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MAP-MEETPUNTEN 2014-2015
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Dit is het vierde jaar dat we een analyse van de MAP-meetpunten (MP)
MP)
P) maken, nu gebaseerd
ge
op
het meetjaar 2014-2015 (*). In deze analyse werden de gegevens van
an 755 actuele MP
meegenomen. Gegevens van geschrapte meetpunten werden niet meegenome
meegenomen, ook niet in de
cijfers van de voorgaande meetjaren. Alle cijfers hebben dus
us betrekking op de
d nieuwe dataset. De
schrappingen hebben vooral betrekking op de constatering
ing
ng van invloed va
vvan huishoudelijk
afvalwater. Het meetnet wordt op die manier betrouwbaarder
focust zich enkel op de
aarder
der en focus
focu
landbouwinvloed.
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Provinciale coördinatoren CVBB,
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De rode MAP-meetpunten
In het meetjaar 2014-2015 kleurden
15 MP 20  oS een totaal van 55
MP rood +iertegenover Vtaan 59 92
9.2
 groene MP In het meetjaar 2010132014 Zaren er 150 MP 199 
% rood
d
en in het meetjaar 2012-201
013 15
5 245
2
24.5

=oalV bij de voorgaande
nde meetjaren
eetjaren
treden er oSnieuZ
oS
Z verVchuivingen
verschuivin
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op
op
er zijn 5 nieuZe
Ze
e rode
ro Sunten
punten
en en maar
m
2 nieuZe groene
Na
oene
ne Sunten
punten ʖguur
ʖg
1 . N
de grote stap in de goede rich
richting vvan
vorig jaar zetten Ze
globaal een
e dit jaar glob
kleine stap terug. Gelukkig
ukkig is dit niet zo
voor alle provincies. :est-9laanderen
st
doet immers Zel een stap in de goede
richting terZijl 2ost-9laanderen kiest
voor de status Tuo. 'e andere provincies zetten Zel een stap achteruit.
2ost-9laanderen en 9laams-%rabant
blijven Zel nog voldoen aan de doelstelling van MAP4 ma[imum 1 rode
meetpunten in 2014 maar het vizier is
ondertussen gericht op MAP 5 ma[imum 5 rode meetpunten in 201 .
'oor de stijging van dit meetjaar
verliest 9laams-%rabant met 11.9 
rode MP 4 1 rode MP de eerste
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V Figuur 1: verschuivingen van de inkleuring van de MAP-meetpunten tijdens het laatste meetjaar.

plaats aan 2ost-9laanderen dat gelijk
blijIt op 9.4  15 rode MP . +iermee
lijkt voorlopig een einde te komen aan
de dalende trend die 2ost-9laanderen
al 5 jaar noteerde. Limburg blijft een
golfbeZeging maken en noteert terug
een stijging ZelisZaar kleiner dan de
daling van vorig jaar 5 25 rode MP .
Het scoort met 22.1 % rode MP iets
beter dan AntZerpen  4 rode MP
dat 22.5 % rode MP noteert. Het aantal
rode MP stijgt in AntZerpen nu al
tZee jaar op rij. :est-9laanderen nog
steeds de provincie met het hoogste
percentage rode MP zet de trend van
het meetjaar ‘13-’14 verder en boekt

als enige provincie een vooruitgang -5
0 rode MP en eindigt op 31.5 % rode
MP. In :est-9laanderen is in vier jaar
tijd het aantal rode MP met een kZart
gedaald en op tien jaar tijd gehalveerd.
Het aantal nieuZe rode punten is
beduidend hoger dan vorig jaar 35
t.o.v. 21  bijna in alle provincies stijgt
het aantal nieuZe rode punten. 'eze
Zorden niet gecompenseerd door de
nieuZe groene punten nu 2 vorig
jaar 5 . In 2ost-9laanderen houden
de nieuZe groene punten de nieuZe
rode punten elk 4 in evenZicht. In
AntZerpen Limburg en 9laams-%rabant Zordt het aantal nieuZe rode
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34 % van de overschrijdingen maar
deze veroorzaken Zel bijna 64 % van de
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De overschrijdingen
Het aantal overschrijdingen is met 6
 1.1 % gestegen ten opzichte van
een daling van 119 en 43 de jaren ervoor tot 53 of 10.5 % van alle metingen.
In 9laanderen is het aantal overschrijdingen in 10 jaar met meer dan 60 %
gedaald en is het aandeel overschrijdingen van 20.4 % teruggelopen tot
10.5 %. In :est-9laanderen is het
aandeel zelfs teruglopen van 31.0 % tot
12.4 %. In 9laams-%rabant AntZerpen
en 2ost-9laanderen is het aandeel 
e
tot % met ‘ups en doZns’ in de laatste
jaren. 'e laatste loodjes Zegen Zel-licht zZaarder.
p
Er blijft Zeinig beZegen in de groep
van meetpunten met meerr dan 6
an een
n groot
overschrijdingen Zaarvan
lopen met
me
deel gelegen zijn op Zaterlopen
trijke bronnen.
bronn
'e
invloed van nitraatrijke
en
n afkomstig van dez
overschrijdingen
deze
n ongeveer
ngeveer 40 % van alle
punten blijven
n uitmaken e
en het
overschrijdingen
bronnen llijkt
nitraatgehalte van die bron
Zeinig te veranderen in de tijd
tijd. :e blijte afzonderven pleiten om deze punten
lijk te evalueren. Het nitraatgehalte van
die punten Zordt niet alleen be±nvloed
door de land- en tuinbouZactiviteiten
in het afstroomgebied van het meetpunt maar eveneens door de land- en
tuinbouZactiviteiten in het intrekgebied
van de bronnen.
'e eenmalige overschrijdingen maken
slechts  % van alle overschrijdingen
uit maar geven Zel aanleiding tot het
rood kleuren van 2 % van de rode
punten. Het aantal overschrijdingen
van de meetpunten met 1 tot 3 over-

V Figuur 2. Verandering van de inkleuring van de MAP-meetpunten
P-meetpunten in Vlaande
Vlaanderen tijdens het laatste
meetjaar.

voorgaande jaren. 2ok Limburg Zas
opv
opvallend
vlak met minder oversch
schrijd
schrijdingen
tijdens de Zintermaanden en meer tijdens de eerste helft
van het meetjaar.
• 2ok in 9laams-%rabant is er een
toename met nu iets meer overschrijdingen in de eerste helft van
het meetjaar.
• Een verklaring voor de vlakkere verdeling in 2ost-9laanderen Limburg
en 9laams-%rabant kan gevonden
Zorden in het aandeel van de met
nitraten beladen bronnen in de metingen.
• 'e laatste drie meetjaren Zas er in
geen enkele provincie een maand
zonder overschrijdingen.

AV

punten niet gecompenseerd door de
nieuZe groene punten zodat er een
negatieve balans van rode punten over
blijft. Enkel in :est-9laanderen Zordt
de stijging in het aantal rode punten
10 gecompenseerd door een grotere
stijging in het aantal nieuZe groen
punten 15 .
Algemeen is in 10 jaar het aantal
rode MP bijna gehalveerd. Aan deze
evolutie hebben vooral de provincies
2ost-9laanderen van 50 naar 15
en :est-9laanderen van 142 naar
0 bijgedragen. 9laams-%rabant en
AntZerpen reduceerden het aantal
rode MP met ongeveer een derde en
Limburg met 20%. Er blijven echter
veel MP over en Zeer gaan tussen rood
en groen. Het ‘vasthouden’ is blijkbaar
geen gemakkelijke opgave en dit is
juist Zat nodig zal zijn als Ze de doelstelling van 201 Zillen halen.

Seizoensinvloeden
vloeden
eden
Het aantal
tijdens het
tal overschrijdingen
erschrijdingen tijden
jaar neemt
Zinterseieemt sterk toe in het
h Zin
en
n en het laagste aantal
aa
o
zoen
overschrijzome
om gemeten.
dingen
en Zordt in de zomer
In het meetjaar 2014-2015
20142014-2
piekten de
overschrijdingen vooral
overschrijding
vo
van januari
tot
ot maart. 'e tZee
tZe meetjaren ervoor
Zaren
are ze breder
bred uitgespreid over de
Zaren
eriod oktober
okt
periode
tot maart. Uitzonderuit
lijke uits
uitspoelingen
zoals in juli 2012
hebbe zich niet voorgedaan.
hebben
'e Zijzigingen in de verdeling van de
overschrijdingen over het jaar verschillen naargelang de provincie:
• AntZerpen vertoont nog steeds een
opvallende Zinterpiek als gevolg van
uitspoeling door de regen. 'it jaar
gemeten in januari en in september.
• In :est-9laanderen Zas de Zinterpiek heel sterk van januari tot en met
maart terZijl de andere maanden
er opvallend Zeinig overschrijdingen Zaren. =oals steeds is dit in
:est-9laanderen te linken aan zZare
regenval. In juli 2012 zorgde zZare
regenval voor 61 overschrijdingen en
daarna veroorzaakte de regen veel
overschrijdingen in september-oktober.
• 2ost-9laanderen blijft een markante
vlakke verdeling tonen dit jaar terug
op een iets hoger niveau dan de

De oorzaken van de overschrijdingen
Op basis van de terreinkennis maakt
het &9%% sinds 2013 een indeling van
de rode MAP-meetpunten al naargelang de vermoedelijke of vastgestelde
oorzaken van de overschrijdingen.
'it is een basisdocument Zaarmee
voor elk rood MAP-meetpunt beter kan
ingeschat Zorden Zelke aanpak Zenselijk en nodig is tijdens het komende
Zinterjaar.
'e rode MAP-meetpunten Zorden ingedeeld in zeven klassen van invloedsfactoren oorzaken van overschrijding
1. de oorzaak van de nitraataanrijking
ligt bij de land- en tuinbouZ : de bemestingspraktijken de teelttechniek
en de bedrijfsvoering in het algemeen;
2. de nitraataanrijking komt voornamelijk in de beek terecht via nitraatrijke
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3. de nitraataanrijking is afkomstig van
moedZillige lozingen of overtredingen door land- en tuinbouZ;
4. de nitraten zijn niet afkomstig uit de
landbouZ;
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• Het aandeel rode MAP-meetpunten
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5. de nitraten zijn afkomstig van Zaterlopen uit het buitenland;

meetjaar .

AV

bronnen d.i. grondZater dat versneld aan de oppervlakte komt ;

6. er is meer onderzoek nodig door
&9%% om te Zeten Zaar de nitraataanrijking vandaan komt;
. &9%% kan de oorzaak van de overschrijding niet meer achterhalen
en sindsdien is de ZaterkZaliteit
opnieuZ goed.

g geactu
actu-%egin 2015 Zerd deze indeling
geactue resultaten:
ltat
aliseerd en dit gaf volgende
P-meetpunten
etpunten
• 5% van de rode MAP-meetpunten
and en
n tuin
tuin-Zorden be±nvloed door landbouZ.
rde 21% van de rode
ro
• 'aarnaast Zorden
unt
nten
en be±nvloed
oe door
MAP-meetpunten
Zater met meet
nitraatrijk bronZater
meetn de
d norm van 50
Zaarden hoger dan
mg nitraatl .
'e nitraatconcentratie in dit bronZater is eerder een Zeerspiegeling van
de landbouZpraktijken van enkele
jaren geleden dan van de huidige
landbouZpraktijk.

• Jammergenoeg zijn bij 5% van de
rode MAP-meetpunten de overschrijdingen nog steeds gevolg van Zanpraktijken lozingen en overtredingen
maar er is een positieve trend.
• Het aandeel rode MAP-meetpunten
omZille van niet-landbouZinvloed
is fel gedaald nog 1% het voorbije
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V In West-Vlaanderen is in vier jaar tijd het aantal rode meetpunten met een kwart gedaald en op
tien jaar tijd zelfs gehalveerd!

voor ongeveer 1/3de van de overschrijdingen en vertegenZoordigen ongeveer
een vierde van de rode MP. Hier is geen
snelle Zinst te verZachten. Hier hopen
Ze via het gevraagde onderzoek bijkomende informatie te bekomen over de
intrekgebieden en de reistijden om een
speciʖeke gebiedsgerichte Zerking uit
te kunnen rollen.
9erder blijft er een groep van permanent rode MP Zaarbij de oorzaken van
de overschrijdingen moeten gezocht
Zorden bij de land- en tuinbouZers in
het afstroomgebied maar Zaarbij de
oorzaken nog niet volledig duidelijk
zijn. Sinds vorig
jaar krijgen Ze met de
g ja
intensieve aanpak
anpak van
v het &9%% meer
inzicht in de
e oorzaken
oorzaken van de overgebieden en Zorden
gebie
schrijdingen
dingen
en in die gebied
de bedrijv
grondslag
bedrijven
en die aan de g
begeleid. Bovendien
hiervan
iervan liggen begele
heel Zat residustaZorden momenteel
momen
momentee
enomen als
a gevolg van de nieuZe
le genomen
len
MAP5. We roepen hierbij
regels
egels in MA
MAP
en tuinbouZers die geconde landla
e
fronteerd Zorden met onverZachte
fronte
fronteer
overschrijdingen op om contact op te
overs
nemen met de bedrijfsbegeleiding van
n
ne
het &9BB teneinde de aanpak van de
bemesting verder te optimaliseren.
Als Ze in 201 de doelstelling van 5 %
rode MP Zillen bereiken is het duidelijk
dat er nog veel Zerk aan de Zinkel is.
Het komt er nu op aan het tempo te
versnellen.
Met samenZerking van alle betrokkenen boeren en tuinders begeleiders
onderzoekers en voorlichters hebben
Ze de voorbije jaren de Zeg afgelegd
van 33 naar 21% rode MP.
Met dezelfde spirit en positieve ingesteldheid moeten Ze verder de Zeg
opgaan om de doelstelling van 5% rode
MP te bereiken of zo dicht mogelijk te
benaderen.
Om de ZaterkZaliteit verder te verbeteren kunnen de plaatselijke land- en
tuinbouZers rekenen op &9BB-ondersteuning via de Zerking van de
ZaterkZaliteitsgroepen. 'aarnaast
Zorden via de intensieve aanpak van
de bemestingsstrategie binnen het
afstroomgebied van rode MAP-meetpunten een groot aantal percelen opgevolgd aan de hand van staalnames
bemestingsadviezen en metingen van
het nitraatresidu in het najaar. Q

• MAP-meetpunten
MAP-meetpunten m
me
met invloed vanuit
het buitenland kom
komen niet meer voor.
Conclusie
In het meetj
meetjaar ‘14-’15 Zaren er  rode
meetpun
etpu
meetpunten
meer ten opzichte van het
meetj
tj
meetjaar
‘13-’14. Enkel in :est-9laander
deren Zordt vooruitgang geboekt met
5 rode MP minder. Oost-9laanderen
levert een status quo af en de andere
provincies gaan erop achteruit. Het
aantal overschrijdingen is nagenoeg
constant ondanks het verhoogd aantal
metingen. Het aantal meetpunten met
Zeinig 1-3 overschrijdingen blijft een
groot aandeel 64 % uitmaken.
'e stijging van het aantal meetpunten is voor een stuk toe te Zijzen aan
eenmalige overschrijdingen die uit het
niets opduiken in AntZerpen zijn er
dat zelfs . In het meetjaar 2014-2015
Zaren er dat 16 Zat overeenkomt met
10.% van de rode MP. 9eelal is het
&9%% niet of beperkt actief in deze
gebieden. 9anaf 2016 Zordt sneller
optreden mogelijk via het snel communicaties\steem vanuit 9MM.
'e nitraatrijke bronnen blijven zorgen

(*) Het volledige artikel met o.a. meer
details per provincie is op te vragen op de
redactie van Sierteelt&Groenvoorziening.
Met dank aan Johan Sanders voor de
verwerking van de gegevens!
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