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De daling van het aantal MAP-meetpunten met overschrijdingen zette zich onder MAP 5
tot nu toe minder spectaculair door dan onder MAP 4. Toch ziet Dirk Coomans, algemeen
coördinator van het CVBB, positieve evoluties. We spraken met hem over de belangrijkste
bedreigingen en uitdagingen. – Patrick Dieleman
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e opdracht van het CVBB (Coördinatiecentrum Voorlichting en
Begeleiding duurzame Bemesting) is gekoppeld aan de looptijd van het
Mestactieplan, dus 4 jaar. Omdat het
eerste jaar van MAP 4 gebruikt werd om
de werking op poten te zetten, komen we
ondertussen aan 6 jaar effectieve werking. “Of er na 2018 een vervolg komt,
hangt af van wat er op politiek vlak zal
beslist worden, maar veel mensen zijn er
zich van bewust dat er toch een zekere
werking moet blijven”, zegt Dirk Coomans. “We moeten er ook rekening mee
houden dat de Vlaamse overheid voorlichting en begeleiding via haar eigen
diensten fel aan het reduceren is. Dat is

zo bij het departement Landbouw en
Visserij, maar meer nog bij de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM), die vanaf 1
januari 2018 stopt met de dienst bedrijfsadvies. Als derden voor de voorlichting
moeten instaan, dan zou CVBB daar
perfect in passen. Onze medewerkers zijn
ingebed in de praktijkcentra. Dat maakt
dat we kunnen beschikken over de volledige knowhow van die centra. Bovendien
staan de praktijkcentra dicht bij boeren
en tuinders. Ze genieten hun vertrouwen,
wat maakt dat ook wij goed geaccepteerd
worden. We hebben ondertussen ook veel
ervaring opgebouwd. Het zou dom zijn
om dat allemaal zomaar van de kaart te
vegen en iets anders in het leven te
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roepen. En het werk is niet af! Sinds
MAP 5 (2015) is er nauwelijks vooruitgang
geboekt. We blijven hangen rond de 20%
rode meetpunten.”

Toch positieve tekens
Op het eerste gezicht zou je kunnen
besluiten dat het beleid niet goed heeft
gescoord met MAP 5. “Men zou kunnen
zeggen dat al het geld dat in handhaving
en controle en in voorlichting en begeleiding gestopt is niets heeft opgeleverd.
Maar we zien dat er steeds meer goede
praktijken – zoals groenbedekkers – worden toegepast in het veld. Verder zien we
het aantal overschrijdingen dalen bij
meetpunten met overschrijdingen, even-
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op vraag van de boeren en tuinders.
Daarbij hebben we ons sinds vorig jaar
– om het werkvolume en ons budget
onder controle te houden – gefocust op
bedrijven die de drie voorbije jaren een
overschrijding van het nitraatresidu
hadden. Uitzondering zijn de nieuwkomers, die sowieso een eerste jaar kunnen
inschrijven voor de CVBB-begeleiding.
Andere bedrijven mogen ook meedoen
maar ze moeten alle analyses zelf betalen. Daardoor is het aantal bedrijven dat
we begeleiden bijna gehalveerd. De tijd
die vrijkomt kunnen we investeren in de
intensieve aanpak.“

Heikele punten

CVBB ondervindt dat nog te veel land- en
tuinbouwers zich onvoldoende bewust
zijn van juiste bemesting en bemestingspraktijken. “Er wordt nog te vaak op
zekerheid gespeeld, omdat ze ‘al 20 jaar
gewoon zijn om zo te bemesten en daar
altijd goede resultaten mee haalden.’
Waarom zouden ze dat veranderen? In
teelten zoals bloemkool en prei is een
boer vaak blij wanneer het bijbemestingsadvies nul is. We zouden bij dergelijke analyses ook een negatief advies
moeten kunnen toevoegen. De ene heeft
misschien juist genoeg bemest, maar
zijn collega heeft mogelijk 100 eenheden
te veel gegeven. Wie start met een
kleinere basisbemesting moet wel alert
zijn nadien. Teelten met een korte groeiduur mogen onderweg geen honger
krijgen, want dat wreekt zich in de kwali-
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een afwachtende houding aan. Bij heel
wat van hen krijgen we pas vanaf het
tweede jaar meer vertrouwen. We zijn
dus soms al twee jaar verder vooraleer
de veranderingsmolen op gang komt.
De tegenvallende meetresultaten zijn niet
altijd motiverend, niet voor de landbouwsector maar ook niet voor het CVBB,
maar de werking gaat verder. We spelen
zo kort mogelijk op de bal. We merken
dat we met onze intensieve aanpak ook
terechtkomen bij boeren die niet of
nauwelijks naar vergaderingen komen. Of
we altijd in hun hoofd geraken, is nog iets
anders. De intensieve aanpak is heel
arbeids- en kapitaalsintensief. We trachten dit te rationaliseren, bijvoorbeeld
door in een groot afstroomgebied niet
alle percelen te bemonsteren. We concentreren ons op de deelgebieden waar
de hoogste metingen voorkomen en ook
op de probleembedrijven. Vaak zie je dat
het nitraatresidu gekoppeld is aan de
boer, dat zijn invloed groter is dan die van
de teelt. Ook volgen we teelten zoals
groenten en aardappelen intensiever op
dan bijvoorbeeld bieten en granen.
In gebieden zonder intensieve aanpak
zorgen we ook voor bedrijfsbegeleiding

Vaak is de invloed van de boer
op het nitraatresidu groter
dan die van de teelt.
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als de hoogte van de pieken. Als die trend
zich verder doorzet, zal dat uiteindelijk
ook tot uiting komen in het aantal rode
meetpunten.”
Vervolgens staat Coomans stil bij het
fenomeen van de meetpunten die flirten
met de grens van 50 mg/liter. “In het
meetjaar 2015-2016 zagen we overal in
Vlaanderen, maar toch vooral in WestVlaanderen, een groep van MAP-meetpunten die de norm net niet overschreden
en die dus groen werden. Dit jaar deden
diezelfde meetpunten het iets slechter,
waardoor ze opnieuw rood zijn. Dat kan
gewoon al het gevolg zijn van het teeltplan in het afstroomgebied, bijvoorbeeld
door wat meer groenten en aardappelen.
We kunnen de effecten van bemesting in
samenspel met de weersomstandigheden niet altijd vatten. We zien die punten
kabbelen rond de 50 mg, ze vertonen een
dalende trend en we vermoeden dat ze er
uiteindelijk definitief onder geraken. Die
absolute grens tussen groen en rood is
eigen aan het meetsysteem. Wanneer de
gewassen nog klein zijn in het voorjaar is
na een zware bui wat nitraatverlies niet te
vermijden. We hebben met de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) de afspraak
gemaakt om op een aantal plaatsen
continu te meten en te zien hoeveel de
waarden schommelen. Volgens mij zijn
die variaties vrij hoog. Stellen dat de
gehaltes op elk moment in elke druppel
water goed moeten zijn is theoretisch
juist, maar de natuur zit zo niet in elkaar.
Bij zware neerslag is het anderzijds vaak
ook moeilijk is om dit te bewijzen. Wat is
zwaar? En vaak zijn die buien zeer plaatselijk en is er niet altijd een meetpost van
het KMI in de buurt.”

Intensieve begeleiding

© PATRICK DIELEMAN
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Coomans ziet positieve evoluties in de
gebieden waar CVBB al 2 jaar land- en
tuinbouwers intensief begeleidt inzake
bemestingspraktijken en teelttechnieken.
“Bij sommige boeren zien we geen verandering, maar anderen hebben ingezien
dat ze fijner kunnen bemesten. En dat
vertaalt zich ook in betere nitraatresidu’s.
We zien dus signalen dat onze intensieve
aanpak werkt. De link tussen goede
nitraatresidu’s en een goede waterkwaliteit is nog niet altijd eenduidig. We trachten uit te zoeken wat daar speelt. Anderzijds moeten we ook beseffen dat het
veranderen van gewoontes, van bemestingstradities, tijd vraagt. Veel boeren
nemen het eerste jaar van begeleiding

Dirk Coomans: “Doordat we de niet gevalideerde meetresultaten al na enkele dagen doorkrijgen,
kunnen we veel sneller en beter zoeken naar de reden van de overschrijding.”
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Dirk Coomans vindt dat we in Vlaanderen
een beetje het slachtoffer zijn van onze
grote werkijver. “We hebben veruit het
dichtste meetnet voor oppervlaktewater.
Ten gevolge van onze ruimtelijke ordening wordt er vaak in kleine beken gemeten. Daar wordt kort na zware regenbuien
nogal eens een overschrijding genoteerd.
Wat focusgebied betreft, wordt dat eventueel wel gedelibereerd, maar het MAPmeetpunt blijft wel rood. Ik heb het hier
niet over meetpunten die stelselmatig
alle jaren een dergelijke overschrijding
laten zien. De vraag is of we de meetpun-
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evolutie, bijvoorbeeld in gebieden met
intensieve begeleiding. Uiteraard moeten
er resultaten komen, maar we botsen
hier en daar op onze grenzen, onder
meer door mensen die de schijn geven
van mee te werken maar dat niet doen,
de zogenaamde jaknikkers. Die geven de
indruk mee te werken, omdat het hen
toch niets kost. Belangrijk is dat boeren
en tuinders beseffen dat met uitzondering van een teeltmislukking of specifieke
calamiteit nitraatresidu’s van 200 of meer
niet kunnen. De oorzaak kan liggen in
een foute inschatting van de hoeveelheid
mest of de mestinhoud, of het effect van
oogstresten. Openspreiden of injecteren
maakt een groot verschil, met moderne
apparatuur (injectie) kan men juister
bemesten dan met de oude beerkar. Er is
ook meer gevaar voor overlappingen bij
bovengronds openspreiden. Over de
mestanalyse bestaat ook veel discussie:
zijn die metingen precies genoeg? Toch
onthoud ik uit mijn verleden als voorlichter dat boeren die werken op basis van
mestanalyses doorgaans goede resultaten behaalden, zowel qua teeltopbrengst
as qua nitraatresidu.”

bo

ten die jaren groen zijn en dan eens één
overschrijding vertonen niet op een
andere manier moeten gaan beoordelen?
Europa aanvaardt de 95 percentiel-regeling: je kan één meting op twintig laten
vallen. In Vlaanderen passen we dat niet
toe, omdat er maar twaalf metingen per
jaar zijn en omdat er op jaarbasis wordt
geëvalueerd. Dat zou wel kunnen door dit
over twee jaar te bekijken. Ik denk en
hoop dat de Vlaamse overheid (VMM en
VLM) bereid is om hierover na te denken.
We hebben geregeld overleg en werken
goed samen met hen.”
Dirk komt nog eens terug op de beoogde
5% rode meetpunten. Hij hoopt in stilte
dat het de volgende winter kan lukken om
in de buurt van 16% te geraken, de doel-
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teit. Om ontledingen uit te sparen nemen
we soms maar een eerste staal ten
behoeve van de eerste bijbemesting,
maar dan moet je daar als boer snel
kunnen op inspelen.
Een ander heikel punt is dat ‘mest plaatsen’ nog te veel aan de orde blijft op een
aantal bedrijven. Ik kan begrijpen dat de
put leeg moet in augustus/september of
dat boeren die in het voorjaar het peil
zien stijgen in de mestkelders snel op
het land willen. Meer mestopslag is de
enige oplossing, maar dat is niet altijd
evident. We kunnen niet verwachten dat
alles 100% volgens het boekje verloopt
– dat is in de rest van de maatschappij
ook niet zo – maar er zit toch nog rek op,
zeker in moeilijke teelten zoals aardappelen en groenten.
Zowat 20 tot 25% van de rode meetpunten zijn het gevolg van nitraatrijke bronnen. Als je een reistijd zou hebben van
10 jaar, dan weet je dat je pas over
10 jaar effecten zal zien. Jarenlang werd
geopperd dat dit nitraat ook van de
landbouw afkomstig is. Daar discussiëren we niet over, maar invloed van nitraatrijke bronnen betekent dat we niet in
het afstroomgebied moeten kijken, maar
verderop in het intrekgebied van de bron.
Het goede nieuws is dat het onderzoek
hieromtrent gestart is op 1 april.
Wat de bemestingspraktijken betreft,
denk ik dat nog niet iedereen goed beseft
wat mestkorrels die in het water terechtkomen kunnen veroorzaken. Er moeten
niet veel korrels ammoniumnitraat in een
beek met weinig water vallen om de
50 mg te bereiken. Het beter afstellen van
meststoffenstrooiers en respecteren van
de bufferstroken zijn daarvoor de ordewoorden. Verder hebben we nog enkele
meetpunten met lozingen vanuit de
glastuinbouw.”
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Een heikel punt is dat ‘mest plaatsen’ nog te veel
aan de orde blijft op een aantal bedrijven.

stelling van MAP 4. “Het is duidelijk dat
we tijd moeten kunnen kopen. We hebben
geleerd dat het tijd vergt om zaken te
veranderen. Een van onze basisdocumenten is een indeling van de rode meetpunten naargelang de oorzaak van overschrijding. We gebruiken dat om onze
strategie te bepalen voor een specifiek
gebied. We hebben die punten nu verder
opgesplitst in groepjes en daarbij geschat
hoelang het zal duren vooraleer het
probleem er volledig is opgelost: kort
(nog voor eind 2018), middellang (de
periode van MAP 6) en lang. Ongeveer
75% van de rode meetpunten heeft
minimaal nog een bijkomende periode
van vier jaar nodig. We zien een mooie
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Verder reikend onderzoek
Op de vraag of hij nog wijzigingen in
aanpak ziet in de toekomst, antwoordt
Dirk Coomans dat er nog wel enkele
denkpistes zijn. “In MAP 5 komt fosfor
meer in beeld, en vermoedelijk nog meer
in MAP 6. Fosfor gaan meten in het water
is niet onmiddellijk de opdracht maar we
volgen toch ook een tweetal ‘fosforcases’
per provincie op waar we frequent fosformetingen doen stroomopwaarts van het
meetpunt naar analogie met de nitraatmetingen. We bekijken hoe de fosfor zich
verhoudt ten opzichte van het nitraatgehalte en eerste resultaten geven aan die
toch anders evolueren. We volgen dit
vooral op om informatie te verzamelen en
zicht te krijgen op de specifieke situatie
van fosfor.
Nieuw is dat we sinds vorig jaar in samenwerking met VMM kunnen werken
met signaalwaarden. Voorheen duurde
het bijna een maand voordat de resultaten van de staalnames officieel konden
worden geraadpleegd. Nu speelt VMM
ons al na enkele dagen de niet gevalideerde waarden door. Dat laat ons toe om
bij onverwachte meetresultaten de
situatie ter plaatse te onderzoeken. We
kunnen dan veel meer detecteren dan
een maand nadien.” n
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INTENSIEVE BEGELEIDING DOOR HET CVBB
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In het afstroomgebied van moeilijke meetpunten kiest het CVBB voor een intensieve aanpak. We peilen bij Brecht Catteeuw van Inagro en Katleen Geerinckx van de Hooibeekhoeve naar hun ervaringen met dit systeem. – Patrick Dieleman

B

voor de percelen binnen een bepaald
afstroomgebied van een MAP-meetpunt.
Daar proberen we door die percelen heel
intensief op te volgen een meetpunt uit
het rood te halen. Ieder jaar delen we de
meetpunten in volgens de oorzaak van
overschrijding, zoals een lozing, huishoudens, een nitraatrijke bron. Zeker in
West-Vlaanderen is uitspoeling vanuit
percelen vaak de hoofdoorzaak. Zowat 60
van de 80 rode MAP-meetpunten hebben
de bemestingspraktijk of uitspoeling
tijdens de winter als oorzaak.
Katleen vult aan dat bij de meetpunten
die het Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV) begeleidt ook de landbouwpraktijk de oorzaak is van de nog resterende rode punten. Vooral de snelle
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recht coördineert de werking van
CVBB in West-Vlaanderen. Hij
stuurt een team aan van elf
medewerkers, waarvan enkele slechts
deeltijds werken voor het CVBB. Katleen
Geerinckx combineert haar werk voor het
CVBB met enkele andere projecten.
Beiden begeleiden bedrijven voor de
intensieve aanpak. “Dat was een van de
dingen die ik wilde blijven doen toen ik
coördinator werd”, zegt Brecht. “Ik volg
een heel klein beekje, maar dat maakt
dat ik betrokken blijf bij de praktijk. Dat
helpt me ook om te weten wat mogelijk
is, wanneer collega’s met suggesties
komen.”

Twee vormen
Wat kan iemand verwachten, wanneer
het CVBB zal starten met begeleiding?
Brecht wil eerst duidelijk stellen dat er
twee types van begeleiding zijn. “Intensieve Bedrijfsbegeleiding (IBB) gebeurt
op vraag van de landbouwer voor heel zijn
bedrijf, terwijl Intensieve Aanpak (IA)
gebeurt op vraag van het CVBB, en alleen

We zijn niet van de overheid,
die toekijkt, en ze hoeven geen
nadelige gevolgen te vrezen.

afvoer van nutriënten via drainages is een
probleem. De teelten in de Kempen zijn
vooral gras en maïs, maar er komen
steeds meer aardappelen, deels als
derde teelt. Met grasland hebben we
doorgaans weinig problemen, omdat de
nitraatresidu’s daar grotendeels goed
zijn.

Stalen nemen
Brecht legt uit dat ze het afstroomgebied
van een rood meetpunt systematisch in
kaart brengen door stroomopwaarts
waterstalen te nemen. Zo lukt het vaak
om ons te richten op een beperkt deel
van zo een afstroomgebied. We gaan dat
gebied dan heel intensief begeleiden. We
beginnen met najaarsstalen. Dat zijn
grondstalen tot 90 cm diep, net zoals bij
de nitraatresidustalen, maar we willen
ons daar zo weinig mogelijk mee vergelijken, omdat onze najaarsstalen niet
bedoeld zijn als controle en de gevolgen
dus heel anders zijn. Voor het nemen van
de najaarsstalen sturen we een brief en
bellen we ook nog eens om te vragen of
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“Ik vind het vooral fijn als je al enkele
jaren bij iemand komt”, antwoordt Katleen op de vraag welke moeilijkheden ze
ondervindt. “In het begin is dat lastig.
Dan moet je alles uitleggen en ook
vertellen dat je waterstalen zal nemen.
Eens wanneer ze je kennen en weten dat
ze in het voorjaar een telefoontje kunnen
verwachten, is dat iets gemakkelijker
praten. Na enkele jaren ken je hun bedrijf
beter, maar het is een opdracht voor
beide kanten. Ook voor de landbouwers
is het wat wennen aan iemand die hem
adviseert hoe hij het zou moeten doen.

© PATRICK DIELEMAN

Ook verderop tijdens het seizoen blijven
de medewerkers van het CVBB de bedrijven opvolgen. “Wanneer er een advies op
basis van een analyse binnenkomt bellen
we de landbouwers op om met hen te
bespreken of en, zo ja, hoeveel ze dienen
bij te bemesten. We kennen die bedrijven
ondertussen al goed en weten met welk
type kunstmest ze werken, zodat we de
precieze dosis kunnen adviseren.” Op de
vraag of de boeren geloof hechten aan
zijn advies reageert Brecht dat hij soms
wat tijd nodig heeft om een boer te
overtuigen. Wanneer hij ons het eerste
jaar niet gelooft, wanneer we hem op
basis van de staalname vertellen dat het
niet nodig is om bij te bemesten, moet hij
in september vaststellen dat het najaarsstaal weer te hoog uitvalt. Dan proberen
we hem te overtuigen om het in het jaar
nadien toch eens te proberen, en ons
advies te volgen – al is het voor één teelt
of perceel. Het jaar nadien kunnen ze

We gebruiken de resultaten om te bepalen waar we het jaar nadien moeten
langsgaan om de landbouwers te adviseren.
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Adviseren

vergelijken. Ze zien geen verschil in
opbrengst, maar wel een verschil in
kostprijs. En reststikstof. Zeker WestVlaamse boeren zijn vlot te overtuigen
met financiële argumenten.” Katleen zegt
dat dit bij haar in de streek minder aan de
orde is, omdat maïs nu eenmaal alleen
een basisbemesting krijgt. Ze vindt dat
die praktijk wel heel goed bruikbaar is
voor vollegrondsgroenten en aardappelen. Brecht vertelt dat ze bij aardappelen
doorgaans starten met 70% van het
advies en dan een staal nemen wanneer
de planten de grootte hebben van een
bloempot. “Normaal gebeurt dat na vier
weken, dit jaar was dat na zes weken. We
stellen vast dat we nog nauwelijks moeten aanvullen. Kort na de oogst wordt
opnieuw een profielanalyse (staal tot 90
cm) uitgevoerd. Hetgeen dan nog in de

ht

de mensen daar problemen mee hebben.
Soms moeten we het ter plaatse gaan
uitleggen, maar we hebben zelden te
maken met mensen die totaal niet mee
willen. Een voordeel is dat we ook mensen bereiken die je nooit tegenkomt op
vergaderingen. Doordat iedereen meewerkt halen we ook enorm veel rendement van onze inspanningen. De resultaten van de analyses worden eerst
bekeken op kantoor. We proberen bij een
overschrijding ook de reden te achterhalen. In januari gaan we die dan bespreken
met de landbouwer. We proberen samen
te achterhalen wat de redenen zijn van de
overschrijding en geven meteen ook al
advies. Indien de teelt het toelaat stellen
we voor om de basisbemesting te verminderen en bij te sturen in de loop van
het seizoen op basis van de analyse. Mijn
filosofie rond bemesten is niet te geweldig te beginnen. Ik zie het liefst een lage
basisbemesting, waarna kan bijbemest
worden volgens de noodzaak. Door het
staal pas na het planten of zaaien te
nemen, weet je ook wat je dierlijke bemesting precies heeft opgeleverd. Het is
algemeen bekend dat 10 stalen uit een
mestkelder 10 verschillende resultaten
kunnen opleveren. We laten vier weken
tussen het uitrijden en de staalname,
zodat je perfect weet hoeveel nitraat er is
vrijgekomen. In feite vertellen we hetzelfde voor IBB, maar dan voor heel het
bedrijf.
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Ook al werken Katleen Geerinckx en Brecht Catteeuw in totaal verschillende gebieden en omstandigheden, toch ervaren ze beiden dat bedrijven na de eerste onwennigheid voordeel ondervinden van de
ondersteuning die ze bieden.

bodem zit, geeft je een beeld wat je te
veel gegeven hebt. Bij de bepaling van het
nitraatresidu enkele weken later, kan er
al nitraat bijgekomen zijn door mineralisatie. Zeker het inwerken van oogstresten
zoals bloemkolen kan het nitraatgehalte
sterk doen oplopen.”
Die situatie is heel anders in de Kempen.
“Wij wachten voor onze najaarsstalen tot
het grootste deel van de maïspercelen is
geoogst”, vertelt Katleen. “Dat is efficiënter voor de staalnemers. Bij ons wordt
dat uitgevoerd door medewerkers van het
Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW).

18 • Boerenbond • Management&Techniek 13 • 14 juli 2017

Voor mezelf als adviseur is het aanpassen. Elk bedrijf is anders maar dat maakt
het, eens je ze beter kent, ook interessanter.
Brecht wijst op het belang van onafhankelijk advies. “We zijn niet van de overheid, die toekijkt, en ze hoeven geen
nadelige gevolgen te vrezen van onze
werking. In feite kan de boer alleen maar
winnen door mee te werken.” Op de
vraag of hij ooit al de deur gewezen werd,
verwijst Brecht naar het artikel dat hij
half juni maakte in het kader van de actie
MAP-man. “Het ging over een van de
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Brecht Catteeuw neemt een staal uit een waterloop. Dit ‘ritueel’ herhalen CVBB-medewerkers
honderden keren per jaar.

Bo

Katleen ziet niet direct een noodzaak om
het systeem van IA bij te sturen. “Ik denk
dat het goed werkt. Ik heb voor mezelf
wel een systeem uitgewerkt om het werk
rond te krijgen. In het voorjaar is het echt
wel ‘alles op een hoopje’, zeker in de
maïs. Eens de omstandigheden goed zijn
om mest uit te rijden, willen de landbouwers het veld op. Om dat moment moeten de stalen al genomen en geanalyseerd zijn en moet het advies op tijd bij de
landbouwer zijn. Dat is cruciaal, want
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eerste boeren die we individueel begeleidden. Aanvankelijk wilde hij niet
meewerken. We hebben meer dan een
uur staan discussiëren op zijn land. Hij
had er zelfs een collega bijgeroepen om
hem bij te staan in de discussie. Toen ik
hem dit voorjaar bezocht verontschuldigde hij zich voor het feit dat hij 3 jaar
geleden zo moeilijk gedaan had. Ondertussen neemt hij mij voor heel veel in
vertrouwen, ook voor privé-aangelegenheden. Eens je het vertrouwen krijgt, ben
je de drempel over. Daar staat wel tegenover dat hij van mij ook soepelheid
verlangt en al eens vraagt om op zaterdag langs te komen. Die man is in die
3 jaar volledig omgekeerd: waar hij kan
neemt hij stalen vooraleer bij te bemesten.”
Spijtig genoeg zijn de effecten op de
waterkwaliteit niet altijd eenduidig. “Het
nitraatresidu zie je vrij snel dalen, maar
het nitraatgehalte in de beek volgt niet
altijd", vertelt Brecht. “Het nitraatresidu
kan gedaald zijn, maar toch kan aan het
MAP-meetpunt nog een overschrijding
gemeten worden. Het moment van de
staalname kan het resultaat ook sterk
beïnvloeden. Dat maakt dat we geen
rechtlijnig verband kunnen maken tussen
een verbeterde bemestingsstrategie en
het aantal rode meetpunten. Ik ben ervan
overtuigd dat je dat beter zou zien indien
je iedere dag, of zelfs meerdere keren per
dag zou meten.” Zoiets kan met een
nitraatsonde, maar dat brengt enorm veel
werk met zich mee en is niet toe te
passen voor alle meetpunten.

wachten doen ze niet. Omdat maïs in één
keer bemest wordt, is het dan ook gebeurd voor dat jaar.” Brecht beaamt dat
een van de moeilijke punten is dat sommige landbouwers te weinig communiceren. “Als ze denken dat het morgen het
moment is om mest uit te rijden of om te
zaaien, dan doen ze dat. Sommigen
vergeten dat o zo belangrijke telefoontje
naar ons. We willen met die IA tonen hoe
het in de praktijk moet gebeuren. We
willen onze stalen zo kort mogelijk bij de
start van de teelt nemen. Dan is het
spijtig wanneer je een dag te laat komt.
Sommigen bellen juist voor ze eraan
beginnen. Zo is het nog gebeurd dat we
op een kant van het perceel stalen nemen, terwijl de boer al mest aan het
voeren is aan de andere kant.
Wat zouden Katleen en Brecht graag zien
veranderen? Brecht vindt het moeilijk dat
het allemaal buiten moet gebeuren en de
weersomstandigheden zo veel bepalen.
Katleen zou het fijn vinden om aan een
landbouwer te kunnen laten zien dat zijn
inspanningen tot een daling geleid hebben aan het meetpunt. “Het zou aangenaam zijn voor beiden als we de garantie
konden geven dat hun inspanningen met
zekerheid tot resultaat leiden. Maar de
realiteit is dat je hetgeen op een bodem
gebeurt niet altijd kan koppelen aan wat
er gemeten wordt in het water.” n

INDIVIDUELE BEGELE

Er zijn twee vormen van

IDING

individuele begeleiding

.
Intensieve aanpak (IA
)
• Gebiedsgericht
• Op vraag van het CV
BB
• De kosten worden ge
dragen door het CVBB
• De CVBB-medewerk
er bepaalt waar en hoeve
el stalen genomen wo
volgens de noodzaak
rden
Individuele Bedrijfsbe
geleiding (IBB)
• Voor heel het bedrijf
• Op initiatief van de lan
dbouwer
• Naast de begeleiding
is een pakket stalen inb
egrepen
• Andere bedrijven: pa
kket = 350 euro (50 eu
ro te betalen door de lan
wer + 300 euro subsid
dbouie)
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Onderaan de Lindeberg in Alken bevindt zich
een perenperceel waar continu nitraatrijk
water uit de drainages komt. Dat zorgt voor
overschrijdingen op het meetpunt op de
Kaalbeek, iets verderop.
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EFFECT VAN GRONDWATERSTROMEN
IN KAART BRENGEN
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Af en toe krijgt CVBB via projecten de kans om de situatie rond een slecht meetpunt grondiger te onderzoeken. Kris Dhaese van pcfruit volgt momenteel in Limburg een Leaderproject op rond de Kaalbeek in Alken. – Patrick Dieleman
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ris Dhaese is onderzoeker bij
pcfruit, maar hij werkt momenteel
volledig voor het CVBB voor
individuele begeleiding en intensieve aanpak. Hij staat ook in voor het monitoren
van een aantal moeilijke meetpunten,
waarbij hij vaak ook de evolutie van het
nitraatgehalte in het grondwater opvolgt
via eigen peilbuizen. Kris vertelt dat een
paar meter verschil met de officiële
grondwatermeetpunten van de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) soms grote
verschillen in meetresultaten en grondwaterstanden oplevert. “Het is moeilijk
om te achterhalen hoe grondwater
precies loopt, de oorzaak van hoge nitraatgehaltes kan heel ver van het meetpunt liggen. Ik ben graag actief op het

Het opsporen van de herkomst
van nitraatrijk grondwater
vraagt veel meetwerk.

terrein. Dat beperkt zich niet alleen tot
meten. Ik ben op een bepaalde locatie
bijvoorbeeld een drainage aan het opsporen, waarvan ik vermoed dat ze een grote
invloed heeft op de waterkwaliteit in dat
afstroomgebied. Ik heb die nu deels
gevonden. Het is de bedoeling om aan de
teler voor te stellen om die drainage te
onderbreken en daar een T-stuk op te
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plaatsen, zodat we kunnen meten. We
vermoeden dat die drainage water krijgt
uit een nitraatrijke bron. Drainages
voeren niet alleen water van boven af, dat
kan ook van onderuit komen.”
Dat ondervindt Kris ook op de Lindeberg
in Alken, waar pcfruit begin dit jaar een
Leaderproject startte. Beneden bevindt
zich een perenperceel waar continu
nitraatrijk water uit de drainages komt,
gemiddeld zowat 130 mg nitraat/liter. Dat
zorgt voor overschrijdingen op het meetpunt op de Kaalbeek, iets verderop. Kris
weet dat die bron te wijten is aan een laag
ondoordringbare Boomse klei. Dit veroorzaakt een versnelde afvoer van ondiep
nitraatrijk grondwater en een verhoogde
interflow. Deze term houdt in dat het
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Pcfruit trekt het project ‘Controle van de
stikstofuitspoeling naar het grond- en
oppervlaktewater’. De Bodemkundige
Dienst van België is copromotor en CVBB
treedt op als partner. Het project bestaat
uit twee luiken. “Een eerste is het opsporen van de herkomst van de stikstofuitspoeling. Daarvoor monitoren we zowel
het oppervlaktewater als het grondwater,
om de invloed van het grondwater op het
oppervlaktewater te onderzoeken. Een
tweede luik is fertigatie. We willen met
minder stikstofinput dezelfde hoeveelheid
en kwaliteit van peren kunnen telen op
zandleemgrond. We voorzien veertig
eenheden te geven vóór de bloei en het
resterende derde bij het afsluiten van de
scheutgroei. Blad- en bodemanalyse
moeten ons uitsluitsel geven of die
laatste fractie nog nodig is. Behalve een
controleobject hebben we een fertigatieobject met 20% stikstofreductie en een
fertigatieobject met 40% reductie. We
volgen de productie en ook kwaliteit en
bewaarbaarheid. De opgebouwde kennis
zal onder meer via studiedagen en betaalde voorlichting van pcfruit (diensten
aan telers) doorstromen naar de sector.
CVBB zet vooral in op het eerste luik.”
Kris Dhaese vertelt dat de eigenlijke
aanleiding voor het project problemen
met overschrijdingen wegens opkomend
grondwater zijn. “Het lukt niet om daar
vooruitgang te boeken. Dat komt vooral
omdat we niet weten welke percelen we
intensief moeten begeleiden om die
nitraatuitstoot te verminderen. Het is ook
nodig om de reistijd van het water te
kennen, zodat we kunnen inschatten
wanneer we effectief resultaten kunnen
verwachten. We kunnen dat berekenen op
basis van de stijghoogte in onze meetbuizen, de hydraulische conductiviteit van de
bodem (de mate waarin de bodem water
doorlaat) en de nitraatconcentratiegradient over de afgelegde afstand van het
grondwater. We kunnen er ook historische vervuiling mee bepalen. In de Lindestraat in Alken stonden vroeger veel
varkensstallen. Het speelde mee dat we
daar ondanks veel inspanningen geen
vooruitgang boekten, en dan wordt het
uiteindelijk moeilijk om de grondgebruikers en mensen die meewerken in de
waterkwaliteitsgroepen verder te blijven

helpen onderbouwen. We hebben in de
Lindestraat een zevental peilbuizen
geplaatst om de evolutie van de grondwaterkwaliteit te kunnen opvolgen.“
Zeker op momenten dat er weinig oppervlakkig water afstroomt, kan dat grondwater het meetresultaat sterk beïnvloeden (figuur 1). Er zijn meerdere

er

Project

motiveren. We stellen veel hoop op een
VLM-project waarbij UGent tien locaties
in Vlaanderen in detail zal bestuderen,
zowel rond groene als rode meetpunten.
Hopelijk reiken de resultaten ons handvaten aan, die onze vragen om rode meetpunten ten gevolge van nitraatrijke
bronnen weer groen te maken kunnen

Bo

percolerend neerslagoverschot rechtstreeks naar de beek stroomt in plaats
van naar diepere grondlagen.
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Op meerdere plaatsen werden filterputten geplaatst om de stroming en de kwaliteit van het
grondwater op te volgen. 2 Kris Dhaese van pcfruit vertelde dat fruitpercelen weinig problemen
geven met nitraatverontreiniging. Als dat toch zo is moeten er nitraatrijke bronnen in het spel zijn.
3 Stro is in staat om enorm veel nitraat te halen uit het oppervlaktewater. Spijtig genoeg werken de
bacteriën pas vanaf 15 °C.

Figuur 1 Evolutie van het nitraatgehalte bij meetpunt 450950 op de Kaalbeek in Alken - Bron: VMM
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Remediërende maatregelen

Toekomst

bo

Recent woonde Kris een internationaal
congres bij, waar informatie werd uitgewisseld rond de aanpak van nitraten in
water. Hij kwam met een aantal ideeën
terug. “Je kan dammetjes maken in de
beek zodat het waterpeil stijgt. Daar
plaats je balen stro in. Bij voldoende
warmte zorgen die voor denitrificatie. Het
stro dient als koolstofbron voor anaeroob
werkende bacteriën. We hebben dat zelf
ooit geprobeerd, en we gingen van 150
mg nitraat/liter naar waarden die we niet
meer konden meten met ons toestel.
Spijtig genoeg werkt dit niet tijdens de
winter, omdat de temperatuur dan te laag
is. Je hebt minimaal 15 °C nodig. We
plannen ook de aanleg van intelligente
bufferzones (IBZ). Daartoe worden de
drainagepijpen tot op een tiental meter
van de waterloop ingekort en maken we
een kunstmatig bekken. Daarin komt een
peilput om het waterpeil te regelen. Het
water wordt door een bufferbed (bioreactor) geleid van houtsnippers, gemengd
met biochar. Daarop komt een bouwlaag
met beplanting van els, gras en riet. Die
nemen nitraat-stikstof op en zorgen voor
evapotranspiratie in de warmere maanden. Bovendien produceren ze biomassa
die gevaloriseerd wordt. De landbouwer

dient dan wel bereid te zijn om wat
oppervlakte beschikbaar te stellen, in ruil
voor een billijke vergoeding. Voorbeelden
zijn Denemarken en Nieuw-Zeeland,
waar ook fosforvervuiling voorkomen
wordt en de fosfor deels gerecupereerd
wordt. Fosfor bindt zich aan bodempartikels die door erosie kunnen afspoelen.
Die deeltjes worden opgevangen in het
bufferbekken en opnieuw op het veld
gebracht.

nd

materiaal nu nog mineraliseert en nitraat
vrijstelt.”

en

Op de vraag hoe hij de toekomst inschat
voor het project reageert Kris dat hij
hoopt meer inzicht te krijgen in de dynamiek van de ondergrondse waterstromen.
“Ik hoop dat het ons dan sneller lukt om
de problematiek opgelost te krijgen. Stel
dat we de nitraatbron nauwkeurig zouden
kunnen lokaliseren, dan zouden we die
kunnen aanpakken met een IBZ. Maar
ook dan blijft het belangrijk om de actuele nitraat- en fosforvervuiling te beperken tot een minimum. Let wel, remediërende maatregelen berusten best op
vrijwillige medewerking van grondgebruikers; die zullen dus kosteneffectief
moeten zijn. Anderzijds blijft de molen
van de Europese nitraatrichtlijn verder
draaien. We moeten ervoor zorgen dat we
niet worden ingehaald. Zorg voor het
milieu is een essentieel onderdeel geworden van de moderne landbouw, maar
het zou nuttig zijn om een belonend
systeem te hebben. Land- en tuinbouwers zijn de beheerders van de open
ruimte, maar ze kunnen niet voor alles
opdraaien.” Op de vraag welke verbeterpunten hij nog ziet, reageert Kris dat we
misschien wat meer moeten werken met
een modelmatige aanpak. “Daarbij
berekent men geen concentraties maar
stikstofvrachten, de kilo’s stikstof die het
afstroomgebied verlaten. In een kleine
gracht kan je misschien een hoge concentratie meten, maar dat kan niet veel
voorstellen in kilo’s. Anderzijds kan
20 mg/liter nitraat in de Schelde - gezien
het debiet - een enorme hoeveelheid
betekenen. Ik denk ook dat de betrokkenheid van land- en tuinbouwers nog kan
verbeteren. We krijgen gemakkelijk
vooruitstrevende mensen met visie mee,
maar er zijn nog altijd grondgebruikers
die zomaar wat meelopen. Willen we het
volledig goed krijgen, moet iedereen zijn
verantwoordelijkheid opnemen.” n
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overschrijdingen per seizoen met meetwaarden tussen 55 en 70 mg nitraat/liter.
Het is een afstroomgebied met hoofdzakelijk fruitaanplantingen (appel, peer en
kers). Die overschrijdingen zijn volgens
Kris atypisch voor dergelijk afstroomgebied. “Peren worden gemiddeld met 60
eenheden stikstof/ha bemest, appels
krijgen 45 kg/ha. Heringeplante fruitpercelen verrijkt met compost, stalmest,
champost of andere organischestoftoevoer zijn rijker en geven meer N-uitspoeling. Dit kan echter niet de regelmatige
overschrijdingen van nitraat aan dit
meetpunt verklaren. De najaarsstalen op
fruitpercelen leveren doorgaans lage
nitraatresiduwaarden op. Het moet dus
mogelijk zijn om dat meetpunt groen te
krijgen, maar we zitten er nog met een
grote buffer nitraatrijk grondwater. Het is
goed mogelijk dat er kort opwaarts van
het MAP-meetpunt, een soort van kom is
in de ondergrondse klei, die een hoeveelheid grondwater ophoudt en slechts traag
overloopt.” Kris vertelt dat hij van mensen uit de buurt hoorde dat het lokale
toponiem ‘de dode Weyer’ is, sommigen
hebben daar als kind gespeeld. “Etymologisch slaat dat op een vijver. De term
‘dood’ verwijst naar het feit dat er geen
teelten mogelijk waren. Gaandeweg is dat
gebied in teelt gebracht door allerlei
(tarra)grond en organisch materiaal aan
te voeren. We denken dat dit organisch
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CVBB werkt aan
waterkwaliteit

Kris meet twee keer per maand de stijghoogten en neemt ook maandelijks een staal in de peilbuis
om de stroming en het nitraatgehalte van het grondwater op te volgen.
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VERGADEREN AAN DE BEEK
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In sommige provincies organiseert het CVBB tententochten. Vergaderen vlak bij de beek
blijkt een effectieve werkvorm te zijn. – Patrick Dieleman
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e opkomst was niet altijd bijzonder hoog op bijeenkomsten van de
waterkwaliteitsgroepen. Dat was
volgens Brecht Catteeuw de hoofdreden
om het anders aan te pakken. “Dergelijke
vergaderingen gingen meestal ’s avonds
door, ergens in een zaal. We zagen dat de
opkomst bleef dalen, tot er nog 2 à 3 man
per meetpunt naar de vergaderingen
kwam. Die vergaderingen vroegen heel
veel energie van ons, en het was voor ons
ook niet tof dat de respons zo beperkt
bleef.”

De boer op

Oorspronkelijk dachten ze eraan om met
een CVBB-caravan door West-Vlaanderen
te trekken, maar om praktische redenen
is het uiteindelijk een tententocht geworden. “Het verschil met de vroegere
vergaderingen is dat het overdag plaatsvindt en ter plaatse in het afstroomge-

bied, zodat de landbouwers zich maar
minimaal moeten verplaatsen. Mensen
komen met de tractor, of er komt iemand
door het veld aangewandeld, recht van
zijn boerderij over de percelen naar de

De deelnemers kunnen in hun
werkkledij tot bij ons komen.

tent. We beperken ons tot de informatie
over het meetpunt zelf, zodat het minder
lang duurt. Wat we vertellen is interessant voor iedereen. De deelnemers
hoeven zich ook niet op te kleden, ze
kunnen bij wijze van spreken vanuit de
stal in hun werkkledij tot bij ons komen.
De opkomst ligt stukken hoger, we hebben gemiddeld zestien mensen per

meetpunt. We maken een boekje, waarin
onder meer de meetresultaten komen.
We overlopen dat samen met de deelnemers en ze hebben dan iets om mee te
nemen naar huis. Sommigen vragen een
extra boekje voor hun buurman die niet
kan komen.”

Idee slaat aan
Kris Dhaese van pcfruit vertelt dat ze
deze methodiek hebben overgenomen in
Limburg. “Meestal combineren we enkele
meetpunten. In Peer combineerden we
bijvoorbeeld de Bollissenbeek, de Hoeverwijrloop en de Kleinbeek. Aan die
laatste zijn we samengekomen. Alle
grondgebruikers in die afstroomgebieden
werden uitgenodigd. Sommigen hadden
percelen in het afstroomgebied van de
drie meetpunten.” Kris toont geplastificeerde bladeren in A3-formaat met
kaartjes en grafieken. Die ondervangen
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MEETPUNTEN IN JE BUURT?
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De informatie over meetpunten in je buurt is volledig openbaar, maar het komt erop
aan om er de weg naartoe te vinden. Via http://geoloket.vmm.be/geoviews kan je een
MAP-meetpunt vinden via zijn nummer of via het adres. Kies in de rechterkolom de
laag ‘oppervlaktewater’. Vink daarin ‘Mestactieplan’ aan. De lagen ‘afvalwater’,
‘overstorten’, ‘waterbodem’ kan je uitvinken. Dit versnelt de zoekmachine.

Als je het MAP-meetpuntnummer kent
• Bovenaan links ontvouw je het vakje ‘zoek naar’. Selecteer ‘meetpunten’ en vul het
nummer in. Klik nadien op ‘opzoeken’.
• Het venster dat nu verschijnt mag je sluiten. De kaart zoomt in en er verschijnt een
geel vierkantje met blauwe stip. Klik op het gele vierkantje.
• In het venster kan je twee grafieken selecteren: ofwel ‘grafiek evolutie nitraatconcentratie’ ofwel de recentste grafiek ‘grafiek laatste twee jaar’.

Als je de ligging van het MAP-meetpunt kent
• Bovenaan links ontvouw je het vakje ‘zoom naar gemeente’. Zoek je gemeente en
vul eventueel ook je straat en huisnummer in.
• Het venster dat nu verschijnt mag je sluiten. De kaart zoomt in en er verschijnt een
geel vierkantje met blauwe stip. Klik op het gele vierkantje.
• In het venster kan je twee grafieken selecteren: ofwel ‘grafiek evolutie nitraatconcentratie’ ofwel de recentste grafiek ‘grafiek laatste twee jaar’.
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de beamer, die bij gebrek aan stroom
thuisblijft. “We delen dan de VMMmeetresultaten van de laatste jaren
mee en belichten ook onze eigen
metingen, stroomopwaarts van het
meetpunt – we spreken dan van deelmeetpunten. Met een luchtfoto wordt
ook getoond waar precies gemeten
wordt. “ In Limburg maken ze er ook
geen probleem van dat we de resultaten van de CVBB-najaarsstaalnames
op de percelen in de buurt te tonen.
“Bij de uitnodiging vragen we dat
telers het zouden laten weten, wanneer ze liever hebben dat we hun
resultaten niet bekendmaken. Bij
individuele contacten met telers tonen
we nooit resultaten bij andere percelen, maar tijdens de tententocht zijn er
geen geheimen.” De respons is veel
hoger dan bij gewone vergaderingen.
In de winter kan het soms fris zijn,
maar dan wordt gezorgd voor soep. ’s
Morgens voorzien we koffie en koeken.
Je voelt een grotere betrokkenheid,
omdat je de plaats kan tonen waarover
het gaat. Het is wel belangrijk de
goede transparanten mee te hebben,
zodat je elk thema kan visualiseren, en
iedere bezoeker krijgt een brochure
met de getoonde figuren mee.” In
Limburg hebben ze de voorbije winter
de resultaten van 18 meetpunten
besproken in zes sessies.
“We hebben in Antwerpen ook al met
het idee gespeeld”, vertelt Katleen
Geerinckx van de Hooibeekhoeve.
Maar het is bij hen (nog) niet tot uitvoering gekomen. Dat wijt ze aan het
feit dat hun doelgroep vooral bestaat
uit melkveehouders. “ Onze vergaderingen gaan sowieso al overdag door.
Ik vind wel dat het zeker een optie is
om eens uit te proberen. Ook wij zien
meestal dezelfde mensen terugkomen
en we zien ook dat de opkomst op de
klassieke vergaderingen terugvalt.”
Brecht stelt vast dat de nabijheid
ervoor zorgt dat landbouwers andere
landbouwers meebrengen. “Als iemand je zegt dat hij je komt oppikken,
kan je moeilijker weigeren om mee te
gaan. Het is zeker ook een groot
voordeel dat je het ter plaatse kan
tonen, wanneer er iets speciaal is aan
de beek. Een beeld in levende lijve
werkt beter dan een kaartje of een
foto.” n
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Grondwatermeetputten
De kwaliteit van het grondwater wordt opgevolgd via grondwatermeetputten. De
meetresultaten kan je vinden via de databank www.dov.vlaanderen.be/portaal.
• Klik op ‘start de DOV Verkenner', er verschijnt een kaart van Vlaanderen. Vink links
op het scherm ‘GRB basiskaart selectie’ en ‘orthofoto middenschalig ...’ aan en klik
onderaan op ‘kaartlagen kiezen’.
• Klik op de ‘+’ naast ‘grondwateronderzoek’ en vink ‘grondwatermeetnetten’ aan.
• Zoom daarna in op de kaart tot je onderaan minstens schaal 1/20.000 bereikt. Klik
bovenaan op ‘Kaartbeeld instellen’. Je krijgt een legende. Meetnet 8 (donkerblauwe
vierkantjes) is het freatisch grondwatermeetnet van VMM. Klik rechtsboven de legende op het bolletje. Er verschijnt een pop-upscherm, waarin je ‘zet labels aan/uit’
aanvinkt. Je krijgt dan de code van de meetput mee op de kaart. Wanneer je die code
intikt in het zoekschermpje boven de kaart, krijg je een pop-up met diezelfde code als
link.
• Door daarop te klikken krijg je een scherm met alle informatie. Kies het tabblad
'kwaliteitsmetingen', vink bij ‘anionen’ ‘nitraat’ aan. Je krijgt dan een overzicht van
alle metingen. Via het tabblad ‘grafiek’ kan je ook een grafische weergave krijgen.
Wie dit veel te ingewikkeld vindt, kan uiteraard ook terecht bij de regioconsulenten van
Boerenbond. De bestuursleden van je bedrijfsgilde kunnen je zeker met hen in contact
brengen. n
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DE MOGELIJKHEDEN VAN
GROENBEDEKKERS OP EEN RIJ

M
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De oogst van de wintergerst is gestart. De tarwe volgt over enkele dagen. Ook de aardappelrooiers verschijnen in het straatbeeld. Het wordt dus de hoogste tijd om na te denken
over welke groenbedekker het best bij je bedrijfsvoering past. – Franky Coopman, Inagro
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ineralisatie (stikstofvrijstelling
uit de organische stof in de
bodem) vindt plaats tot laat in
het seizoen. Als er geen gewas meer
aanwezig is, kan dit zorgen voor toenemende nitraatconcentraties in de bodem.
Door een groenbedekker in te zaaien na
de oogst van het hoofdgewas, zal deze
nitraatvrijstelling (gedeeltelijk) gecompenseerd worden doordat de groenbedekkers stikstof opnemen. Daarnaast
genereren de gewasresten van bepaalde
groenbedekkers in een aantal gevallen
een hoge C/N-verhouding, hierdoor
zullen deze resten stikstof gedurende de
wintermaanden vastliggen. Bij het onderwerken van deze resten in het voorjaar zal een deel van de opgenomen
stikstof ter beschikking komen van het
volggewas.

Dankzij een groenbedekker
kan je overtollige stikstof het
jaar nadien benutten.

Bij late inzaai is de keuze binnen het
aanbod van groenbedekkers eerder
beperkt. Wil men op een laat zaaitijdstip
toch nog een goede beginontwikkeling
halen, dan zijn grassen en granen, en dan
vooral Italiaans raaigras en rogge, zowat
de enige mogelijkheden.

Na tarwe
Zaaien van groenbedekkers
Voor de meeste groenbedekkers geldt dat
ze goed gezaaid kunnen worden tot half
augustus, daarna is er niet genoeg tijd
om voldoende te ontwikkelen. Op tijd
zaaien geeft vaak een vlotte beginontwikkeling en zorgt voor een goede onkruidonderdrukking. Vooral bladrijke groenbedekkers (bladrammenas, gele mosterd)
starten snel.

Graangewassen laten in de meeste
gevallen een vrij stikstofarme bodem
achter. Voor een goede ontwikkeling – en
dus ook een maximale stikstofopname –
hebben groenbedekkers voldoende
stikstof nodig bij het opkomen. Daarom
kan een beperkte startbemesting nuttig
zijn. Wettelijk gelden verschillende
bemestingsregels afhankelijk van de
status van je bedrijf (focusbedrijf of niet)
en de grondsoort.
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Na aardappelen

dat de vrijgekomen stikstof kan worden
benut.
Na aardappelen is bladrammenas, gele
mosterd of Japanse haver een goede
groenbedekker. Een zo vroeg mogelijke
inzaai verdient hier wel de voorkeur. Als
dat niet mogelijk is, zijn grassen en rogge
– of een combinatie van beide – nog
mogelijk.

Na groenten
Omdat ook groenten een rijke bodem
nalaten, hoef je de groenbedekker ook
niet te bemesten. Houd in je rotatie
rekening met het feit dat gele mosterd en
bladkool ook kruisbloemigen (koolgewassen) zijn. Op groentepercelen wordt vaak
Japanse haver gebruikt. Die heeft als
voordeel dat er iets later kan ingezaaid
worden en dat er een onderdrukkende
werking is voor het wortellesieaaltje
Pratylenchus penetrans. Nadeel van
Japanse haver is dat de inzaai duurder is.
Facelia is ook zeer populair als groenbedekker in rotaties met groentegewassen.
De inzaai moet wel gebeuren vóór september. Zorg ervoor dat je niet te diep
zaait, maar dat het zaad goed bedekt is.
Een fijnkruimelig zaaibed en het gebruik
van een aandrukrol is aan te raden. Tot
aan het vierdebladstadium is de groei
eerder langzaam, nadien kent hij een
sterke groei. De doorworteling van de
bovenste laag is behoorlijk intensief.
Zowel facelia als goed ontwikkelde
Japanse haver zijn vorstgevoelig en
vriezen bij het begin van de winter volledig af. Onderwerken in het voorjaar zorgt
daarom voor weinig problemen. n
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Aardappelen laten in de meeste gevallen
een rijke bodem na, omdat het wortelstelsel van aardappelen vrij lui van aard
is. Het is daarom niet nodig te bemesten
voor de inzaai van een groenbedekker.
Verder zal het omwoelen van de bodem
bij het rooien leiden tot een piek in de
mineralisatie. Een groenbedekker zorgt

nd

DOSSIER

CVBB werkt aan
waterkwaliteit
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Facelia en Japanse haver zijn vorstgevoelig en geven weinig problemen bij het inwerken.
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NEEM EEN KIJKJE OP DE CVBB-WEBSITE
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Sinds november heeft het CVBB een
eigen website. Vroeger kon je op de
websites van de verschillende partners
van het CVBB alle beschikbare informatie raadplegen, weliswaar versnipperd. Nu vind je alles over het CVBB op
www.cvbb.be. Je vindt er onder meer
nieuws over de werking en de resultaten van het CVBB, contactgegevens,
nuttige weblinks en handige nieuwsberichten.
Onder ‘Wie zijn we?’ wordt uit de
doeken gedaan in welke context het
CVBB is opgericht, welke partners
hieraan meewerken en wat de hoofdtaken zijn. Ben je dus op zoek naar meer
informatie over waterkwaliteitsgroepen
of wat de individuele bedrijfsbegeleiding van het CVBB juist inhoudt, dan
kan je best naar deze pagina surfen.

Waar vind ik de resultaten van het
MAP-meetpunt vlak bij mijn percelen?
Waar kan ik de ligging van de focusgebieden in mijn regio vinden? Er is
zodanig veel informatie beschikbaar
over het MAP, bemesting en waterkwaliteit in landbouwgebied dat een landof tuinbouwer niet altijd even gemakkelijk het bos door de bomen kan zien.
Via de website probeert het CVBB je
hierbij te helpen. Via de pagina ‘Nuttige
websites’ kom je bijvoorbeeld snel bij
de pagina terecht waar je de resultaten
kan opvolgen van de officiële metingen
aan een MAP-meetpunt of grondwatermeetput in je buurt. Op de website
wordt aangegeven hoe en waar de
resultaten kunnen worden opgevraagd.
Artikels van het CVBB worden steeds
gepubliceerd op de website. Zo blijf je
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op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het CVBB. Naast de vaste
artikels, zoals het jaarlijkse artikel met
een evaluatie van de resultaten van het
MAP-meetnet van de afgelopen winter,
komen tips over bemesting aan bod. Je
kan er ook de nieuwe artikels uit de
MAP-manreeks vinden, die je misschien al las in Boer&Tuinder.
Vind je niet meteen wat je zoekt,of heb
je specifieke vragen over een regio of
onderwerp? Op de website vind je
contactgegevens per regio en onderwerp. Wie interesse heeft, kan via de
website op een eenvoudige manier
bedrijfsbegeleiding bemesting aanvragen bij een begeleidende instantie naar
keuze.
Meer info via www.cvbb.be.

