© W. De Geest

BS

AV

NITRAATRESIDUCAMPAGNE OP
P 1 OKTOBER
OKTO
OKT
O
GESTART

C
op
yr
ig
ht

NLWUDDWVWLNVWRI GLH XLWVSRHOW XLW GH ERGHP NRPW WHUHFKW LQ KHW RSSHUYODNWHZDWHU
RSSHUYODNWHZ
RSSHUYODNW
HQ JURQGZDWHU DH
S KHW
HW HLQGH YDQ KHW
K JURHLVHL]RHQ GDQ RRN ]R
KRHYHHOKHLG QLWUDDWVWLNVWRI LQ KHW ERGHPSURʖHO PRHW RS
NOHLQ PRJHOLMN ]LMQ 9DQDI 1 RNWREHU WRW HQ PHW 1 QRYHPEHU
ODERUDWRULD RS KHHO
PEHUU YRHUHQ HUNHQGH
H
ZDW SHUFHOHQ LQ 9ODDQGHUHQ VWDDOQDPHQ XLW RP WH
H EHSDOHQ
EHSD
KRHYHHO
KRHYHH
RH
QLWUDDW QRJ LQ GH ERGHP ]LW
GW XLWJHYRHUG
HYRH LQ RSGUDFKW
R
EHQ GHHO YDQ GLH QLWUDDWUHVLGXEHSDOLQJHQ ZRUGW
YDQ GH MHVWEDQN
DDDUQDDVW ]LMQ EHSDDOGH JURHSHQ ODQG HQ WXLQERXZHUV
YHUSOLFKW RP GDW ]HOI WH ODWHQ GRHQ
XLQERXZHUV
LQERXZHUV YHUSO
YHUS

Nitraatresidubepalingen door de Mestbank
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Minstens een week voordat de bemonstering in opdracht
van de Mestbank uitgevoerd wordt, zal het aangeduide laboratorium de land- of tuinbouwer een brief sturen met de
dag waarop de staalname staat ingepland. Wie die staalname wil bijwonen, kan vragen om vooraf verwittigd te worden
door de staalnemer. In dat geval contacteert de staalnemer
de land- of tuinbouwer 15 minuten voor de staalname.
Binnen de 14 dagen na de staalname ontvangt de land- of
tuinbouwer het analyseverslag van het laboratorium. Het
laboratorium bezorgt die resultaten ook rechtstreeks aan
de Mestbank.
Land- en tuinbouwers kunnen op een controleperceel een
tegenstaal laten nemen door een erkend laboratorium van
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hu keuze. Dat tegenstaal mag zowel vóór als na het conhun
h
trolestaal genomen worden. De periode waarbinnen een
geldig tegenstaal kan genomen worden loopt van 1 oktober tot en met 22 november 2014. De land- of tuinbouwer
kan aan het laboratorium vragen om het resultaat van zijn
tegenstaal rechtstreeks aan de Mestbank te bezorgen, wat
administratief het gemakkelijkst is. Wil hij zelf het analyseverslag van het tegenstaal aan de Mestbank bezorgen, dan
moet dat ten laatste op 12 december 2014 bij de Mestbank
aankomen.
De Mestbank brengt alleen het laagste analyseresultaat van
alle geldige staalnames in rekening.
Verplichte nitraatresidubepalingen door de land- of tuinbouwer
Naast de nitraatresidubepalingen die de Mestbank laat uitvoeren, moet een aantal land- of tuinbouwers in de periode
van 1 oktober tot en met 15 november, op eigen kosten,
het nitraatresidu van bepaalde percelen laten bepalen. Dat
kan zijn omwille van het opgelegd maatregelenpakket of de
beheersovereenkomst water.
a. Opgelegd maatregelenpakket
Land- of tuinbouwers die een maatregelenpakket opgelegd
kregen, moeten op eigen kosten een nitraatresidubepaling
laten uitvoeren. Wie in 2014 een maatregelenpakket opgelegd kreeg, moet afhankelijk van het opgelegde maatregelenpakket op één of meerdere percelen een nitraat-
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D labo’s bezorgen de resultaten van de nitraatresidubepalingen rechtstreeks aan de VLM. Die manier van werken bevordert de vlotte doorstroming van de resultaten. Daardoor
kan de beheerovereenkomst ook snel worden uitbetaald.
De VLM zal naar de land- of tuinbouwers met een
beheerovereenkomst water, bovendien een e-mail sturen
om hen in te lichten over de nitraatresidubepalingen die
daarvoor moeten gebeuren.
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• De land- en tuinbouwers moeten tijdig een afspraak
maken met het laboratorium van hun keuze. Het is dan
ook aangewezen dat ze het aanvraagformulier vóór 15
oktober bezorgen aan hun laboratorium. Zo niet lopen
ze het risico dat hun staalname niet meer kan ingepland en uitgevoerd worden.
• Als na de bestelling een reactie van het laboratorium
uitblijft, neemt de land- of tuinbouwer het best tijdig
contact met hen op. De land- of tuinbouwer blijft verantwoordelijk voor de tijdige uitvoering van de staalnaa
me.
• Het staat de land- en tuinbouwers vrij om het
et nitraatnitraa
residu op hun percelen meerdere malen te laten
aten bepalen. Ze moeten er wel rekening mee houden
en dat alleen
de nitraatresidubepalingen die zijn uitgevoerd
evoerd in de
periode van 1 oktober tot en met 15 november
geldig
ember ge
zijn. Alleen het laagste analyseresultaat
ultaat van alle geldige staalnames wordt door de
e Mestbank in rekening
r
gebracht en getoetst aan de drempelwaarden voor het
bepalen van eventuele maatregelen.
aatregelen. Voor de uitbetaling van de beheerovereenkomst
water wordt enkel het
eenkomst wate
resultaat van de 1e analyse in beschou
beschouwing genomen.
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Na de analyse van het genomen bodemstaal krijgt de
land- of tuinbouwer het analyseverslag en het laboratorium
bezorgt dat ook automatisch aan de Mestbank. HIj hoeft zijn
analyseverslag dan ook niet meer zelf te bezorgen aan de
Mestbank.
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residubepaling laten uitvoeren. Dat worden opvolgstalen
genoemd. Ook die land- en tuinbouwers kregen in week 38
van de Mestbank een brief met de aangeduide percelen.
De land- of tuinbouwers moeten voor de opvolgstalen zelf
contact opnemen met een erkend laboratorium naar keuze
om in de periode van 1 oktober tot en met 15 november
een nitraatresidubepaling te laten uitvoeren. De Mestbank
stuurt samen met de brief waarin de percelen aangeduid
worden ook een aanvraagformulier mee met alle voor het
laboratorium relevante gegevens over de te bemonsteren
percelen. Het is van het grootste belang dat de land- of
tuinbouwer dat aanvraagformulier tijdig bezorgt aan zijn
laboratorium.

b. Beheerovereenkomst
enkomst
nkomst water
wa
Land- of tuinbouwers
water
rs die een beheerovereenkomst
b
hebben gesloten met de VLM moeten in de periode van 1
oktober tot en met 15 november een nitraatresidubepaling
laten uitvoeren op alle percelen waarop de maatregel wordt
toegepast. Met de beheerovereenkomst water engageert
de land- of tuinbouwer zich om, in ruil voor een vergoeding,
minder te bemesten. Het bewijs wordt o.a. geleverd aan de
hand van een nitraatresidubepaling. Het nitraatresidu moet
dan ook lager zijn dan de algemeen geldende drempelwaarden. Concreet moet het nitraatresidu op een perceel
waarop de beheerovereenkomst water wordt toegepast
meer dan 4 kg lager liggen dan 1ste drempelwaarde die van
toepassing is op het perceel.
In tegenstelling tot de opvolgstalen en de derogatiestalen verstuurt de VLM geen aanvraagformulieren voor de
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Erkende laboratoria
Een overzicht van de erkende laboratoria waarbij de landen tuinbouwers terecht kunnen voor het laten uitvoeren van
een nitraatresidubepaling staat op de VLM-website:
www.vlm.be > Land- en tuinbouwers > rubriek ‘in de kijker’.
Het Nitraatmeldpunt
Om de staalnamecampagne in goede banen te leiden,
kunnen de land- en tuinbouwers ook dit jaar terecht op
het Nitraatmeldpunt. Inloggen doen ze met behulp van
hun elektronische identiteitskaart en een kaartlezer. Het
Nitraatmeldpunt is te bereiken via de VLM-website:
www.vlm.be > Land- en tuinbouwers > Nitraatmeldpunt.
De land- en tuinbouwers konden via het Nitraatmeldpunt
tot 29 september melden dat ze willen aanwezig zijn bij
de nitraatresidustaalname op hun perceel. Na 29 september kunnen die meldingen alleen nog rechtstreeks bij het
laboratorium dat aangeduid werd om de staalname uit te
voeren.
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PUBLICATIES

EDUPLUS OPLEIDINGEN 2014-2015

Voor speciʖeke vragen over de beheerovereenkomst water,
kunnen de land- en tuinbouwers terecht
rec bij Anneke Thuy op
02 543 69 79 of bij de regionale vestigingen:
estiging
estiginge
VLM Regio West
vestiging Brugge en Gent: Michel
el De Clerck
tel. (09)244.85.63

VLM Regio Oost
vestiging Herentals
tals en Hasselt:
Hassel
Hasselt: Dirk
Dir Awouters
tel. (011)29.88.06
.0
.06
vestiging Leuven:
euven
uven:: Sven Ja
Jardin
Q
tel. (016)66.52.86
66.5
66.52.86

maal in te zetten.
ze
algemene opleidingen is er ondermeer aandacht voor
Bij de algeme
gezondheid, transport, veiligheid, technische en algemene
ge
gezondhei
vaardigheden, ICT- vaardigheden enzovoort.
va
vaardig
opleidingen richten zich ondermeer
De sectorspeciʖeke
D
s
ook rechtstreeks naar boomkwekerij, sierteelt, tuinaano
oo
leg. Voor de boomkwekerij en sierteelt zijn het allemaal
opleidingen op vraag. Een greep uit het aanbod: teeltmedewerker, gewasbeschermingsmiddelen, klimaatinstellingen,
vermeerderingstechnieken, veilig werken met ɓ enzovoort.
Voor tuinaanleg en –onderhoud betreft het een vaste opleiding over thema’s als aanleg en onderhoud van gazon,
veilig werken met de kettingzaag, aanleggen van verhardingen ɓ, alsook opleidingen op vraag.
Een brochure boordevol informatie over een opleidingsaanbod op maat van uw bedrijf die aan elk land- en tuinbouwbedrijf wordt bezorgd door EDUplus. Q
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ndelt alle
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inbouwwerken.
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VLM Regio Oost
vestiging Herentals: Cardijnlaan 1, 2200 Herentals
tel. (014)25.83.81
vestiging Hasselt: Koningin Astridlaan 10, 3500 Hasselt
tel. (011)29.87.63
Nieuw adres vanaf 27/10: VAC Hasselt, Koningin Astridlaan
50, 3500 Hasselt.
vestiging Leuven: Diestsepoort 6 bus 74, 3000 Leuven
tel. (016)66.52.64
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Vragen?
Voor al hun vragen en opmerkingen over controlestalen, opvolgstalen en derogatiestalen kunnen de land- en
tuinbouwers steeds terecht op de telefoonnummers van de
regionale vestigingen van de VLM:
VLM Regio West
vestiging Brugge: Velodroomstraat 28, 8200 Brugge
tel. (050)45.82.02

vestiging Gent: Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria
Hendrikaplein 70 bus 75, 9000 Gent,
tel. (09)244.86.12
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Als tijdens de staalname onregelmatigheden vastgesteld
worden, dan kunnen land- en tuinbouwers dat vanaf 1 oktober melden via het Nitraatmeldpunt. Dat kan uiteraard voor
alle staalnames, zowel voor die in opdracht van de Mestbank als die in eigen opdracht. De VLM zal alle meldingen
onderzoeken en gepaste maatregelen nemen.
Gevolgen bij een te hoog nitraatresidu
Voor elk perceel, ongeacht of het een controlestaal, een opvolgstaal, een derogatiestaal of een staalname in het kader
van een beheerovereenkomst water is, wordt het nitraatresidu getoetst aan de drempelwaarden. Als het nitraatresidu de drempelwaarden overschrijdt, moet de land- of
tuinbouwer begeleidende maatregelen toepassen in het
jaar volgend op de staalname (2015). De land- en tuinbouwer ontvangt voor de start van het bemestingsseizoen 2015
een brief van de Mestbank met de eventuele begeleidende
maatregelen.

ENERGIEKE HOUTKANTEN
TKAN

De provincie Oost-Vlaanderen
heeft een nieuwe brochure uit
over houtkanten. De brochure
richt speciʖek de aandacht op
houtkanten als landschapselement maar ook als bron van
energie. Energieke houtkanten
winnen terug aan belang.
Houtkanten bepalen mee het
landschapsbeeld en hebben
een belangrijke waarde. Ze
zijn dragers van biodiversiteit. Nuttige insecten die een rol
spelen bij geïntegreerde bestrijding vinden er onderdak.
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Het wortelgestel verbetert de drainage van de grond,
voorkomt erosie en draagt bij tot de bodemvruchtbaarheid.
Daarnaast vormen houtkanten een natuurlijke geur- en
stofʖlter, zijn windbreker en staan in voor luchtzuivering
en koolopslag. En – ook belangrijk – ze dragen bij tot een
aantrekkelijk landschap voor iedereen.
Maar hoe zet je ze in op een modern bedrijf? Naast het
'hoe' en 'waarom' krijg je heel wat praktische tips mee om
aan de slag te gaan.
De brochures is gratis online te bestellen via
www.oost-vlaanderen.be/landbouw (rubriek ‘publicaties’). Q
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