
Sommige percelen komen in aanmerking voor de beheerovereenkomst 100 kg stikstof uit 
kunstmest per ha per jaar. 
Voor percelen die in kwetsbaar gebied natuur liggen, kunnen vergoedingen aangevraagd worden. 
 
Alle aspecten over het kwetsbaar gebied natuur, de gevolgen en de mogelijke rechten leest u in deze 
brochure. Omdat er procedurele en inhoudelijke verschillen zijn tussen de kwetsbare gebieden natuur door 
gewestplannen en de kwetsbare gebieden natuur door gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen bestaat de 
brochure uit 2 aparte toelichtingen. 
 
Toelichting 1: kwetsbaar gebied natuur door gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 
Toelichting 2: kwetsbaar gebied natuur door gewestplannen 
 
De brochure bestaande uit beide toelichtingen kunt u eveneens raadplegen op onze website www.vlm.be. 
 

http://www.vlm.be/
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BIJ WIE KUNT U TERECHT VOOR MEER INFORMATIE? 

Als u nog vragen hebt of inlichtingen wenst over deze brochure, neem dan contact op met de VLM in uw regio: 
 
 regio Oost: Cardijnlaan 1, 2200 HERENTALS  

Els Daemen, T 014 25 83 04, els.daemen@vlm.be 
 

 regio West: Velodroomstraat 28, 8200 BRUGGE 
Johnny Vanspranghe, T 050 45 81 62,  Johnny.vanspranghe@vlm.be 

 
Bezoekuren: van 9 tot 11.30 uur  na de middag volgens afspraak 
 
 
Voor inlichtingen in verband met de gebruikerscompensatie en de kapitaalschade-compensatie kunt u 
terecht bij: 
 
 VLM Brussel - Gulden Vlieslaan 72, 1060 BRUSSEL 

Linda De Backer, T 02 543 69 78, vergoedingen@vlm.be 
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