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Ieder jaar rapporteert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) over de evolutie van de nutriëntenconcentraties 
in oppervlaktewater. Het recentste rapport beslaat de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 en het 
resultaat is niet goed, zo luidt de conclusie van de VMM. Nochtans moesten de strengere maatregelen van 
MAP 5 de verbetering versnellen teneinde tegen 2018 dichter bij de doelstelling van 5 % MAP-meetpuntover-
schrijdingen te geraken. Momenteel blijven we hangen rond de 20 %. 

Eerder dit jaar zagen we letterlijk de bui hangen en naar aanleiding van het aanhoudende noodweer van 27 mei 
tot 26 juni heeft het ABS minister Schauvliege gewezen op de uitzonderlijke omstandigheden en gesteld dat de 
metingen van deze periode niet kunnen in rekening gebracht worden. De minister is op onze vraag ingegaan 
en is er beslist om alle nieuwe en uitzonderlijke overschrijdingen op een ruim aantal MAP-meetpunten in deze 
periode niet zomaar mee te nemen in de jaarlijkse evaluatie door de VMM. Indien dit wel zou gebeurd zijn, zou 
het percentage 23 % zijn in plaats van de 20 % van nu. De 5 % overschrijdende punten in 2018, die wordt op-
gelegd door Europa, getuigt anderzijds toch van een onrealistische benadering omdat 5 % kan overeenkomen 
met afwijkingen van metingen, weersomstandigheden en andere. Toevallige zaken dus, die niet in handen 
liggen van de landbouwers zelf. Deze drempel is een streefdoel, maar dit overal effectief behalen is werkelijk 
utopie. Het blijft blijkbaar toch een zeer belangrijk item voor de milieubewegingen, gezien hun vlijmscherpe 
commentaren op de resultaten uit het jaarrapport.

Spijtig genoeg staart men zich blind op de 50 mg nitraat overschrijdingen, maar men rept met geen woord 
over het feit dat globaal genomen de MAP-meetpunten sterk verbeteren over gans de lijn. We komen dichter 
bij de 50 mg nitraat/l voor nagenoeg alle meetpunten en dat is belangrijk. Dit kan onze boeren moed geven. 
Met doemscenario’s om de veestapel drastisch af te bouwen zijn we absoluut niet gediend!

Voor nitraatconcentraties is het nieuws gemengd positief, maar voor het fosfaatverhaal zit het helemaal niet 
goed. De fosfaatconcentraties in de MAP-meetpunten die een stijgende trend vertonen, stijgen jaar na jaar en 
slechts iets minder dan een kwart van de meetpunten voldoet aan de vooropgestelde milieukwaliteitsnorm. 
Deze vaststelling is verwonderlijk en roept vragen op bij het meetsysteem en de inzichten in het uitspoelings-
verloop van de fosfaat. Normaal zou men verwachten dat met de verstrengde fosfornormen, de verminderde 
bemesting met dierlijke mest en het verloop van de nitraatconcentraties van het oppervlaktewater ook de fos-
faat dezelfde weg opgaat van een uitspoelingsverlaging. Wij blijven wijzen op het feit dat de fosfaatkringloop 
complex is en fosfaatmigratie zeer traag verloopt. Als de boeren inspanningen leveren hieromtrent en deze 
inspanningen brengen geen resultaat op omwille van wat men “historische vervuiling” kan noemen, dan moet 
ook nog verder gezocht worden naar de redenen hiervoor. We stellen ons ook de vraag of er rekening is ge-
houden met het noodweer van de maand juni, zoals dit deels gebeurd is met de nitraatmetingen.

We zijn er ons in elk geval bewust dat het complete mestactieplan heel serieus moet worden opgevat en dat 
wij onze bemesting zorgvuldig en goed afgewogen moeten uitvoeren. Van die kant kan de Mestbank op ons 
rekenen, maar anderzijds vragen we ook een realistische aanpak die rekening houdt met de economische en 
de landbouwkundige behoeften van de geteelde gewassen op onze landbouwbedrijven. Dat moet de insteek 
zijn voor de op til zijnde besprekingen rond MAP 6.
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