AV
B

S

Actueel

© AVBS

MAP VI: geen equivalente maatregelen
goedgekeurd

©

MAP VI legt extra maatregelen op voor land- en tuinbouwers met percelen in gebiedstypes 2 en 3. Voor deze extra maatregelen kon de sector gelijkwaardige (‘equivalente’)
maatregelen voorstellen. AVBS stelde vier van dergelijke maatregelen voor. Geen enkele
werd aanvaard. Hoe is het zover kunnen komen?

Pieter Van Oost, secretaris AVBS
Wat zijn equivalente maatregelen?
De indeling in gebiedstypes vervangt
de vroegere afbakening van de focusgebieden. Bij gebiedstype 0 is het doel
van een goede waterkwaliteit bereikt.
Bij gebiedstype 3 zijn nog grote inspanningen nodig. Gebiedstype 1 en 2
liggen hiertussen.
Afhankelijk van dit gebiedstype legt
MAP VI extra maatregelen op. Voor
drie basismaatregelen in de gebiedstypes 2 en 3 (aanzienlijke of grote

inspanning nodig), kreeg de sector de
mogelijkheid om een gelijkwaardige
alternatieve maatregel voor te stellen,
een zogenaamde equivalente maatregel. Specifiek voor de sierteelt ging
het over twee basismaateregelen:
• De verplichting om extra vanggewas
in te zaaien ten opzichte van het
referentieareaal
• De verlaging van de maximale
bemestingsnormen voor werkbare
stikstof.

Eind september 2019 riep de VLM op
om voorstellen van equivalente maatregelen in te dienen. AVBS werkte
mee aan vier equivalente maatregelen
voor de sierteelt. Minister Zuhal
Demir van Omgeving richtte een
beoordelingscommissie op die de
minister adviseerde over de ingediende voorstellen. De minister heeft
vervolgens geen enkele equivalente
maatregel goedgekeurd.
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Wie stelde de equivalente
maatregelen voor?
Voor de sierteelt werden vier equivalente maatregelen voorgesteld. AVBS
werkte drie van de vier voorstellen
samen met het PCS uit, en hielp deze
mee onderbouwen. Een vierde voorstel was in samenwerking met het
West-Vlaams praktijkonderzoekcentrum Inagro. Het ging om de volgende
voorstellen:
• Bemestingsadvies op maat met
lage startbemesting en bijbemesting na bodemstaalanalyse;
• Precisiebemesting;

• Vanggewas op kop- en wendakker.

De maatregelen uitgelegd

oktober als de werkzaamheden gebeurd zijn. In de chrysanten- en
begoniateelt wordt er pas geoogst in
oktober, soms zelfs begin november.
Hierdoor is een vroege inzaai van
vanggewas niet mogelijk. Wel kan het
vanggewas langer blijven staan tot in
april of mei. Hierdoor is er minder
uitspoeling naar diepere lagen van
stikstof die vrijkomt via mineralisatie
in het voorjaar.
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Bemestingsadvies op maat

Afhankelijk van het gebiedstype legt MAP VI extra maatregelen op.

S

• Verschuiving van de periode dat het
vanggewas blijft staan;

Teelten variëren, net als de mineralisatie in de bodem. Door te bemesten
op basis van een gedetailleerd bemestingsadvies van een adviseur/
teeltbegeleider kan er preciezer
bemest worden, rekening houdend
met mestsoort, dosis, moment, techniek, historiek … Een lage startbemesting (50 à 60 kg N/ha) kan bijbemest worden na analyse van een
bodemstaal.
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Precisiebemesting

Het toepassen van precisiebemesting
(rijen- of bedbemesting) in teelten die
slechts een beperkte beworteling
hebben leidt tot een efficiënter gebruik van meststoffen, aangezien de
meststoffen enkel in de buurt van de
wortels gestrooid worden. Teelten
waar dit op toegepast kan worden zijn
diverse boomkwekerijgewassen, knolbegonia, chrysant … Hierdoor kan de
bemestingshoeveelheid met 30%
verminderd worden in vergelijking
met volleveldsstrooien. Rijenbemesting kan zowel met kunstmest als met
compost.

Vanggewas op kop- en wendakker

Vandaag liggen kop- en wendakkers
vaak braak. Door hier vanggewas in te
zaaien wordt bemesting door het gras
benut en stikstof uit mineralisatie
opgenomen. Het onkruid wordt onderdrukt, eventuele erosie wordt
bestreden, de berijdbaarheid wordt
verhoogd en het oogt mooier voor de
maatschappij. Doordat het gras vroeger kan worden ingezaaid ten opzichte
van de inzaaidatum uit MAP VI, zal op
deze stroken dus ook een hogere
opname en benutting zijn van stikstof.
AVBS vroeg om de oppervlakte van
deze stroken te laten meetellen als
doelareaal vanggewas.

Vanggewas tussen bomenrijen

Mikken op 2021

In de boomkwekerij is het teelttechnisch niet mogelijk om tijdens de
boomkwekerijteelt een perceel volledig in te zaaien met vanggewas. In de
laanboomkwekerij kunnen er wel
vanggewassen tussen de bomenrijen
worden ingezaaid, maar pas vanaf

AVBS is samen met de indieners PCS
en Inagro bijzonder teleurgesteld dat
geen enkele maatregel weerhouden is
die van toepassing is op de sierteelt.
Dit valt zwaar en de vraag rijst of de
betrokkenen voldoende vertrouwd zijn
met de sierteeltsector. AVBS zal er
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alles aan doen om de administratie en
het beleid te overtuigen van de ingediende voorstellen. Dit in de hoop om
in 2021 wel aanspraak te kunnen
maken op een of meer equivalente
maatregelen. AVBS kreeg de kans om
een van de vier ingediende maatregelen voor de sierteeltsector uit te
leggen aan de beoordelingscommissie. Over de drie andere ingediende
voorstellen ontving AVBS zelfs geen
extra vraag om uitleg. Zoals het er nu
naar uitziet, zijn er maar twee equivalente maatregelen goedgekeurd voor
de hele landbouwsector. Enerzijds het
voorspellend KNS-bemestingsmodel
voor de groententeelt en wintergranen na nitraatgevoelige teelten anderzijds.

Let op voor torenhoge boetes
Mochten de equivalente maatregelen
goedgekeurd worden, moeten telers
met de grootste zorgvuldigheid beslissen of ze hier al dan niet gebruik
van maken. Boetes op het niet naleven van equivalente maatregelen
starten immers vanaf 1.000€/ha,
vermenigvuldigd met het totale
doelareaal vanggewas en eventueel
het aantal jaren van de inbreuk. Deze
buitenproportionele boetes werden
opgenomen in het decreet bij de
politieke totstandkoming van MAP 6.
Het is ofwel voldoende marge inbouwen óf afzien van het aanvragen van
een equivalente maatregel. n

