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De Vlaamse Milieumaatschappij publiceerde op 19 oktober het jaarlijkse rapport over de meetresultaten voor 
nitraat en fosfaat in het MAP-meetnet voor oppervlaktewater. Het MAP-meetnet kennen we reeds van 1999 en 
bestond initieel uit 260 meetpunten. In 2002 werd dat meetnet uitgebreid tot 760 meetpunten, wat de gevoe-
ligheid voor overschrijding uiteraard sterk verhoogde. De gevolgen van het werken met een dermate fijnmazig 
meetnet kennen we: het aantal mogelijke punten in overschrijding (>50 mg nitraat/liter water) is in bepaalde 
gebieden relatief hoog, op andere plekken quasi onbestaande. Gemiddeld genomen blijven we ook dit jaar 
hangen op 21% van de meetpunten waar de norm van 50 mg overschreden wordt en dat werd vanuit de mi-
lieubeweging en door bepaalde politici traditioneel aangegrepen om moord en brand te schreeuwen over de 
land- en tuinbouwsector, de veehouderij en de door ons gehanteerde bemestingspraktijken. Dat terwijl ieder-

een zou moeten weten dat bemesting en de benutting daarvan door planten geen exacte wetenschap is en dat ook nooit zal worden. 
Terwijl ook iedereen moet weten dat, hoe goed je een bemestingsadvies ook opvolgt, hoe strikt je je ook houdt aan bemestingslimieten 
en toepassingsvoorschriften, je nooit of te nimmer vat zal hebben op de werking van het bodemleven, op weersomstandigheden en 
daaropvolgende groeiomstandigheden enzovoort. 
Bekijken we de trend van de nitraatconcentraties per meetplaats van winterjaar 2007-2008 tot en met winterjaar 2016-2017 meer in detail, 
dan wijzen we toch ook op een volgens ons niet onbelangrijke nuance: zo is het percentage meetplaatsen met een significante dalende 
trend (38%) merkelijk groter is dan het percentage meetplaatsen met een significante stijgende trend (2 %). Dit wijst dus wel degelijk 
wel op een verbetering van de situatie, wat er ook moge beweerd worden, en is onmiskenbaar een gevolg van nog betere praktijken en 
sensibilisering op het terrein. De doorgedreven begeleiding door CVBB en de waterkwaliteitsgroepen is duidelijk niet het verhaaltje van 
de “miljoenen in de beerput” zoals op een internet nieuwssite te lezen stond, maar resulteert op de traditioneel “moeilijke” plaatsen wel 
degelijk in een efficiëntere inzet van meststoffen met positieve trends tot gevolg.

Vanuit het ABS zijn we de voorbije decennia, dus van bij de aanvang, steeds betrokken geweest bij de besprekingen in het kader van het 
vierjaarlijks te herziene en bij Europa aan te melden mestactieplan. Steeds hebben we geijverd voor een werkbaar en haalbaar actieplan 
voor boeren en tuinders. Wij zijn noodgedwongen steeds verder moeten meegaan in de keer op keer wijzigende regelgeving en eisen 
die opgelegd werden. Velen zien vandaag door het bos de bomen niet meer, maar lopen toch in de pas of, wanneer ze dat niet doen, 
tegen de lamp. De ene al eerder dan de andere, maar zelfs al hou je je aan alle regeltjes, dan nog hangt het spook van de nitraatresi-
dubepaling ergens te zweven en weet je nooit of je de drempelwaarde voor nitraat in het najaar zal halen op jouw bemonsterd perceel.

Maar er zijn grenzen aan de scherpte van te stellen bemestingsnormen. Er lopen op vandaag nog verschillende onderzoeksprojecten in 
het kader van MAP5 en die zullen de volgende jaren pas afgerond worden. Zolang die studies lopen kunnen we geen extra beperkingen 
aanvaarden en vragen we uitdrukkelijk om geen steekvlampolitiek te voeren omwille van het uitbrengen van het recente VMM-rapport 
over de waterkwaliteit in de oppervlaktewateren. 
Eén ding is duidelijk: kies als politici voor een leefbare landbouw met alle mogelijkheden die er zijn en houd de, voor sommigen blijkbaar 
onmisbare, extra regeltjes in de kast.

Ontmoedig onze boeren en tuinders niet door bijkomende, niet-wetenschappelijk onderbouwde, regeltjes, mevrouw de minister!
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