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  Vermesting
Bijkomende 
inspanningen 
nodig om 
waterkwaliteit 
te verbeteren 
I N L E I D I N G

  Vermesting is de aanrijking van  bodem en water met de  nutriënten  stikstof (N),  fosfor (P), 

kalium (K) waardoor ecologische processen en natuurlijke kringlopen verstoord worden. 

Die aanrijking leidt tot verhoogde  stikstof( nitraat)- en  fosfor( fosfaat)concentraties in 

grond- en  oppervlaktewater. Die veroorzaken mee de achteruitgang van de  biodiversiteit 

en de kwalitatieve achteruitgang van voedingsgewassen. Ook de bereiding van kwali-

teitsvol drinkwater wordt bemoeilijkt.

Eerst bespreken we de  bodembalans van de  landbouw (milieudruk). De  landbouw 

levert de grootste bijdrage in de milieuvervuiling door   vermesting. In een tweede focus 

komt de waterkwaliteit aan bod. Toetssteen voor een geslaagd  mestbeleid is de water-

kwaliteit. Om de kloof tussen milieudruk en milieukwaliteit op te helderen, wordt een 

analyse gemaakt over het verband tussen de indicatoren  bodembalans en kwaliteit 

 oppervlaktewater. Tot slot worden de mogelijkheden van een nieuw  mestbeleid ten 

aanzien van melkveebedrijven onderzocht. Kaderteksten over veestapel, aandeel doel-

groepen in de   vermesting en  stikstofdepositie schetsen een algemeen beeld van het 

thema   vermesting.
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 7.1  Bodembalans van de  landbouw: 
dalend overschot, 
extra inspanningen nodig

De  bodembalans van de Vlaamse  landbouw geeft de nutriëntenstromen ter hoogte van 

de landbouwbodem weer. De inputs zijn de  nutriënten die de landbouwbodem binnen-

komen via kunstmest, dierlijke  mest, diverse reststoffen, zaai- en plantgoed, atmos-

ferische  depositie en biologische stikstoffixatie. De output bestaat uit de ge oogste 

of afgegraasde gewassen, de ammoniakemissie en het uiteindelijke overschot op de 

 bodembalans (figuur 7.1). Dat overschot leidt tot nutriëntenverliezen uit de landbouw-

bodem naar oppervlakte- en  grondwater.

Figuur 7.1:  Bodembalans (miljoen kg) van de  landbouw (Vlaanderen, 2005)

* voorlopige cijfers

** dierlijke mestinput = productie + invoer - uitvoer - verwerking van dierlijke  mest

Bron: ILVO

De kortetermijndoelstelling (2007) voor het overschot van  stikstof (N) op de  bodembalans, 

zoals bepaald in het   Milieubeleidsplan 2003-2007 ( MINA-plan 3), is afgeleid uit de 

kwaliteits norm voor drinkwater (50 mg  nitraat/l) en bedraagt 70 kg N/ha. Het over-

schot op de  bodembalans in 2005 bedroeg 75,1 miljoen kg N of 119,3 kg N/ha, exclusief 

ammoniakemissie. De afstand tot de doelstelling bedraagt dus 31,1 miljoen kg N of 

49,3 kg N/ha (figuur 7.2). Voor  fosfor (P) wordt als middellangetermijndoelstelling (2010) 

3,6 kg P/ha vooropgesteld (MIRA-S 2000). Het overschot in 2005 bedroeg 8,7 miljoen 

kg P of 13,9 kg P/ha en is bijgevolg nog 6,5 miljoen kg P of 10,3 kg P/ha verwijderd van het 

doelniveau.

Het overschot op de  bodembalans is tussen 1990 en 2005 gedaald met 52 % voor N en 

77 % voor P. Dat komt door verminderd kunstmestgebruik, afname van de veestapel, 

toenemende mestverwerking, verhoogde  voederefficiëntie en groei van de gewasafvoer 

(door productiviteitsstijgingen). De stikstofemissie via ammoniak bedroeg 36,2 mil-

joen kg N of 44 miljoen kg NH3 in 2005, een daling met 53 % t.o.v. 1990.
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V e e s t a p e l  e n  m e s t p r o d u c t i e

Veestapel en dierlijke mestproductie (Vlaanderen, 1990-2005)

N- en P-productie berekend op basis van MAP2bis-excretiecoëfficiënten, verhoogde runderexcretie (uitgezonderd mestkalveren) van 12 % voor N en 32 % voor 

P en verbeterde  voederefficiëntie

Bron: veestapel: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (FOD Economie); mestproductie: ILVO-berekeningen op basis van NIS en Mestbank
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Uit onderstaande figuur blijkt dat de omvang van de Vlaamse 

rundveestapel daalt sinds 1996. Dat komt door de verbeterde  effi-

ciëntie (melkvee) en de verslechterde economische situatie (vlees-

vee). In vergelijking met 1990 is het aantal runderen in 2005 met 

21 % gedaald. De afbouw van de varkensstapel trad in na 1999 als 

gevolg van prijsdaling (sinds 1998), de dioxinecrisis (1999) en het 

strengere  mestbeleid. De pluimveestapel kende een grote expansie 

tot 1998, gevolgd door 3 stabiele jaren, maar daalt vanaf 2001 ten 

gevolge van het  mestbeleid, de dioxinecrisis en de vogelpest. 

Dit laatste en de lage prijzen zijn ook de oorzaak van de tijdelijk 

sterke daling in 2003. Daarna liggen de cijfers terug in de lijn van 

de afnametrend. In 2006 zou de pluimveestapel bijna terugvallen 

tot het niveau van 1990.

De daling van de veestapel is mede een gevolg van de opkooprege-

ling door middel van stopzettingsvergoedingen die de Vlaamse 

overheid in 2001 voor varkens invoerde en in 2003 uitbreidde 

naar rundvee en pluimvee. In de periode 2001-2004 gingen 1 821 

veehouders akkoord met de voorgestelde stopzettingvergoeding 

en dat voor 386 501 varkens, 31 685 runderen en 841 657 stuks 

pluimvee. Die dieren staan voor een nutriëntenproductie van 

7,4 miljoen kg N en 1,4 miljoen kg P (LARA, 2006).

In 2005 bedroeg de dierlijke mestproductie 168,9 miljoen kg N en 

30,1 miljoen kg P. Vanaf 2000 liggen beide producties onder 

de referentielijn van 1990. Ten opzichte van 1990 is in 2005 de 

productie van N met 17 % gedaald en van P met 25 % door het 

gecombineerde effect van de afbouw van de veestapel en de ver-

hoogde  voederefficiëntie. 
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Sinds 1990 verloopt de daling van de overschotten op de  bodembalans relatief constant, 

met gemiddeld 9,4 kg N/ha en 3,3 kg P/ha per jaar. Aan dat tempo zal de doelstelling 

voor N niet bereikt worden in 2007. Als nieuwe maatregelen een zelfde vooruitgang toe-

laten als in het verleden, dan kan de doelstelling wel bereikt worden tegen 2010 voor N 

en tegen 2009 voor P.

Figuur 7.2: Overschot op de  bodembalans van de  landbouw (Vlaanderen, 1990-2005)

* voorlopige cijfers

Bron: ILVO

Verbeteringen zijn mogelijk voor de meeste componenten van de  bodembalans, zeker 

wat betreft de dierlijke mestinput, het kunstmestgebruik en de gewasafvoer.

• Zoals reeds hoger vermeld, daalt de dierlijke mestinput. Tussen 1990 en 2005 gaat 

het om een daling van 201,6 tot 158,9 miljoen kg N en van 39,5 tot 26,4 miljoen kg P. 

Maatregelen zijn mogelijk op gebied van verbeterde  efficiëntie en verhoogde mest-

verwerking.

• Het kunstmestgebruik is tussen 1990 en 2005 gestaag gedaald van 110,1 miljoen kg N 

tot 64,9 miljoen kg N en van 14,0 miljoen kg P tot 2,1 miljoen kg P.

• De gewasafvoer schommelt naargelang de weersomstandigheden. Een lineaire trend-

analyse over 1990-2005 toont een gemiddelde toename met 1,8 miljoen kg N per jaar 

(van 115 tot 144 miljoen kg N) en met 0,3 miljoen kg P per jaar (van 16,4 tot 21,2 mil-

joen kg P).

Om de doelstelling voor het overschot op de  bodembalans te bereiken, is een bijkomende 

inspanning van 8 à 9 % op alle balanscomponenten vereist voor N en van 11 % voor P. 

Verdere stimulansen om dat te realiseren zijn echter noodzakelijk, bij voorkeur maat-

regelen die rechtstreeks inwerken op een van de componenten van de  bodembalans. Bij 

het benaderen van de doelstelling voor het overschot, zou het werkelijke mestoverschot 

dan weggewerkt moeten zijn (Vervaet et al., 2004; Carlier et al., 2004).
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  V e r m e s t e n d e  e m i s s i e  e n  a a n d e e l  d o e l g r o e p e n

Totale omvang en aandeel van de doelgroepen in de   vermestende emissie (Vlaanderen, 1990 & 2005) 

Bron: VMM, ILVO, OVAM, Aquafin

1990: 72,7 Meq

huishoudens
8,5 %

industrie
4,8 %

energie
2,5 %

landbouw
79,2 %

transport
4,8 %

handel & diensten
0,2 %

2005: 25,2 Meq

huishoudens
13,8 %

industrie
5,9 %

energie
3,8 %

landbouw
65,1 %

transport
10,7 %

handel & diensten
0,7 %

De indicator   vermestende emissie geeft een overzicht van de 

nutriëntenstromen  stikstof en  fosfor uitgestoten door activitei-

ten op Vlaams grondgebied, die in het milieu terechtkomen en 

bijdragen aan de   vermesting. Het is de som van alle vermestende 

emissies  stikstof en  fosfor in de compartimenten  bodem, water 

en lucht.  Stikstofdepositie op Vlaamse  bodem is niet in rekening 

gebracht omdat die op zijn beurt voortkomt uit Vlaamse en 

 buiten landse emissies.

Onderstaande figuur geeft het relatieve aandeel van de verschil-

lende doelgroepen in de vermestingsproblematiek, gebaseerd 

op de emissiecijfers van 1990 en 2005 voor  stikstof en  fosfor 

tezamen.  Landbouw heeft in 2005 het grootste aandeel in de 

nutriëntenemissie. Daarna volgen   huishoudens, transport, indus-

trie en energie die gezamenlijk 34 % van de nutriëntenbelasting 

voor zich nemen. Het aandeel van die 4 sectoren is sinds 1990 

gegroeid. De  landbouw verlaagde zijn aandeel van 79 % naar 65 %. 

Omdat de grootste vervuiler (de  landbouw) de grootste emissiere-

ductie realiseerde, steeg het aandeel van alle andere doelgroepen, 

niettegenstaande die een absolute reductie realiseerden. Na 

de  landbouw saneerden de energiesector, de industrie en de 

  huishoudens het sterkst. De sector handel & diensten verhoogde 

zowel in absolute cijfers als in relatief aandeel zijn emissies. Voor 

alle sectoren samen evolueerde de   vermestende emissie van 

72,7 naar 25,2 vermestingsequivalenten (Meq). In hoofdstuk 4 

 Oppervlaktewater wordt het aandeel van de doelgroepen in de 

belasting van het  oppervlaktewater voor  stikstof en  fosfor bespro-

ken in een kadertekst.
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 7.2 Kwaliteit  oppervlaktewater en 
 grondwater in landbouwgebied: 
nog een lange weg te gaan

De waterkwaliteit en in het bijzonder de nitraatconcentratie in het oppervlakte- en 

 grondwater is de finale toetssteen voor het  mestbeleid. Als overal in landbouwgebied aan de 

nitraatnorm van 50 mg/l als 95e percentiel wordt voldaan, zal een eerste doelstelling van 

de  Europese nitraatrichtlijn gehaald worden. Die waarde is in juridisch bindende regels 

opgenomen ter bescherming van de volksgezondheid. Om het leefmilieu optimaal 

te beschermen en eutrofiëring tegen te gaan zijn evenwel beduidend lagere waarden 

nodig, zowel voor  fosfaat als totaal  stikstof. Voor meer informatie, zie het achter-

gronddocument   Vermesting.

K WA L I T E I T   O P P E R V L A K T E WA T E R

De kwaliteit van het  oppervlaktewater in landbouwgebied wordt sinds 1999 door VMM 

opgevolgd in het  MAP-meetnet  oppervlaktewater. Over ongeveer 800 meetpunten wordt 

15 maal per jaar onder meer de nitraatconcentratie opgemeten. Op de zogenaamde 

slapende meetpunten wordt slechts twee maal per jaar gemeten omdat ze altijd een 

goede kwaliteit halen. De resultaten zijn online beschikbaar op www.vmm.be. Daarnaast 

wordt ook de waterkwaliteit opgevolgd in het algemeen meetnet  oppervlaktewater, met 

meetpunten binnen en buiten landbouwgebied (zie ook kadertekst Zuurstofhuishouding en 

nutriëntenconcentraties in  oppervlaktewater in hoofdstuk 4  Oppervlaktewater). 

In het winterjaar 2005-2006 werd op 42 % van de  MAP-meetpunten de nitraatnorm over-

schreden. Uit de tijdreeks 1999-2006 blijkt dat de gunstige tendens van de periode 1999-

2003 gekeerd is (figuur 7.3). In de drie winterjaren van 2003-2004 tot en met 2005-2006 

overschreden telkens iets meer dan 40 % van de  MAP-meetpunten de nitraatnorm. 

Het  MINA-plan 3 stelt dat er in 2007 geen overschrijding meer mag voorkomen. Bij-

komende maatregelen dringen zich op in een nieuw  mestbeleid om dat doel zo snel 

mogelijk te halen.

Wanneer er naar de maandgemiddelde nitraatconcentratie wordt gekeken, dan is er nu reeds 

drie winters na elkaar sprake van gemiddeld hogere concentraties dan in de winter 1999-

2000, aanvangsjaar van het tweede  mestactieplan (MAP2bis). Ook tijdens de winter 

2005-2006 is de situatie niet beter dan in de winter 1999-2000. Hoewel de hoogte van 

de nitraatconcentraties mee geduid kan worden als een gevolg van de weersomstandig-

heden en het bij de berekening van de maandgemiddelde concentraties onmogelijk is 

rekening te houden met de lagere bemonsteringsfrequentie van de slapende  MAP-meet-

punten, moet worden gezegd dat het uitspoelen van (veel)  nitraat in de eerste plaats een 

gevolg is van te hoge bemesting.

MIRA T2006 07 vermest.indd   154MIRA T2006 07 vermest.indd   154 26-11-2006   23:53:0226-11-2006   23:53:02



m
i

r
a

-
t

 
2

0
0

6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  v

e
r

m
e

s
t

i
n

g

155

Figuur 7.3: Jaargemiddelde nitraatconcentratie in  oppervlaktewater in landbouwgebied: overschrijding van 

de nitraatnorm (Vlaanderen, 1999-2006)

Gemiddelden en overschrijdingen zijn berekend over het winterjaar van 1 juli tot 30 juni. In de winter spoelt het meeste  nitraat uit.

 Bron: VMM

De situatie verschilt zeer sterk van streek tot streek. Er is een verband met de intensieve 

veehouderij (bv. in West-Vlaanderen en in de Kempen) en de tuinbouw (bv. in de omge-

ving van Sint-Katelijne-Waver, de Noorderkempen en West-Vlaanderen). Voor meet resul-

taten per bekken, zie figuur 7.4. 

K WA L I T E I T   G R O N D WA T E R

De nitraatconcentratie in het  grondwater in landbouwgebied wordt opgevolgd door 

VMM in het  MAP-meetnet  grondwater. Over ongeveer 2 100 meetlocaties gelegen in 

landbouwgebied wordt twee tot vier maal per jaar onder meer de nitraatconcentratie 

opgemeten. Resultaten zijn online beschikbaar op de website http://dov.vlaanderen.be. 

Ook voor het  grondwater geldt de norm van 50 mg  nitraat per liter en hetzelfde doel 

als voor  oppervlaktewater: geen overschrijding meer in 2007. Uit de meetcampagne 

van het voorjaar 2006 blijkt dat op 38 % van de meetlocaties een overschrijding wordt 

vastgesteld. Dat is een lichte daling in vergelijking met de voorjaarspiek van 2005 met 

bijna 40 % gecontamineerde putten. Gezien de langere verblijftijden van nitraathoudend 

water in het grondwatersysteem, zal een beperking van de bemesting trager doorwerken 

dan naar het  oppervlaktewater. Bijgevolg is de doelstelling niet haalbaar voor 2007. Voor 

meer informatie over nitraatconcentraties in  grondwater verwijzen we naar deel 5.2 

Grondwaterkwaliteit van het hoofdstuk 5  Grondwater.
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 S t i k s t o f d e p o s i t i e

Gemiddelde  stikstofdepositie berekend met het OPS-model (Vlaanderen, 1990-2004)

NOy: geoxideerde stikstofverbindingen; NHx: gereduceerde stikstofverbindingen: ammoniak en ammoniumzouten

Bron: VMM
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Via de lucht komt een grote stroom anorganische  stikstof neer 

op  bodem en water. Die stikstofstroom is het gevolg van emissies 

van stikstofverbindingen (NOx en NH3) naar de lucht. Die verbin-

dingen verspreiden zich over korte of lange afstanden, zodat in 

Vlaanderen ook emissies van buiten de Vlaamse grenzen afgezet 

worden en andersom. De stikstofinput is een belangrijke bron 

van   vermesting in natuurgebieden. In de  landbouw vormt het een 

niet te verwaarlozen bron van bemesting.

Voor de bescherming van de meest gevoelige ecosystemen 

(bos, heide, zuur grasland) is een  stikstofdepositie van hoogstens 

7 à 10 kg N/(ha.jaar) toegelaten. Bij die  depositie zal nog slechts 

in 5 % van de meest gevoelige ecosystemen een overschrijding 

vastgesteld worden van de kritische last   vermesting met criterium 

behoud van  biodiversiteit, specifiek voor Vlaanderen berekend 

(Langouche et al., 2002). Op middellange termijn (2010) kan 

een depositiedoelstelling afgeleid worden uit de emissiepla-

fonds zoals vooropgesteld in de  Europese richtlijn Nationale 

Emissiemaxima (NEM): 29,6 kg N/(ha.j).

Voor 2004 bedraagt de berekende gemiddelde  stikstofdepositie 

39,8 kg N/(ha.j). Dat is de op één na laagste  depositie sinds 1990. 

Ammoniakale  stikstof maakt 55 % uit van de  depositie in 2004. 

Hoewel de Vlaamse stikstofemissies naar de lucht tussen 1990 en 

2004 daalden met 33 %, daalde de N- depositie slechts met 18 % 

in dezelfde tijdspanne. Dat houdt enerzijds verband met jaar-

lijkse verschillen in de meteorologische omstandigheden (meer 

 depositie in uitzonderlijk natte jaren zoals 1998, 2000 en 2001) en 

anderzijds met de invloed van grensoverschrijdende vervuiling 

( import en  export).  Buitenlandse emissies verklaren 50 % van de 

 stikstofdepositie in Vlaanderen. Emissie van ammoniak en stik-

stofoxides uit de Vlaamse  landbouw dragen voor 29 % bij tot de 

 stikstofdepositie in Vlaanderen. 

Door het effect van lokale emissiebronnen, is de  depositie zeer 

ongelijk gespreid in Vlaanderen. De gemiddelde  stikstofdepositie 

per gemeente varieert in 2004 tussen 22 en 72 kg N/(ha.j).

De  stikstofdepositie in 2004 ligt nog 10 kg verwijderd van de 

doelstelling voor 2010. Om die doelstelling te halen zullen de 

maatregelen in het kader van het NEM/NEC-reductieprogramma 

(www.vlaanderen.be/lucht) doorgevoerd moeten worden. Ook de 

 buitenlandse emissies dienen evenredig verminderd te worden. 

Op 95 % van de oppervlakte  natuur is de  depositie te hoog. De 

kritische last   vermesting met criterium behoud van  biodiversiteit 

wordt er overschreden. Dat leidt tot verlies aan  biodiversiteit. 

  Vermesting is dus een van de vele factoren die verlies aan  biodi-

versiteit kunnen verklaren.
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R E L A T I E   B O D E M B A L A N S  –  N I T R A A T G E H A LT E  I N 
 O P P E R V L A K T E WA T E R

Ondanks de duidelijk dalende trend bij het stikstofoverschot op de  bodembalans wordt 

sinds 2003-2004 geen vooruitgang meer geboekt bij de nitraatconcentraties in  opper-

vlaktewater (figuur 7.2 en 7.3). In het winterjaar 2005-2006 werd in 42 % van de meetpun-

ten in landbouwgebied ( MAP-meetnet) een overschrijding van de norm 50 mg  nitraat/l 

vastgesteld. Daarom werd de relatie tussen de balanscomponenten en het nitraatgehalte 

van het  oppervlaktewater nader onderzocht op niveau van de 11 bekkens in Vlaanderen 

(tabel 7.1).

Tabel 7.1: Correlatieanalyse tussen de gemiddelde nitraatconcentratie (NO-
3) in  oppervlaktewater, het percen-

tage overschrijdingen van de norm, het overschot op de  bodembalans en de elementen van de  bodembalans 

(Vlaanderen, gemiddelde waarden 2003-2005)

   overschot

 gemiddelde over-  bodem- dierlijke dierlijke kunstmest-

 NO-
3-conc. schrijdingen  balans N-productie mestinput gebruik

naam bekken (mg  nitraat/l) (%) (kg N/ha) (kg N/ha) (kg N/ha) (kg N/ha)

IJzer 37,2 72  136,4 314,1 268,3 109,9

Brugse Polders 19,5 42  118,4 343,0 287,1 109,4

Gentse Kanalen 17,9 45  119,4 333,3 270,4 111,6

Beneden-Schelde 20,6 32  116,1 243,0 263,1 99,5

Leie 40,1 80  134,9 354,4 270,7 98,5

Boven-Schelde 28,8 51  133,4 193,6 232,4 116,8

Dender 12,6   4  114,5 166,5 238,0 111,3

Dijle-Zenne 24,1 22  117,9 105,9 167,3 134,2

Demer 23,9 33  83,2 126,5 167,6 98,5

Nete 13,6 14  119,8 301,7 305,2 89,3

Maas 31,1 47  98,0 371,4 288,3 89,2

correlatiecoëfficiënt (r)

gem. NO-
3-concentr. 1 0,870 0,321 0,286 -0,007 -0,036

% overschrijdingen  1 0,440 0,549 0,251 -0,094

overschot balans   1 0,296 0,372 0,358

dierlijke N-productie    1 0,894 -0,523

dierlijk mestgebruik     1 -0,549

Correlaties: Pearsoncorrelatiecoëfficiënten. Significantieniveau van de correlaties: >99 %, 95-99 %, 90-95 %. Correlaties met een lager significantieniveau 

worden als niet significant beschouwd.

Bron: VMM, Mestbank, ILVO

Er worden duidelijke verschillen vastgesteld tussen de bekkens. Enerzijds werd in de drie 

jaren tussen juli 2003 en juni 2006 telkens het grootste percentage overschrijdingen 

van de nitraatnorm vastgesteld in het Leiebekken (telkens 80 %), gevolgd door het 

IJzerbekken (gemiddeld 72 %). Anderzijds werden in het Denderbekken zelden over-

schrijdingen vastgesteld (gemiddeld 4 %) en ook in het Netebekken bleek het nitraat-
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gehalte vrij goed (gemiddeld 14 % overschrijdingen). In alle bekkens werd een zeer 

goede correlatie vastgesteld tussen het percentage overschrijdingen van de norm en de 

gemiddelde nitraatconcentraties (correlatiecoëfficiënt r = 0,87).

Ook wat betreft het overschot op de  bodembalans worden duidelijke verschillen gevon-

den tussen de bekkens. Bepaalde bekkens komen reeds vrij dicht in de buurt van de 

70 kg N/ha-doelstelling voor het overschot op de  bodembalans, terwijl andere bekkens 

er ver van verwijderd blijven (tabel 7.1). De hoogste overschotten worden berekend voor 

het IJzerbekken, het Leiebekken en het Boven-Scheldebekken, de bekkens waar ook de 

hoogste percentages overschrijdingen van de nitraatnorm gemeten worden. Anderzijds 

worden niet de laagste overschotten berekend voor het Dender- of Netebekken, maar 

voor de Demer- en Maasbekkens. Er bestaat dus een significante, maar eerder lage 

corre latie tussen het overschot op de  bodembalans en het percentage overschrijdingen 

binnen een bepaald bekken (r = 0,44). De relatie tussen overschot en nitraatgehalte 

in  oppervlaktewater is immers zeker niet lineair. Weerkundige, landbouwkundige en 

bodemkundige factoren spelen in op het transport van  nitraat van de landbouwbodem 

naar het  oppervlaktewater. Figuur 7.4 geeft een duidelijk overzicht van het overschot op 

de  bodembalans en het percentage overschrijding van de nitraatnorm.

Zeer opvallend is de significante, maar eerder lage correlatie (r = 0,55) tussen de hoe-

veelheid dierlijke stikstofproductie in een bekken en het percentage overschrijdingen 

van de nitraatnorm, terwijl de dierlijke mestinput die toegepast wordt op de  bodem en 

het kunstmestgebruik er niet rechtstreeks significant mee gecorreleerd zijn. De bemes-

ting is in principe immers veel sterker afhankelijk van het geteelde gewas. De gebruikte 

hoeveelheid  mest per hectare is echter wel sterk gecorreleerd met de beschikbare hoe-

veelheid dierlijke  mest (r = 0,89): er wordt meer dierlijke en minder kunstmest gebruikt 

in de bekkens waar de dierlijke stikstofproductie hoog is.

Verder blijkt dat de stikstofafvoer door de gewassen negatief gecorreleerd is (r = -0,4) 

met het  nitraat in  oppervlaktewater: een hoge gewasafvoer verlaagt de nitraatverliezen 

naar het water. Tot slot valt de zeer sterke correlatie (r = 0,8) op tussen de  stikstofdeposi-

tie en het percentage overschrijdingen van de nitraatnorm in het  oppervlaktewater.

In het algemeen zijn de gevonden correlaties statistisch gezien vaak eerder zwak of 

weinig significant. Dat is deels te wijten aan het beperkte aantal bekkens waarover de 

gegevens geaggregeerd werden. Op die manier blijft binnen eenzelfde beschouwd 

gebied vaak een grote verscheidenheid bestaan. Zo is het Maasbekken gespreid over 

noordoostelijk Limburg en Noord-Antwerpen, gebieden waar de structuur van de 

 landbouw vrij sterk verschilt. Verder zijn binnen een bekken de kwetsbare gebieden en 

de overige gebieden op dezelfde manier behandeld.

Tot besluit kan men stellen dat er een significante relatie bestaat tussen het berekende 

overschot op de  bodembalans en de gemeten nitraatconcentraties in het  oppervlakte-

water. Bij verder onderzoek moet nog meer rekening gehouden worden met de variatie 

die bestaat binnen de momenteel beschouwde gebieden.
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Figuur 7.4: Overschot op de  bodembalans  stikstof (gemiddelde 2003-2005) en percentage overschrijding van 

de nitraatnorm, volgens bekken (Vlaanderen, 2003-2006)

Bron: ILVO

Een correlatie tussen de bodembalansen en de gemeten nitraatgehaltes in het  grond water 

kon in het kader van een gelijkaardige oefening niet worden vastgesteld. Dat heeft vooral 

te maken met de vrij complexe systematiek van nitraattransport en nitraatafbraak in de 

watervoerende lagen. Op niveau van de hydrogeologisch homogene zones worden dan 

ook grote verschillen gemeten qua nitraattransportsnelheden (tijdsfactor) en nitraat ver-

wijdering. Voor een correlatie met de bodembalansen moet met een hele reeks randvoor-

waarden rekening worden gehouden, die tot op heden nog niet allemaal goed gekend zijn.

 7.3 Zal het nieuwe  mestdecreet 
de doelafstand dichten?

Het  Europese Hof van Justitie veroordeelde België voor een gebrekkige omzetting van 

de Nitraatrichtlijn in de gewestelijke milieuwetgeving in haar arrest van 22 september 

2005. Die veroordeling en de onvoldoende kwaliteit in oppervlakte- en  grondwater, zette 

de Vlaamse Regering aan om nieuwe maatregelen te ontwikkelen. Begin juli 2006 stelde 

de Vlaamse minister van Leefmilieu het ontwerp MAP3 voor. Net zoals de voorganger 

MAP2bis, is het geen mooi overzichtelijk plan met doelstellingen, randvoorwaarden en 

budgetten, maar een decreettekst. Bedoeling is dat het voorstel van decreet nog voor 

1 januari 2007 door het Vlaams Parlement wordt goedgekeurd. De tekst hieronder is dus 

een momentopname in september 2006. Het nieuwe decreet zou het ondertussen 15 jaar 

oude  Mestdecreet, volledig vervangen.
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De hoofdlijnen in het voorstel van decreet zijn:

• Vlaanderen zou volledig kwetsbaar gebied worden, zodat er maximaal 170 kg N/ha 

uit dierlijke  mest mag uitgereden worden op land. Het is echter de bedoeling een 

verzoek tot afwijking (derogatie) van die bemestingsnorm in te dienen bij de  Europese 

Commissie. Voor  fosfor zou de bemestingsnorm eveneens verlaagd worden.

• De mestproductie van melkvee wordt bepaald in functie van de melkproductie. 

Variabele excretiecoëfficiënten sluiten beter aan bij de werkelijke excretie dan de 

vroegere forfaitaire coëfficiënten (zie verder). Dat houdt mogelijkheden in om een 

efficiënt nutriëntenbeheer te stimuleren.

• De nutriëntenhalte (dierenquotum per bedrijf) wordt omgezet in nutriënten emissie-

rechten (NER). Dat zijn geen  emissierechten in de strikte zin van het woord, want ze 

worden uitgedrukt in aantal dieren. De veehouder kan dan zijn huidige veestapel 

‘omzetten’ naar een andere diersoort. Bedrijfsuitbreiding gekoppeld aan mestverwer-

king zou ook onder voorwaarden worden toegelaten.

• De mestverwerkingsplicht wordt gebaseerd op de productiedruk in de gemeente en 

op het bedrijfsoverschot, beide uitgedrukt in  stikstof.

De rundveestapel is de grootste producent van dierlijke  mest (52,8 % van de stikstof-

productie in 2005). Landbouwbedrijven met een groot aandeel rundvee staan voor de 

grote uitdaging om hun bedrijfsvoering te verzoenen met de ambities van het nieuwe 

 mestdecreet. Daarom wordt in twee casestudies ingegaan op aspecten van het nieuwe 

voorstel  mestdecreet. Een eerste behandelt de mestproductie bij melkvee in functie 

van variabele excretiecoëfficiënten. Een tweede gevalstudie onderzoekt het effect van 

verstrengde bemestingsnormen op het overschot  bodembalans voor gespecialiseerde 

melkveebedrijven.

VA R I A B E L E  N U T R I Ë N T E N E X C R E T I E  D O O R  M E L K V E E

In MAP2bis werd voor melkkoeien een forfaitaire excretie van 97 kg N/(koe.j) voorop-

gesteld. De Vlaamse melkkoeien worden echter steeds productiever, waardoor ook 

hun excretie stijgt. In MIRA-T wordt daar sinds 2002 rekening mee gehouden door een 

runderverhoging van 12 % toe te passen (Campens & Lauwers, 2002). Ook het ontwerp 

MAP3 speelt daarop in door de uitscheidingsnormen voor melkvee voortaan te bepalen 

in functie van de melkproductie. 

Aangezien de rundveehouderij verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de totale 

stikstofproductie in Vlaanderen, is een meer adequate inschatting van de productie van 

rundermest cruciaal voor de correcte omschrijving van het mestprobleem en om de 

haalbaarheid van de doelstellingen na te gaan. Een inschatting op basis van de melk-

productie is momenteel echter onmogelijk, aangezien die gegevens niet vlot toegan-

kelijk zijn op bedrijfsniveau. Parallel aan de werkgroep die de relatie tussen excretie 

en melkproductie bepaald heeft in het kader van het nieuw aangekondigde MAP3, 

zijn Fernagut et al. (2006) nagegaan of het mogelijk was de evolutie van de nutriënten-

excretie door melkvee onrechtstreeks in te schatten op basis van algemeen beschikbare 

bedrijfsgegevens. Dat gebeurde aan de hand van berekeningen met de milieumodule uit 
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het SEPALE-model. Het SEPALE-model (Systeem ter Evaluatie van de Politiek aangaande 

 Landbouw en LEefmilieu) is gebaseerd op enerzijds veronderstellingen over het econo-

misch en productietechnisch keuzegedrag van landbouwers en anderzijds op de bedrijfs-

gegevens van de akkerbouw- en rundveebedrijven uit het Landbouwmonitoringsnet. Dit 

beleidsondersteunende instrument kan een beeld geven van de gevolgen van bepaalde 

beleidsopties (www.ilvo.vlaanderen.be/L&M).

De mestproductie door het melkvee is nauw verbonden met de melkproductie, die op haar 

beurt afhankelijk is van de voederopname. Aan de hand van de mineralenbalans van het 

melkvee werd dan ook een goede relatie gevonden tussen de beschikbare voederarealen 

per koe en de stikstofexcretie:

excretie = 38,23 + 265,45(gras) + 101,19(maïs)

waarbij: excretie = kg N/grootvee-eenheid (GVE)

 gras = ha gras/GVE 

 maïs = ha maïs/GVE

Voor de periode 2001-2003 wordt de excretie in een representatief staal van sterk gespe-

cialiseerde melkveebedrijven geschat op 118,1 kg N/(GVE.j) (waarbij er uitgegaan werd 

van een grasproductie van 11 ton droge stof/ha). Via extrapolatie werd de excretie van 

de volledige Vlaamse melkveepopulatie bepaald. Figuur 7.5 toont aan dat de jaarlijkse 

stikstofexcretie per koe met bijna 8 % gestegen is sinds 1995. Tegenover die stijgende 

trend staat echter de stijgende productiviteit van de melkkoeien. Onder invloed van het 

quotumstelsel blijft de melkproductie in Vlaanderen sinds 1992 praktisch constant op 

ongeveer 1,8 miljard liter per jaar. Het totale aantal melkkoeien in Vlaanderen is sinds 

1990 met 31 % en sinds 1995 met 18 % gedaald. De constante melkproductie kon dus 

gerealiseerd worden met veel minder koeien. De gemiddelde melkproductie per koe 

evolueerde van 4 887 liter in 1995 tot 5 891 liter in 2004, een stijging met 21 %. De pro-

ductiviteit per koe is dus bijna drie keer zo snel gestegen als de N-excretie per koe.

Dit maakt dat de totale N-excretie van de (sterk gedaalde) Vlaamse melkveestapel met 

11,4 % gedaald is sinds 1995. Ook het overschot op de bedrijfsbalans van de gespeciali-

seerde melkveebedrijven is in dezelfde periode met zo’n 20 % gedaald (Verbruggen et 

al., 2004; Fernagut et al., 2006).

Een constante Vlaamse melkproductie (‘driving factor’) met een dalend milieueffect 

(‘pressure’) betekent dat er zich een duidelijke positieve ontkoppeling heeft voorgedaan 

tussen de melkproductie en de N-excretie (OESO, 2002). De milieudruk vanuit de 

melkveehouderij, de hoeveelheid  stikstof geproduceerd per liter melk, is gedaald van 

22,3 kg N/1000 l melk in 1995 naar 19,9 kg N/1000 l melk in 2004, een daling met 10,7 %. 

De  eco- efficiëntie, de hoeveelheid melk geproduceerd per kg  stikstof, is gestegen van 

44,8 l/kg in 1995 naar 50,2 l/kg in 2004, een stijging met 12 % in 10 jaar.

Er bestaat dus een tegenstelling tussen de verbeterende bedrijfsbalans en de toenemen-

de excretie per koe. Een beleid dat te sterk fixeert op een stijgende excretiecoëfficiënt 

per koe, afhankelijk van de productie, dreigt de globaal dalende milieudruk vanuit de 

sector en de dalende excretie per geproduceerde liter melk te negeren. 
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Figuur 7.5:  Eco- efficiëntie van de melkproductie in Vlaanderen (1995-2004)

Beide bovenste evoluties zijn uitgedrukt per koe, de drie ondersten zijn totalen voor Vlaanderen.

De melkproductie wordt hier benaderd door de hoeveelheid geleverd aan de melkerijen, die ongeveer 99 % van de totale productie uitmaken.

Bron: Fernagut et al. (2006), Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (FOD Economie) en Afdeling Monitoring & Studie (DLV)

I N V L O E D  VA N  B E M E S T I N G S N O R M E N  O P  D E 
B E D R I J F S B A L A N S  E N  D E   P R O D U C T I E K O S T E N  VA N 
M E L K V E E B E D R I J V E N

Sinds 1991 zijn de bemestingsnormen per ha voordurend verstrengd. Na de veroorde-

ling door de  Europese Commissie wegens het niet naleven van de Nitraatrichtlijn zal 

de bemestingsnorm voor dierlijke  stikstof waarschijnlijk verder verlaagd worden tot 

170 kg N/ha. Daarnaast zou het overschot op de  bodembalans op bedrijfsniveau (of 

bedrijfsbalans) slechts 70 kg N/ha mogen bedragen. Met het MISUMO-model, een spin-

off van het SEPALE-model, werd een econometrische analyse gemaakt over de invloed 

van dalende bemestingsnormen op de keuze tussen de productiemiddelen (krachtvoer, 

kunstmest, dierlijke  mest) en de gevolgen daarvan voor het stikstofoverschot op de 

bedrijfsbalans en de  productiekosten. Van het stikstofoverschot per hectare is reeds de 

ammoniakuitstoot afgetrokken (15 % van de dierlijke excretie) zodat het cijfer enigszins 

kan worden vergeleken met het overschot op een  bodembalans.

Voor deze casestudie wordt gewerkt met een staal van 135 gespecialiseerde melkveebe-

drijven, waarvan de bedrijfsgegevens zijn bijgehouden in het Landbouwmonitoringsnet. 

Omdat er een grote variatie tussen de bedrijven vastgesteld wordt, is het staal opgedeeld 

in 4 groepen op basis van 2 criteria: het overschrijden van de bemestingsnorm van 170 kg 

dierlijke N/ha en het overschrijden van het overschot op de bedrijfsbalans van 170 kg N/

ha. Voor melkveebedrijven komt het gemiddelde overschot op de bedrijfsbalans hoger 

uit dan het overschot op de Vlaamse  bodembalans (figuur 7.2).

• Groep I: bedrijven die reeds voldoen aan de bemestingsnorm van 170 kg N/ha en ook 

een N-overschot op de bedrijfsbalans hebben van minder dan 170 kg N/ha.
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• Groep II: bedrijven die meer dan 170 kg N/ha bemesten en een N-overschot onder de 

170 kg/ha hebben.

• Groep III: bedrijven die minder dan 170 kg N/ha bemesten en een N-overschot boven 

de 170 kg/ha hebben.

• Groep IV: bedrijven die meer dan 170 kg N/ha bemesten en meer dan 170 kg/ha N-

overschot hebben. 

Enkele kenmerken van die groepen van melkveebedrijven worden weergegeven in 

tabel 7.2. Het krachtvoer- en kunstmestgebruik van groepen III en IV, met een hoog N-

overschot op de bedrijfsbalans, ligt opvallend hoger dan bij de andere groepen. Deze 

bedrijven hebben een hogere melkproductie per koe en een kleiner voederareaal per 

liter melk.

Tabel 7.2: Karakteristieken van vier groepen gespecialiseerde Vlaamse melkveebedrijven (2001-2003)

groep I II III IV

melkproductie (1000 l melk/GAD) 6,3 6,1 6,9 6,7

koeien per bedrijf (GAD) 36,9 48,5 46,4 49,5

voederareaal (ha/1000 l melk) 0,105 0,099 0,094 0,091

krachtvoeder (kg N/1000 l melk) 6,3 5,5 6,6 7

kunstmestgebruik (kg N/1000 l melk) 12,1 10,7 15,2 13,4

dierlijke mestproductie (kg N/1000 l melk) 14,5 19,9 13,9 19,8

N-overschot bedrijfsbalans (kg N/ha) 124,2 131 201 230,3

dierlijke bemesting (kg N/ha) 137,3 201,5 146,8 218,2

GAD: gemiddeld aanwezig dier, houdt rekening met het feit dat stalplaatsen tijdelijk leeg kunnen staan

Bron: ILVO

Bij strengere bemestingsnormen zullen bedrijven uit groepen II en IV, met een dierlijke 

bemesting boven de 200 kg N/ha, hun inputgebruik moeten verhogen om hun melk-

productie op peil te houden. Doordat ze minder dierlijke  mest kunnen gebruiken, zal de 

productiviteit van hun voedergewassen met extra kunstmest op peil gehouden worden 

of dient gecompenseerd te worden met een hoger krachtvoedergebruik. Figuur 7.6 geeft 

de invloed van de bemestingsnorm op het overschot op de bedrijfsbalans weer. Uit de 

simulaties blijkt dat een steeds verder doorgedreven daling van het gebruik van dierlijke 

 mest geen blijvende daling van het N-overschot tot gevolg heeft, hoofdzakelijk door een 

toename van het krachtvoergebruik en in mindere mate door een stijgend kunstmest-

gebruik.

Een bemestingsnorm van 170 kg dierlijke N/ha zou een gemiddelde daling van het over-

schot op de bedrijfsbalans naar 150 kg N/ha veroorzaken, wat nog steeds veraf is van de 

doelstelling van 70 kg N/ha. De ‘beste’ bedrijven, de bedrijven uit groep II, die momen-

teel ondanks een hoge dierlijke bemesting nu al een laag overschot op de bedrijfsbalans 

hebben, zouden een overschot van rond de 100 kg N/ha kunnen bereiken. Dat is een 

ondergrens voor het behoud van de melkproductie die ook reeds door Verbruggen et al. 

(2004) naar voor geschoven werd.
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Figuur 7.6: Gesimuleerde invloed van bemestingsnormen op het overschot op de bedrijfsbalans van 

gespecialiseerde melkveebedrijven (Vlaanderen, MISUMO-model)

Bron: ILVO

De vermindering van het overschot op de bedrijfsbalans zal echter gepaard gaan met een 

sterke toename van de ‘stikstofkosten’ (krachtvoeder, kunstmest, verwerking). Die stij-

gen fors naarmate de bemesting verder afneemt. De bedrijven in groep II bereiken een 

overschot van 100 kg N/ha bij een bemestingslimiet van 170 kg dierlijke N/ha enkel door 

middel van een kostenstijging met bijna 20 %. Bedrijven die thans nog niet voldoen aan 

de norm van de kwetsbare gebieden zullen met bijkomende  kosten worden geconfronteerd 

voor mestafzet en -verwerking, maar ook met bijkomende  kosten voor meer kracht-

voeder of kunstmest.

Daaruit kan worden afgeleid dat een substitutie naar meer krachtvoeder- en kunstmest-

gebruik uiteindelijk tot een averechts effect kan leiden.

M e e r  i n f o r m a t i e  o v e r 
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