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De huidige droogteperiode laat zijn 
sporen na op de velden. Alhoewel de 
situatie wisselend is, is de schade aan 
maïs en weilanden in een aantal stre-
ken groot. Het ABS heeft daarom aan 
het departement Landbouw gevraagd 
om de inzaai van voedergewassen toe 
te staan om de oppervlakte Ecologisch 
aandachtsgebied in te vullen. De om-
standigheden laten het daarbij nu niet 
toe om ook maar iets in de geoogste 
velden in te zaaien, maar zodra er wat 
neerslag valt, zullen veel landbouwers 
aan de slag gaan.

Aan het departement Omgeving en 
VLM is gevraagd om duidelijke richtlij-
nen voor:
• Herstel graszode van beschermde 

weides. Wettelijk gezien mag je op be-
paalde types beschermde graslanden 
geen vegetatiewijzigingen aanbren-
gen. Onkruidbestrijding is (op plaat-
selijke behandelingen na voor distels 
in sommige gevallen) verboden. Na 
een extreme droogteperiode kan het 
zijn dat de graszode zodanig bescha-
digd is, dat er van een weide geen 
sprake meer is. Daarom hebben we 
aan het departement Omgeving en 
aan de bevoegde diensten gevraagd 
om richtlijnen, zodat deze weilanden 
alsnog hersteld kunnen worden.

• Geen bepaling van nitraatresidu bij 
percelen die verdroogd zijn. Zelfs de 
beste bemestingsstrategie is ontoe-
reikend bij het extreme weer dat we 
nu kennen. Na de oogst kan er nog 
veel nitraat in de bodem achterblij-
ven en vanggewassen kunnen hun 
werk niet tot matig doen. Neem daar 
nog bij dat de nitraatresiducampagne 
te vroeg start om het potentieel van 
vanggewassen te benutten. Dit maakt 
dat er voor verdroogde percelen om-
zichtig omgesprongen moet worden 
wat betreft nitraatresidu. Hierover 
gaan we met de Mestbank in overleg.

Laat droogteschade vaststellen 
Laat droogteschade altijd vaststellen of zorg er zelf voor dat u voldoende bewijsmateriaal hebt van eventueel verdroogde 
percelen.
Het neerslagtekort is al opgelopen tot gemiddeld 250 mm en als we de voorspellingen mogen geloven, zal dit voor een groot 
deel van Vlaanderen alleen maar oplopen.
Bent u verzekerd en heeft u schade, vraag dan aan uw makelaar of kijk in uw polis vanaf wanneer u droogteschade kunt claimen 
bij uw verzekering. Kunt u schade claimen, vraag dan om een expert langs te sturen.
Bent u niet verzekerd (voor de desbetreffende teelt), dan kan u altijd de schade melden aan de gemeente, die op zijn beurt dan 
de Vlaamse Overheid verwittigd van de situatie. De kans dat deze droogte als ramp erkent wordt is niet onbestaande. 
Maar ook als deze droogte niet als ramp erkend wordt, dan kan het voor de Mestbank nodig zijn om een misoogst te kunnen 
bewijzen. Zorg er dan zeker ook voor dat u zelf voldoende bewijsmateriaal verzamelt van eventuele verdroogde gewassen. Dit 
kan door foto’s te nemen, waarbij er een aantal duidelijke herkenningspunten zichtbaar zijn, zodat vastgesteld kan worden dat 
de foto’s wel degelijk van het desbetreffende perceel zijn. Bewaar ook de leveringsbonnen en andere bewijsstukken, dit om 
een mislukte oogst aan te tonen.
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