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Actualiteiten: 

VLIF projectsteun innovatie 

Doel: innovatie en vernieuwing in land- en tuinbouw financieel 
ondersteunen 
Voor wie? land- en tuinbouwers 
Doel?  

stimuleren pure innovatie en vernieuwing op het land- en 
tuinbouwbedrijf  
aanvulling op de reguliere VLIF investeringssteun 
via de projectsteun wil het VLIF innovatieve ideeën en concepten op 
het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten 
realiseren 

Hoeveel? 40% steun 
Voorwaarden: minimaal 25.000€  - max 500.000€ projectkost  
Oproep: van 2 januari tot 31 maart 2018 
Budget: 6,5 mio€ 

 
 



Actualiteiten: agromilieumaatregel 

mechanische onkruidbestrijding 

Mechanische onkruidbestrijding MOB 
5-jarige overeenkomst 
Inschrijven 
Verbintenisoppervlakte  
260€/ha 
 
2018: 

369 landbouwers 
1577 ha verbintenisoppervlakte 
 

Aandachtspunten: 
Perceel minimaal in gebruik hebben 21/4 – 31/12 
Geen herbiciden, ook niet in voorbereiding en nateelt 
Per teelt een teeltfiche    



Actualiteiten: nieuwigheden vergroening EAG 

Wie moet voldoen aan ecologisch aandachtsgebied? 
Landbouwer met percelen in gebruik op 21 april  
Die betalingsrechten activeert  
>15 ha subsidiabel bouwland  

Moet  5% van areaal bouwland als EAG aanleggen 
 
Nieuwigheden 2018:  

EAG 1m teeltvrije strook 
 
EAG bosrand 
 
EAG groenbedekkers 

 



EAG – 1m teeltvrije strook – nieuw vanaf 

2018 

De 1 m teeltvrije strook uit het decreet Integraal Waterbeleid langs 
alle waterlopen, -vlakken en –lijnen mag worden aangegeven als 
EAG ‘1 m teeltvrije strook’ 

Deze vervangt de oude ‘Bufferstrook langs waterloop’ van 5m breed 
 
De 1 m teeltvrije strook niet apart aangeven,  

 is onderdeel van perceel bouwland 
 

Als bouwland grenst aan een waterloop,  
 -vlak of –lijn wordt deze automatisch  
 voorgesteld in de lijst als potentiële EAG 

 



EAG – 1m teeltvrije strook – nieuw vanaf 

2018 
 
EAG 1m teeltvrije strook heeft géén omzettingsfactor. De 
wegingsfactor blijft 1,5,  
 
dus 1 lopende meter = 1,5 m² EAG 
 
Perceel bouwland in gebruik hebben van 1/1 tot 31/12 
 
Let op! Onderhouden van de strook en eventueel afvoeren van 
maaisel is niet verplicht, maar wel aangeraden om de strook te 
verschralen. 
 
EAG Grachten: géén wijzigingen 

Tussen 2 en 6m breed: EAG mogelijk (gearceerde waterlopen) 
Per lopende meter: 5m² EAG 

 
 
 
 
 

 



EAG – bosranden met en zonder productie – 

nieuw vanaf 2018 

EAG bosrand met productie is minimaal 1m breed 
Tot en met 2017 was dit 5m 

Op EAG bosrand met productie is het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen verboden, dus 1m spuitvrij indien EAG 
 
1 m = 1,8m² EAG 
 
EAG bosrand zonder productie 

géén wijzigingen 
Tussen de 5 en 10m 
1 m = 9m² EAG 
 

 



EAG – Groenbedekkers – nieuw vanaf 2018 

Nieuwe aanhoudingsperiodes voor EAG groenbedekkers:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na aanhoudingsperiode gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
toegelaten op mengsels waar grasachtige groenbedekker als 
hoofdcomponent aanwezig is 

 

 

Landbouwstreek Inzaai vóór Behouden tot 

Polders en Duinen 
(nieuw) 

20 augustus  15 oktober 

Leemstreek 
(ongewijzigd) 

1 oktober 30 november 

Zandleemstreek en 
andere 
(nieuw) 

 

1 november 
 

31 januari 



1 m teeltvrije strook 

Decreet Integraal waterbeleid 
Binnen de 1 m van bovenste rand van talud van 
oppervlaktewaterlichamen: 

Geen bodembewerkingen 
Geen gewasbeschermingsmiddelen 
Geen bemesting  

 
 
 



1 m teeltvrije strook 

Hoe in Verzamelaanvraag?  
Op e-loket twee soorten waterlichamen 

1m teeltvrij + 5m mestvrij 
1m teeltvrij  
 

1m teeltvrij en 5m mestvrij: waterlopen cat 0,1,2,3 
Lichtblauw schuin gearceerde aanduiding:  

Waterlichamen met een oppervlakte en minstens 2m breed  
Lichtblauwe stippellijn 

Waterlopen smaller dan 2m 
 

1m teeltvrij 
Paars horizontaal gearceerd: 

Waterlichamen met een oppervlakte en minstens 2m breed  
Paarse streepjeslijn 

 

 
 
 



1 m teeltvrije strook 

Hoe in Verzamelaanvraag?  
Op 23/2 worden voorbereidende documenten Verzamelaanvraag 2018 
verstuurd 
Op fotoplannen staan de waterlopen 1m teeltvrij en 5m mestvrij en 
1m teeltvrij aangeduid 
MAAR er is nog update geweest van de niet-gecategoriseerde 
waterlopen (9, 99) waardoor er (minimale) verschillen kunnen zijn 
tussen de papieren fotoplannen en op e-loket voor 1m teeltvrij 
E-loket meest accurate informatie 
 

E-loket 
Via “kaart” alles visueel te zien 

Legende: waterlagen aan en uit  

 
 

 
 



1 m teeltvrije strook: e-loket 



Dank voor uw 
aandacht! 
Vragen? 

Bart.debussche@lv.vlaanderen.be 


