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Iedereen heeft er de mond van vol: het is uitzonderlijk droog. 
Doordat de bodems er kurkdroog bijliggen na de aanhoudende 
droogte van de voorbije weken, is het momenteel niet overal 
mogelijk om bodembewerkingen uit te voeren en de vangge-
wassen uiterlijk 15 september in te zaaien. Vlaams minister 
van Omgeving Zuhal Demir heeft daarom uitzonderlijk enkele 
versoepelingen beslist op de vanggewasverplichting van het 
Mestdecreet. “De uiterste inzaaidatum van vanggewassen 
wordt met twee weken uitgesteld van 15 september tot 30 
september. Inzaaien is op dit moment immers niet evident 
door de droogte. Daarnaast kunnen landbouwers ook nu 
nog instappen in enkele equivalente maatregelen die tot 
doel hebben om niet opgenomen nutriënten in de bodem 
op te nemen zodat ze niet kunnen uitspoelen”, klinkt het bij 
Demir. Het gaat om de equivalente maatregelen ‘Winter-
granen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’ en 
de equivalente maatregel ‘Afvoer oogstresten’. “We tonen 
zo begrip voor de uitzonderlijke omstandigheden op het platte-
land en geven onze landbouwers meer ademruimte om alsnog 
de nodige maatregelen te nemen om zorg te dragen voor de 
waterkwaliteit”.

De inzaai van vanggewassen moet zorgen voor een betere op-
name van de resterende stikstof in de bodem. Door de extreme 
weersomstandigheden zijn de bodems echter zo droog dat het 
beter is om voor de inzaai van de vanggewassen - en de bijbe-
horende bodembewerkingen - wat meer tijd te nemen. Pas als 
er neerslag valt op de warme bodems komen de bodempro-
cessen immers op gang. Daarom staat de minister uitzonderlijk 
een afwijking op de vanggewasregeling toe. 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “De droogte 
speelt zowel onze landbouwers als de toestand van het platte-
land en onze natuur parten. Om de waterkwaliteit maximaal te 
verbeteren is in de huidige omstandigheden een latere inzaai 
van de vanggewassen te verantwoorden. De vanggewassen zul-
len zich zo nog voldoende ontwikkelen om toch nog reststikstof 
op te nemen.” 

De afwijking geldt voor volgende bepalingen uit het Mest-
decreet:
- Type 2 en type 3 meststoffen mochten opgebracht worden 

na de oogst van de hoofdteelt en uiterlijk tot 1 augustus op 
voorwaarde dat er uiterlijk 15 september een vanggewas in-
gezaaid wordt.

- Op percelen in de gebiedstypes 1, 2 en 3 moet een nateelt 
ingezaaid worden of moet er uiterlijk 15 september een 
vanggewas ingezaaid worden als de hoofdteelt uiterlijk 31 
augustus geoogst is. Dat is de zogenaamde basismaatregel 
vanggewassen.

- Op percelen in de gebiedstypes 2 en 3 is een extra verplich-
ting voorzien voor het inzaaien van vanggewassen. Op die 
percelen moet een doelareaal aan vanggewassen gereali-

seerd worden. Om mee te tellen voor het doelareaal, moe-
ten de vanggewassen uiterlijk 15 september ingezaaid zijn; 
uitgezonderd na de oogst van aardappelen en maïs waar de 
inzaaidatum 15 oktober is.

- Op derogatiepercelen wintertarwe en Triticale moet uiterlijk 
15 september een niet-vlinderbloemig vanggewas ingezaaid 
worden.

De versoepeling op de inzaaidatum geldt voor de datum van 
15 september; op de inzaaidatum van 15 oktober wordt niet af-
geweken.

Om het doelareaal op percelen in gebiedstype 2 en 3 te rea-
liseren, kunnen landbouwers nog kiezen voor de equivalente 
maatregel ‘Afvoer oogstresten’ en de equivalente maatregel 
‘Wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten’. 
De minister staat toe dat de landbouwers nog tot 31 oktober 
een aanvraag indienen via het Mestbankloket. De voorwaar-
den van de equivalente maatregelen blijven van toepassing en 
zijn terug te vinden op de website van de Vlaamse Landmaat-
schappij, www.vlm.be

Met deze versoepelingen toont minister Demir begrip voor de 
uitzonderlijke omstandigheden en geeft ze de landbouwers 
meer ademruimte om alsnog de nodige maatregelen te nemen 
om zorg te dragen voor de waterkwaliteit.

Demir: “Het is voor de voltallige Vlaamse regering de uitdaging 
om de komende maanden een klimaatrobuust nieuw mestactie-
plan uit te werken met maatregelen die een betere waterkwaliteit 
garanderen op een werkbare manier. Er is nog steeds nood aan 
een kentering om de vooropgestelde doelstellingen te halen.”
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Demir reageert positief op vraag ABS
Het ABS is tevreden dat Minister Demir positief reageert  
op de dringende vraag van het ABS om een aantal aan-
passingen in de vanggewasregeling te doen naar aanlei-
ding van de extreme omstandigheden op het veld.

De strikte kalender heeft nu toch een stukje plaats moe-
ten maken voor de realiteit op het veld. Minister Demir 
heeft positief gereageerd op de dringende vraag van het 
ABS om een aantal datums dit jaar te wijzigen en een 
aantal andere maatregelen open te stellen om tegemoet 
te komen aan de droge realiteit.
De inzaai van vanggewassen was tot nu toe onmogelijk. 
Waar het wel mogelijk was, had het weinig nut. Zaaizaad 
aan een kurkdroge grond toevertrouwen staat immers ga-
rant voor een slecht resultaat. Het uitstel tot 30 september 
voor de inzaai van de vanggewassen zal voldoende soe-
laas bieden om in te kunnen zaaien. De omstandigheden 
verbeteren nu snel.

Ook de openstelling van de equivalente maatregelen is 
een goede zaak. Landbouwers die het willen, kunnen na 
hun aardappelen of maïs nog wintergranen zaaien die 
ook aanzien worden als vanggewas. Ook de maatregel 
om oogstresten niet in te werken biedt mogelijkheden, 
zij het wel beperkter. Voor wie er gebruik van wil maken, 
moet dat voor 31 oktober correct op de verzamelaanvraag 
aangeven. De eventuele boetes, wanneer je die adminis-
tratieve verplichtingen niet nakomt, zijn jammer genoeg 
niet herzien.


