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Distels: wetgeving op een rij 

De wetgeving omtrent distelbestrijding vindt zijn oorsprong in de negentiende eeuw. Toen werkten 

landbouwers nog met blote handen en voeten op het land en gingen wondjes veroorzaakt door 

distels makkelijk ontsteken, zeker na aanraking met onder andere paardenmest, het toen meest 

gebruikte werkdier op de velden.  

De bestrijdingsplicht werd later wettelijk vastgelegd in een Koninklijk Besluit van 19 november 1987 

dat rechtsgrond vond in de wet van 22 april 1971 betreffende ‘de bestrijding van voor planten en 

plantaardige producten schadelijke organismen’. Daarin werd gestipuleerd dat iedereen de bloei, de 

zaadvorming en de uitzaaiing van volgende vier soorten distels moest voorkomen: Kale jonker, 

Speerdistel, Kruldistel en Akkerdistel. Enkel voor Kale jonger bestond er een uitzondering voor 

natuurgebieden.  

Sinds 1980 is natuurbescherming en sinds 2002 is landbouw, gewestelijke bevoegdheid. Toen 

Vlaanderen in 2013 het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw -en visserijbeleid 

goedkeurde, werd de wet van 22 april 1971 opgeheven en verloor het koninklijk besluit dus 

rechtsgrond. Natuurpunt tekende in 2016 beroep op de bestrijdingsplicht van distels bij de Raad van 

State. Dat heeft dan ook geleid tot het feit dat via Arrest nr. 237.590 van de Raad van State van 9 

maart 2017 de algemene verplichting om de bloei van deze vier soorten distels te beletten, kwam te 

vervallen wegens het gebrek aan decretale rechtsgrond voor artikel 43 van het KB van 19 november 

1987.  

Dit betekent dat er inzake distelbestrijding actueel geen algemene reglementering bestaat in 

Vlaanderen. Er is sprake dat die er wel zou komen, maar tot dusver hierover nog geen duidelijkheid.  

Er bestaat géén provinciale reglementering rond distelbestrijding in West-Vlaanderen. Het is mogelijk 

dat in bepaalde gemeenten regels rond distelbestrijding zijn opgenomen in gemeentelijke 

politiereglementen of politieverordeningen. Dit mag mits deze regels niet in strijd zijn met andere 

wetten, decreten of besluiten en deze regels mogen niet verwijzen naar, of hun oorsprong vinden, in 

art. 43 en 44 van het hogervermelde Koninklijk Besluit (1987). Is dit wel het geval dan hebben ze 

geen rechtsgrond. 

Conclusie: de federale, Vlaamse of provinciale overheid kan dus een derde niet verbieden of 

verplichten om distelbestrijding uit te voeren.  

Maar, de uitspraak van de Raad van State heeft  géén betrekking op de verplichting van de 

landbouwers om akkerdistels te bestrijden op graslanden zoals opgelegd in het kader van de 

randvoorwaarden in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze verplichting is niet gebaseerd 

op de federale wetgeving, maar vindt zijn oorsprong in de Europese verordeningen die het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bepalen en de vertaling ervan in de Vlaamse wetgeving. 

Concreet betekent dit voor de landbouwers dat zij de overwoekering van grasland met 

akkerdistelhaarden van minstens 10 m² moeten voorkomen door te vermijden dat akkerdistels in 

bloei, tot zaadvorming of tot uitzaaiing komen. 

Dit gaat enkel dus over de bestrijding van distels in grasland op landbouwpercelen.  

Wat wordt bedoeld met grasland?  

Vanaf de verzamelaanvraag van 2015 krijgt een perceel het statuut 'blijvend grasland (BG)' als het 

gedurende vijf opeenvolgende jaren wordt aangegeven met een teeltcode voor grassen en andere 
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kruidachtige voedergewassen, zoals bijvoorbeeld de codes: ‘60 – grasland, 660 – grasluzerne, 700 – 

grasklaver, 9828 – natuurlijk grasland met minimumactiviteit’. Ook ‘82 – braakliggend land met 

minimumactiviteit zonder EAG’ wordt beschouwd als een subcategorie van ‘grassen en andere 

kruidachtige voedergewassen’. 

De teeltvrije strook (de 1 m-strook) met overwegend gras zou kunnen beschouwd worden als 

grasland. De 1-m strook ter hoogte van waterlopen moet gerespecteerd worden langs waterlopen 

die ingeschreven staan in het GRB (welke dat zijn, kunnen landbouwers zien op het e-loket via hun 

verzamelaanvraag), dat is ook na te gaan via Geopunt bij “kaarten en plaatsen/natuur en 

milieu/water/Vlaams Hydrologische Atlas: VHA-waterloopsegmenten volgens categorie + basiskaart 

– GRB watergang”. De meeste private grachten en vaak ook baangrachten zullen daar niet onder 

vallen, dus daar geldt die teeltvrije strook dus niet. 

De teeltvrije strook langs waterlopen moet gerespecteerd worden en mag niet bewerkt, gesproeid of 

bemest worden. Er mogen dus geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Om onkruiddruk te 

vermijden, zien we dat landbouwers dit zeer regelmatig gaan klepelen en maaien. Maaien op het 

verkeerde moment zal er spijtig genoeg toe leiden dat je net meer distels krijgt en eist ook zijn 

slachtoffers in het broedseizoen.  

Wat kunnen landbouwers dan wel doen met die 1-m strook, de teeltvrije strook? 

1) Beheerovereenkomst sluiten met de VLM voor bijvoorbeeld een gemengde grasstrook of 

bloemenstrook – minimum breedte van 5 m (de 1 m zone telt mee, dus je moet maar 4m 

van het landbouwperceel afstaan) – voor de beheerovereenkomst krijg je een jaarlijkse 

vergoeding van tussen de 1300 – 1900 EUR/ha – zo brengt die 1-m strook iets op. In de 

teeltvrije strook geldt nog steeds het verbod op bestrijding van distels, in het overige 

deel van de beheerovereenkomst mogen akkerdistels wel pleksgewijs bestreden worden. 

(Voor veel landbouwers is het sluiten van een beheerovereenkomst voor een perceelsrand 

niet interessant. Zeker als ze enkel beschikken over kleine en smalle percelen en de rest 

van het perceel bewerken dan niet rendabel is). Momenteel kunnen geen nieuwe 

beheerovereenkomsten gesloten worden. Normaal zou dit vanaf 1 januari 2022 wel 

opnieuw mogelijk zijn, dit is afhankelijk van de beslissingen omtrent het nieuwe 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.  

2) Zelf een éénmalige inzaai doen in die 1-m strook van grassen of bloemen, dat mag, maar 

mag maar éénmalig, gezien bewerkingen niet zijn toegestaan, dus best zorgen dat distels 

manueel of mechanisch zijn verwijderd voor inzaai, zodat het meteen goed zit. Bepaalde 

uitzondering zijn toegelaten om een herinzaai te doen, maar dan moet meteen opnieuw 

gezaaid worden. Een gemeente zou hierin kunnen ondersteunen door bijvoorbeeld gratis 

zaadmengsel te verdelen. In Staden loopt momenteel een oproep langs baangrachten: de 

boer krijgt zaadmengsel van de gemeente, zaait dit in en de strook wordt beheerd door 

de gemeente, wordt meegenomen met het maaien van de grachten. Dit is geen oplossing 

uiteraard voor locaties waar de strook niet langs een baangracht ligt en vaak ligt er langs 

de baangracht geen teeltvrije zone. 

3) Wortelstokken mechanisch/manueel verwijderen en maaien en afvoeren op de juiste 

tijdstippen: eind juni/juli en nogmaals in augustus en voor de winter, en aanhouden voor 

2 à 3 jaar.  
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Is het dan enkel aan de landbouwers om akkerdistel te bestrijden en mag het op andere locaties 
zomaar welig groeien en bloeien? Er bestaat gelukkig nog zoiets als goed nabuurschap dat geregeld is 
in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. In de buurt van landbouwpercelen is het aan de 
aanpalende eigenaar om te zorgen dat akkerdistels zich niet verspreiden naar de landbouwpercelen 
en hou je ze onder controle. 

1) Op openbaar domein (ook bermen) geldt een verbod op het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen en het bermbesluit (Vlaamse natuurbehoudswetgeving).  
Uiteraard is dit voor de landbouwers een doorn in het oog, want het zaad waait over van de 
bermen in het grasland van de boer en dan moet hij de distels bestrijden. Het is belangrijk 
om dan een goed maaibeheer toe te passen en dit ook op te nemen in een bermbeheerplan. 
Ook vermijden dat de berm regelmatig omgewoeld en verstoord wordt, zal ervoor zorgen dat 
er geen ideale omstandigheden ontstaan voor akkerdistel. Daarnaast is maaien met afvoer 
belangrijk, niet enkel om ervoor te zorgen dat distels niet opnieuw uitzaaien of via 
overlevende wortelstokken regenereren, maar ook om de voedselrijkdom te doen dalen. Dan 
is het ook belangrijk dat de berm door aanpalende landbouwpercelen geen grote mestgift 
ontvangt. 

2) Als burger kan met dezelfde zaken rekening gehouden worden. Onderzoek heeft uitgewezen 
dat het overgrote deel van de zaden in een cirkel van 20 tot 40 meter rond de distelhaard 
valt. Van problemen op grotere afstanden lijkt dus geen sprake. Distels bestrijden die ver van 
landbouwgebied staan, is volkomen overbodig, maar best wordt dit afgetoetst aan de 
gemeentelijke wetgeving. Het gebruik van herbiciden is uit den boze. Vaak zijn akkerdistels 
resistent door de wortelstokken die ze vormen. Het andere plantenleven en hiervan 
afhankelijke insecten gaan hierbij ook verloren. Distels zijn een grote meerwaarde voor de 
natuur. Ze herbergen in hun bloemen heel wat nectar voor bijen en vlinders. De distelvlinder 
legt er zijn eitjes op en de rupsen maken korte metten met de stekelige bladeren. De 
distelvink is verlekkerd op de pluizige zaden. Bij paarden helpen de zaden van Mariadistel de 
lever om beter gifstoffen af te breken. Distels zijn dus meer dan ruwe stekels alleen. 

 

Bronnen en extra informatie 

Distels: geliefd, gevreesd, gesjareld. Zin en onzin van distelbestrijding. — Instituut Natuur-en 

Bosonderzoek (inbo.be) 

Distel — Zonder is Gezonder 

Controle op teeltvrije zone: veel gestelde vragen (vlm.be)  

Infofiche_perceelsranden.pdf (vlm.be) 

 

Dit document is het resultaat van het opzoekwerk vanuit Stadlandschap West-Vlaamse Hart.  

Vragen of aanvullingen?  marie.dewinter@west-vlaanderen.be  

https://pureportal.inbo.be/nl/publications/distels-geliefd-gevreesd-gesjareld-zin-en-onzin-van-distelbestrij
https://pureportal.inbo.be/nl/publications/distels-geliefd-gevreesd-gesjareld-zin-en-onzin-van-distelbestrij
https://www.zonderisgezonder.be/bestrijdingsgids/ongewenste-planten/index-van-ongewenste-planten/distel#:~:text=Maai%20de%20distels%20eind%20juni,Haal%20de%20gemaaide%20stengels%20weg
http://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/Controle/handhaving/teeltvrije-zone/Paginas/default.aspx#15
http://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/Fiches%20BO%20PDPOIII/Infofiche_perceelsranden.pdf
mailto:marie.dewinter@west-vlaanderen.be

