
Tips bij het onderhoud van de 1 
meter teeltvrije zone



Decreet integraal waterbeleid

• 1 m verbod bodembewerking

• 5 m verbod bemesten

• 1 m verbod fyto

= op alle waterlopen

Mestdecreet

• 5 m verbod tov bevaarbare waterlopen + 1, 2, 3
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Wetgeving: 1 m teeltvrije strook



1 m teeltverbod vanaf 01 jan 2018 t.o.v. alle 
waterlopen
Wat verandert er concreet?

– Bevoegdheid controle 1 m bij mestbank. (controle 
focusgebieden??)

– Controle op alle waterlopen van verzamelaanvraag =
• Bevaarbare + 1, 2, 3
• GRB-bestand

– Intekenen percelen verandert niet
– Berekening mestafzetruimte verandert niet
– Boete op 1m kan, maar geen korting obv randvwde
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Wetgeving: 1 m teeltvrije strook





Goed beheer van de akkerrand 



Project

• Leader project, grensregio Waasland

• Van 1/1 2016 tot 31/12/2018



Doelstelling

• Landbouwers sensibiliseren over het 
beheer van randen naast waterlopen

• Landbouwers een praktische oplossing 
bieden om randen van percelen op een 
goede manier te onderhouden

• Aankoop van een machine die deze randen 
kan onderhouden + andere 
onderhoudswerkzaamheden in het 
landschap kan uitvoeren 



www.randenmaaier.be
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Maaien en inzaaien

Tijdstip

- Voorjaar en najaar

- Voor de bloei van de grassen en onkruiden

- Afhankelijk van de teelt met smalle wielen

# maaibeurten

- 2 per jaar

-Proeven lopende met roodzwenkgras en 1 x 
maaien

Verbreden zones

-Grasstroken van 5 meter. (melkveehouders) 





Waarom? Win-Win landbouw landschap!

• Haalbare oplossing voor het beheer van deze randen voor de landbouwer 

o Voldoen aan huidige wetgeving

o Minder probleemonkruiden in de rand en naburige akker

o Betere waterhuishouding

o > C-gehalte op perceel

o Bufferende functie voor meststoffen en gewas-beschermings-middelen => 

betere waterkwaliteit.

o Goed beheerde bermen ogen mooier 

• Machine is breed inzetbaar

o Onderhoud van Hagen

o Onderhoud bosranden

o Onderhoud dijken



▪Stap 1: Landbouwer melden zich aan bij ABC Eco²  

▪Stap 2: ABC Eco² maakt planning op en neemt contact op met 
landbouwers om concreet af te spreken.

▪Stap 3: De perceelsranden worden gemaaid volgens gemaakte 
afspraken

▪Stap 4: Na uitvoering ontvangt de landbouwer een factuur met de 
afgesproken prijs (loonwerkfactuur).



BEDANKT VOOR UW 
AANDACHT 

Vragen? 
Opmerkingen?

Mathias D’Hooghe mathias.dhooghe@agrobeheercentrum.be
0473 38 48 74
www.randenmaaier.be
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