MAP

Vlaanderen opnieuw ingekleurd
in diverse gebiedstypes
Na evaluatie van de waterkwaliteit werd de kaart met gebiedstypes MAP 6 hertekend. De
Vlaamse Regering heeft hierover op 30 oktober een principiële beslissing genomen en
neemt later dit jaar nog een definitieve beslissing. Het mestdecreet geeft immers aan dat
na twee jaar de afstroomzones opnieuw moeten worden ingedeeld in de diverse gebiedstypes op basis van vastgelegde criteria, zowel voor oppervlakte- als voor grondwater.
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Het zesde mestactieplan (MAP 6)
voorziet in een tweejaarlijkse herziening van de indeling van de gebiedstypes die bepalen welke gebiedsgerichte maatregelen uit MAP 6 waar
gelden. De herziening voor 2021-2022
werd uitgevoerd op basis van de
recentste nitraatmetingen in het
oppervlakte- en grondwater in landbouwgebied, uitgevoerd door de
Vlaamse Milieumaatschappij. De
nieuwe kaart met gebiedstypes zal
gelden in de periode 2021-2022. Een
eerste vaststelling is dat er verschuivingen zijn in de toegekende gebiedstypes en meer gebieden zijn bijgekomen waar gebiedsgerichte
maatregelen uit MAP 6 van toepassing zullen worden.

Indeling volgens afstroomzones
Sinds MAP 6 van kracht is, wordt
Vlaanderen op basis van nitraatmetingen in het oppervlakte- en grondwater ingedeeld in vier gebiedstypes. Het
grondgebied is verdeeld in afstroomzones volgens de waterhuishouding
van het oppervlaktewater. Elke afstroomzone krijgt een gebiedstype
toegekend. Als de resultaten goed
zijn, wordt de afstroomzone ingedeeld
in gebiedstype 0. Daar moeten landen tuinbouwers geen extra maatregelen nemen. Hoe slechter de waterkwaliteit en de recente evolutie, hoe

Deze kaart met de 4 gebiedstypes is onder voorbehoud van de definitieve
goedkeuring door de Vlaamse Regering. Sinds 13 november kunnen landen tuinbouwers de gebiedstypes consulteren op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.
hoger het gebiedstype, met strengere
maatregelen voor de land- en tuinbouwers tot gevolg.
Het aantal afstroomzones en arealen
per gebiedstype voor de periode
2021-2022 in vergelijking met de
periode 2019-2020 is gewijzigd. 21
afstroomzones of 8% kent een gunstiger gebiedstype. 55 afstroomzones of
21% kent een ongunstiger gebiedstype. In totaal zijn 189 of 71% van de
afstroomzones niet veranderd van
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gebiedstype.
In totaal zullen in de periode 20212022 de verstrengde gebiedsgerichte
maatregelen van gebiedstype 2 en 3
van toepassing zijn op 285.398 hectare landbouwgrond. Dat is een toename van 20.635 hectare ten opzichte
van de afbakening van 2019-2020. De
gebiedsgerichte maatregelen houden
een verhoging in van het areaal vanggewassen, een verlaging van de
bemestingsnormen voor werkzame
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stikstof en een striktere transportregeling voor het vervoer van mest.

Slapende meetpunten
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Voorafgaand aan de goedkeuring van
dit Besluit van de Vlaamse Regering
(BVR) was er in september overleg
tussen de overheid (VLM, VMM …) en
diverse stakeholders waaronder
Boerenbond. Tijdens deze vergadering waren er ernstige discussies met
betrekking tot de impact van de slapende meetpunten en de vele geannuleerde metingen wegens droogstand. Zowel bij de slapende
meetpunten als bij de geannuleerde
metingen worden metingen in de
meest gunstige periode voor een laag
nitraatgehalte niet uitgevoerd, wat
toch wel een ontegensprekelijk effect
heeft op de gemiddelde waarden die
als criteria dienen voor de indeling
van de gebiedstypes. Boerenbond
blijft ijveren om slapende meetpunten
onmiddellijk in plaats van het volgende kalenderjaar te reactiveren.

Interpretaties en berekeningen
De afbakening van de diverse ge-

Deze kaart toont hoe de gebiedstypes zijn gewijzigd ten opzichte van de
start van MAP 6 in 2019. Ook deze kaart is onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering.
biedstypes werd berekend op basis
van de vastgelegde criteria in het
Mestdecreet en de beschikbare
meetresultaten van oppervlakte- en
grondwater. We hebben in het proces
voorafgaand aan de opmaak van de

kaarten met de gebiedstypes de
betrokken administraties gewezen op
het correct interpreteren en berekenen van de nieuwe kaart met afstroomzones en het toekennen van de
gebiedstypes. n
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