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Voorwoord
Vlaanderen wenst een goede water- én bodemkwaliteit te bekomen. Oordeelkundige bemesting en duurzaam bodembeheer binnen de landbouwsector zijn hiervoor essentieel.
Landbouwers moeten een evenwicht zoeken tussen het beperken van de
uitspoeling van stikstof en fosfor en het op peil houden van de bodemkwaliteit door voldoende aanvoer van organisch materiaal. Beiden zijn
noodzakelijk voor het bereiken van de Vlaamse milieukwaliteitsnormen.
De dienst Bedrijfsadvies van de Vlaamse Landmaatschappij begeleidt landen tuinbouwers individueel of in groep om een goede water- en bodemkwaliteit te bereiken en te behouden, rekening houdend met de hele bedrijfsvoering en de wetgeving. Dat verloopt in wederzijds vertrouwen op
het terrein door advisering en sensibilisering.
Sinds 1 april 2012 is Bedrijfsadvies een autonome dienst binnen de VLM. De
loskoppeling van de Mestbank creëerde de ruimte om nieuwe wegen in te
slaan en een eigen identiteit te ontwikkelen.
De dienst Bedrijfsadvies focuste de voorbije jaren voornamelijk op het
begeleiden van landbouwers die kampen met een te hoog nitraatresidu.
Daarnaast werd ook uitgebreid aandacht geschonken aan advisering van
tuinbouwers over spuistroom. Buiten de ondersteuning van deze twee
doelgroepen, hielp Bedrijfsadvies ook heel wat landbouwers op weg bij
hun bemestingsplanning.
Deze publicatie wordt uitgebracht kort na het in voege gaan van MAP 5
voor de periode 2015-2018. De VLM erkent het belang van een kwalitatieve
bedrijfsbegeleiding voor het behalen van de milieudoelstellingen.
Met deze publicatie blikken we dan ook graag terug naar de realisaties
sinds het ontstaan van de dienst Bedrijfsadvies.
Ik wens u veel leesplezier!
Toon Denys
Gedelegeerd bestuurder
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I. Visie
Sinds 1 april 2012 is Bedrijfsadvies een autonome dienst binnen de VLM. De loskoppeling van de Mestbank creëerde
de ruimte om nieuwe wegen in te slaan en een eigen identiteit te ontwikkelen. De visie van Bedrijfsadvies weerspiegelt zich in de huidige en toekomstige keuzes die gemaakt worden voor de werking van de dienst.

We begeleiden en stimuleren land- en tuinbouwers individueel of in groep om een goede
water- en bodemkwaliteit te bereiken en te behouden, rekening houdend met het bedrijfseconomisch kader. We doen dit in wederzijds vertrouwen op het terrein via advisering en
sensibilisering.

• Bedrijfsadvies begeleidt landbouwers op verschillende manieren,
via bedrijfsspecifieke begeleiding op
terrein of interactieve benadering
in groep maar altijd op maat van
de landbouwer, rekening houdend
met de regiogebonden uitdagingen,
en met behulp van technische tools
en berekeningsprogramma’s.
• Bedrijfsadvies besteedt uitvoerig aandacht aan de invloedsfactoren op water- en bodemkwaliteit.
Brede begeleiding wordt toegepast
naar een optimale bedrijfsvoering
toe in functie van een betere water- en bodemkwaliteit en naleving
van de mestwetgeving. Op perceelsniveau vindt een diepgaande begeleiding plaats op bemestingstechnisch vlak. Kennisverwerving en
interne ontsluiting, aandacht voor
innovatieve technieken en begeleidingsbehoeften bij de landbouwers zijn de kernwoorden waarrond voortdurend wordt gewerkt.

• Bedrijfsadvies streeft naar complementaire samenwerking.
Zo biedt Bedrijfsadvies zowel intern ondersteuning aan als ondersteuning naar het beleid toe, maar
wordt er ook gestreefd naar samenwerking met externe adviserende
en sensibiliserende instanties.
De complementaire samenwerking
vloeit voort vanuit de sterktes van
Bedrijfsadvies: de bedrijfsindividuele en -specifieke benadering, de
kennis van bemestingstechnische
aspecten op zowel perceels- als
bedrijfsniveau, en het beheer van
technische berekeningstools.

• Via communicatie en wettelijke verankering wordt gestreefd
naar een eigen en breed gedragen profiel voor de dienst Bedrijfsadvies.

• Via begeleiding beoogt Bedrijfsadvies een bemestingsmanagement dat inspeelt op milieukundige doelstellingen, maar tegelijk
bedrijfseconomisch verantwoord
is. Daarnaast wordt ook met een
duidelijk en gericht natraject maximale implementatie van de aan‑
bevelingen door de landbouwer nagestreefd.

JAARVERSLAG BEDRIJFSADVIES 2014 / 5

6 / JAARVERSLAG BEDRIJFSADVIES 2014

II. Individuele
bedrijfsbegeleiding
1. Individuele bedrijfsbegeleiding
in Vlaanderen, de cijfers
Elke dag staan er een 15-tal bedrijfsadviseurs klaar om landbouwers gratis en professioneel advies te geven.

De contacten van de bedrijsadviseurs verlopen telefonisch, op kantoor of via zitdagen, maar ook en
vooral individueel op het landbouwbedrijf na afspraak.

In Figuur 1 is de evolutie weergegeven van het aantal land- en tuinbouwers
die begeleid werden via een bedrijfsbezoek door de dienst Bedrijfsadvies, in de
periode van 2008 tot en met 2014.
Deze begeleidingen vinden plaats naar aanleiding van een te hoog nitraatresidu onder vorm van een ‘BBA’ (bedrijfsbegeleidend advies), in het kader van
de begeleiding van grondloze tuinbouwbedrijven of om andere redenen. Bij de
laatste soort begeleiding is de ondersteuning bij de opmaak van het bemestingsplan en -register een veelvoorkomende vraag. In de volgende hoofdstukken worden meer cijfers en duiding gegeven over de verschillende types van
begeleiding.
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Ze krijgen dagelijks vragen van zowel wetgevende en administratieve,
als van bodem- en bemestingstechnische aard, zoals:
• Wat kan ik doen om mijn bodem
in ideale conditie te houden?
• Hoe moet ik een bemestingsplan
opstellen?
• Hoe lees ik een resultaat van een
bodemstaalname? Welke conclusies trek ik er uit?
• Hoe beperk ik mijn nitraatresidu?
• Hoe beperk ik de kosten voor
kunstmest zonder in te boeten
aan de kwaliteit en opbrengst
van mijn gewas?
• Hoe maak ik mijn bemestingsplan op?
• Waarom moet ik een vanggewas
inzaaien?
• Wat betekent ‘werkzame stikstof’?
• Is derogatie nuttig voor mijn bedrijf?
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Figuur 1 Aantal bedrijfsbezoeken door de dienst Bedrijfsadvies per kalenderjaar
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In Figuren 2 tot 8 is de ligging van de bezochte bedrijven op kaart weergegeven van 2008 tot 2014. Veel van de bezochte
bedrijven liggen in zogenaamde focusgebieden.
Figuur 2 Lijst locaties van bedrijfsbezoeken in 2008
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Figuur 3 Lijst locaties van bedrijfsbezoeken in 2009

JAARVERSLAG BEDRIJFSADVIES 2014 / 9

10 / JAARVERSLAG BEDRIJFSADVIES 2014

Fusiegemeenten

Provincies

Bedrijfsbezoeken_2010_Nitraatresidu

Bedrijfsbezoeken_2010_Grondloze_Tuinbouw

Bedrijfsbezoeken_2010_Bemestingsplan_en_register

Legende

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Brussel

Vlaams Brabant

Antwerpen

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen Antwerpen

1:921.324

Limburg

LOCATIE BEDRIJFSBEZOEKEN DIENST BEDRIJFSADVIES 2010

Limburg

¯

Figuur 4 Lijst locaties van bedrijfsbezoeken in 2010
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Figuur 5 Lijst locaties van bedrijfsbezoeken in 2011
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Figuur 6 Lijst locaties van bedrijfsbezoeken in 2012
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Figuur 7 Lijst locaties van bedrijfsbezoeken in 2013
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Gebiedsgerichte benadering
De Dienst Bedrijfsadvies heeft in
het voorjaar 2014 samen met de
dienst Handhaving intensief ingezet op de gemeenten met één of
meerdere kantel-MAP-meetpunten
tijdens de zogenaamde VODKAactie (Verantwoord Omgaan met
Dierlijke mest, Kunstmest en Andere meststoffen). Kantel-MAP-meetpunten zijn meetpunten waar in
de periode 2011- 2012 minstens één
overschrijding is vastgesteld, maar
waar niettemin in november 2013
aan de nitraatdoelstelling van 50
mg Nitraat-N werd voldaan (groen
MAP-meetpunt). De inspanningen
werden vooral gericht naar de bedrijven met gronden die zich bevin-

den in de afstroomgebieden van de
betrokken 22 kantel-MAP-meetpunten. Er werd prioriteit gegeven aan
zowel grondloze bedrijven als aan
bedrijven met een overschrijding
van de drempelwaarde nitraatresidu in 2013 - al dan niet gemeten
op een perceel in het afstroomgebied.
Figuur 8 geeft een overzicht waar
de verschillende bedrijfsbegeleidingen hebben plaatsgevonden.
De gebiedsgerichte aanpak in de
gemeenten met één of meerdere
kantel-MAP-meetpunten (de zogenaamde VODKA-gemeenten) is duidelijk zichtbaar.

Bedrijfstypes
Figuur 9 geeft een overzicht van
de bedrijfstypes die werden begeleid (bedrijfsbezoek) door de dienst
Bedrijfsadvies in de loop van het
kalenderjaar 2014. De zuivere rundveebedrijven nemen de helft van
het aantal voor hun rekening, gevolgd door de bedrijven zonder
dieren (grondloze tuinbouw, akkerbouw, groenteteelt). Het groot aantal begeleide rundveebedrijven is
te verklaren door het feit dat heel
vaak derogatiebedrijven om begeleiding vragen m.b.t. de opmaak van
het bemestingsplan en -register. De
meeste grondloze tuinbouwbedrijven hebben geen dieren, waardoor
dit aandeel op 27 % uitkomt.

<1% 1% <1%
<1%

BEDRIJFSTYPES VAN BEGELEIDE BEDRIJVEN
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3%
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4%
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Figuur 9 Bedrijfstypes van begeleide bedrijven (2014)
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Figuur 8 Locaties van de bedrijfsbezoeken in 2014
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Tijdens een interview in Buitenkans (mei 2013) getuigt een bedrijfsadviseur over zijn ambitie om landbouwers te begeleiden in oordeelkundige bemesting.

Kristof helpt landbouwers slim bemesten,
een bedrijfsadviseur getuigt ...
• Naam: Kristof Bauwens
• Leeftijd: 27 jaar
• Diploma: Bachelor Agro- en biotechnologie
• Job: Bedrijfsadviseur sinds 2007
• Bedrijf: Vlaamse Landmaatschappij
• Hobby’s: jeugdbeweging KLJ,
meehelpen op het ouderlijk landbouwbedrijf

“Samen met mijn collega’s adviseer en sensibiliseer ik landbouwers om oordeelkundig te bemesten en help hen om een uitgekiend
bemestingsplan op te maken. Op
onze dienst werken zestien adviseurs, die in heel Vlaanderen de
boer op gaan.
Landbouwers komen op verschillende manieren met ons in contact. Als een overschrijding van
het nitraatresidu is vastgesteld,
nemen we zelf contact op met de
landbouwer. We stellen dan voor
om samen zijn bemestingspraktijken te bekijken. Zo kunnen we tonen waar en hoe het beter kan.
Maar landbouwers kunnen ook zelf
om begeleiding vragen. Hoe maak
je een bemestingsplan en -register
op? Hoe zet je bedrijfseigen mest
optimaal in? Hoeveel mest mag je
van buiten het bedrijf aanvoeren?
Met al die vragen komen landbouwers bij ons terecht. Het gebeurt
ook dat we een landbouwer contacteren om concrete projecten te
bespreken. Dat doen we vooral in
gebieden rond zogenoemde rode
MAP-meetpunten (Mestactieplan),
waar nog te veel nitraat in het oppervlaktewater zit.”
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De ambitieuze milieudoelstellingen van het Mestactieplan
stellen de Vlaamse land-bouwers voor grote uitdagingen.
Oordeelkundig bemesten is geen peulenschil en sommige
boeren beschikken niet over de juiste kennis. Bedrijfsadviseur Kristof Bauwens van de VLM en zijn collega’s weten
raad. “Wij wijzen niet met het vingertje.”

Totaalkijk
“Vanuit onze dienst bekijken we
het bedrijf in zijn geheel: over welk
type bedrijf gaat het, welke gewassen worden er geteeld? Hoe ziet de
mestbalans van het bedrijf eruit,
hoeveel grond komt in aanmerking
voor mestspreiding? Welke mestsoorten gebruikt de landbouwer?
Al die parameters breng ik in kaart.
Daarnaast beoordeel ik de ligging
van de percelen van het bedrijf ten
opzichte van de MAP-meetpunten.
Want als het om een rood meetpunt gaat, is het gebied errond een
‘focusgebied’. Daar gelden strengere drempelwaarden voor nitraatresidu.
Eerst verzamel ik allerlei informa-

tie over het bedrijf. Daarna ga ik
op bedrijfsbezoek om de informatie te bespreken met de landbouwer. Vanop mijn bureau kan ik
onmogelijk alle parameters juist
inschatten. Tijdens het bezoek bespreken we vooral de bemestingspraktijken van het bedrijf en overlopen we de mestadministratie. Als
dat nodig is, help ik de landbouwer op weg om de administratie
anders aan te pakken. Na het bezoek verwerk ik alle gegevens en
stel ik mijn advies op. Soms spring
ik een paar weken later opnieuw
binnen bij de landbouwer om een
en ander nog eens door te nemen.
Ook voor ons is het belangrijk om
te weten of onze adviezen de landbouwer vooruit helpen. Voor per-

ceels- of teeltspecifieke adviezen
verwijzen we door naar de experts
van het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame
Bemesting (CVBB). Met hen werken
we nauw samen.”

Leefbare landbouw
“Ik vind het belangrijk om oog te
hebben voor de eigenheid van een
bedrijf. Adviezen kunnen nogal verschillen, want ook landbouwbedrijven zijn erg divers. Een goede waterkwaliteit is het doel, maar een
bedrijf moet ook leefbaar zijn. In
onze begeleiding streven we naar
een gezond evenwicht. Landbouwers moeten ons graag zien komen omdat we hen vooruithelpen.
Wat wij niet doen, is met het vingertje wijzen en zeggen: ‘Dit is niet
in orde en dat doe je fout.’ Ons uitgangspunt is dat we samenwerken
aan een duurzame landbouw, met
respect voor het leefmilieu. Landbouwers beschouwen ons soms
nog als onderdeel van de Mestbank. Maar onze dienst werkt los
van de Mestbank. Als we merken

dat er iets fout loopt bij het bedrijf, melden we dat niet aan de
controle-instanties. We spreken er
de landbouwer wel op aan en we
verwachten een gepaste aanpak
en beterschap. Gelukkig zijn er alsmaar meer bedrijven die onze begeleiding echt als een meerwaarde
zien. We merken dat landbouwers
hun eigen bemesting veel actiever
opvolgen, dat ze er bewuster mee
omgaan en dat ze zicht proberen
te krijgen op het hele plaatje.”

Meetbaar effect
“Gaat het vooruit met de waterkwaliteit in Vlaanderen?“
“Dit meetjaar (juli 2013 - juni 2014)
kleurden 162 meetpunten (21,1%)
rood, op een totaal van 767 meetpunten van het MAP-meetnet.
Hiertegenover staan 605 (78,9%)
groene meetpunten. Voor het eerst
in jaren is de daling van het aantal rode meetpunten zo groot. In
het vorige meetjaar (juli 2012 - juni
2013) kleurden   nog 196 meetpunten rood (25,6%) en in het meetjaar

juli 2011 - juni 2012  204 (26,6%). In
negen jaar tijd is het aantal rode
meetpunten in Vlaanderen bijna gehalveerd.
Net als in de voorgaande meetjaren treden er opnieuw verschuivingen op, dit keer in zeer gunstige
zin: 25 nieuwe rode punten worden ruimschoots gecompenseerd
door 59 nieuwe groene punten,
een aanzienlijke daling van 34 rode
punten ten opzichte van het vorige
meetjaar. Dat is een stap in de goede richting maar onvoldoende om
de vooropgestelde Vlaamse doelstelling van 16 procent rode meetpunten bij het einde van MAP 4 te
bereiken.
De bedrijfsbegeleidingen door de
dienst bedrijfsadvies hebben, naast
de begeleiding vanuit de praktijkcentra, het CVBB, de voorlichting,
de controle en het mestbeleid, mee
bijgedragen aan een groeiende bewustwording bij de land- en tuinbouwers. Maar als we in 2018 de
doelstelling van maximaal vijf procent rode meetpunten willen bereiken, is het duidelijk dat er nog veel
werk aan de winkel is.“
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a) Bedrijfsadvisering nitraatresidu
Bedrijfsspecifieke bevindingen
Elk najaar laat de Mestbank het
nitraatresidu in de bodem meten
op een gerichte selectie van percelen. Hoe hoger het nitraatresidu op
het einde van het groeiseizoen, des
te groter het risico op uitspoeling
van nitraten naar het oppervlakte- en grondwater in de winter. Na
het groeiseizoen is er dan ook best
nog slechts een beperkte hoeveelheid nitraat in de bodem aanwezig.
Een hoog nitraatresidu wijst er ook
op dat niet alle toegediende nutriënten optimaal benut zijn. Een oordeelkundige bemesting en uitbating
van het bedrijf zijn van cruciaal belang om een laag nitraatresidu te
halen, samen met een goed economisch resultaat.
Bij een te hoog nitraatresidu treedt
de Mestbank sturend op door een
pakket met begeleidende maatregelen op te leggen die een oordeelkundige bemesting ondersteunen.
Die maatregelen gelden voor het
hele Vlaamse grondgebied.
De maatregelen die een landbou-

wer met een te hoog nitraatresidu
opgelegd kunnrn worden (binnen
MAP 4), zijn een stikstofanalyse in
het voorjaar met bijbehorend bemestingsadvies, een nitraatresidumeting in het najaar, bijhouden van
een bemestingsplan en -register, bemestingsadvisering voor groenteteelten, inzaaien van vanggewassen
of nateelten, en een lagere bemestingsnorm op het perceel met overschrijding. Een bedrijfsbezoek door
de dienst Bedrijfsadvies is ook een
maatregel in zo’n pakket die een
landbouwer opgelegd krijgt naar
aanleiding van een te hoog nitraatresidu.

optimaliseren van de zuurtegraad
(pH), het inzaaien van groenbedekkers, de keuze van de meststoffen,
en het tijdstip van bemesten. Bij
iedere bedrijfsbegeleiding in het kader van het nitraatresidu wordt in
gesprek met de landbouwer de reden van het te hoog nitraatresidu
op het bemonsterd perceel nagegaan en worden daarover concrete
aanbevelingen geformuleerd.
De landbouwers worden tijdens
het bedrijfsbezoek tevens ingelicht
over de specifieke perceels- en teeltbegeleiding die het CVBB en de
praktijkcentra aanbieden.

De begeleiding door Bedrijfsadvies
heeft betrekking op de mogelijkheden tot verbetering van de bemestingspraktijken, de conditie van
de bodem, de wettelijke aspecten
inzake bemesting en de waterkwaliteit in de omgeving van het bedrijf (situering MAP-meetpunten en
focusgebieden). Zo worden er o.a.
nuttige tips gegeven voor het verhogen van het koolstofgehalte, het

Bedrijfsadvisering
nitraatresidu - de cijfers

AANTAL BEDRIJFSBEGELEIDENDE ADVIEZEN
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Aantal
bedrijfsbegeleidende
adviezen op bedrijf
voor Vlaanderen
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In totaal zijn in deze periode 1720
dergelijke begeleidingen uitgevoerd.

2014

Figuur 10 geeft een overzicht van
het aantal bedrijfsbegeleidende
adviezen nitraatresidu (BBA-Nres)
opgemaakt in Vlaanderen voor de
periode 2008-2014.

415

2013

Figuur 10 Aantal BBA-Nitraatresidu (Vlaanderen)
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In het vierde Mestactieplan werd
voorzien dat bij minstens 1500
land- en tuinbouwbedrijven een
begeleidend bedrijfsbezoek zou
worden uitgevoerd in de periode
2011-2014.

476

100
0

Sinds mei 2008 worden er bedrijfsbegeleidende bezoeken verricht bij
land- en tuinbouwbedrijven naar
aanleiding van een te hoog nitraatresidu. Deze begeleiding is één van
de  maatregelen die vanuit het mestdecreet voorzien zijn.
In de periode 2008-2014 begeleidde
de dienst Bedrijfsadvies 3055 landen tuinbouwbedrijven naar een
oordeelkundige bemesting.

Bedrijfsadvisering nitraatresidu - bedrijfsspecifieke bevindingen
Bij een BBA-Nitraatresidu worden telkens aanbevelingen gegeven aan de landbouwer. De aanbevelingen hebben betrekking op verbetering van de bemestingspraktijk en bodemkwaliteit alsook wettelijke en administratieve aspecten.
In Figuur 11 wordt een overzicht gegeven van de procentuele verdeling van de meest geformuleerde aanbevelingen
voor 2014 in de bedrijfsbegeleidende adviezen nitraatresidu. 14 % van de aanbevelingen handelen over het bemesten
i.f.v. de gewasbehoefte en een even groot aandeel gaat over de zuurtegraad van de bodem.
Daarna volgt de organische stof en de bodemanalyses/bemestingsadvies met elk 13 % van de aanbevelingen.
MEEST GEGEVEN AANBEVELINGEN TOT VERBETERING VAN DE BEMESTINGSPRAKTIJK EN BODEMKWALITEIT
3%3% 14%
5%
5%
8%

14%

11%

13%

11%

13%

14% Bemesting ifv de gewasbehoefte rekening houdend
met N voorraad, mineralisatie, uitspoeling
14% Zuurtegraad
13% Organische stofopbouw
13% Bodemanalyses en bemestingsadviezen
11% Keuze van de meststoffen
11% Teelt- en bemestingstechniek
8% Tijdstip van bemesten
5% Bodemstructuur
5% Teeltrotatie
3% Bodembewerkingen
3% Erosiebestrijdende maatregelen

Figuur 11 Meest gegeven aanbevelingen tot verbetering van de bemestingspraktijk en bodemkwaliteit in de
bedrijfsbegeleidende adviezen (2014).

AANBEVELINGEN VOOR DE ZUURTEGRAAD
69
27%

Maatregelenpakket
1 of 2
Maatregelenpakket
3 of 4

183
73%

Figuur 12 Aanbevelingen voor de zuurtegraad

Figuur 12 geeft aan dat 183 (73 %) aanbevelingen voor aanpassing van
de pH (meestal bekalking) gegeven werden bij bedrijven met maatregelenpakket 1 of 2 tegenover 69 (27 %) aanbevelingen bij bedrijven
met maatregelenpakket 3 of 4. Van de 300 bedrijven met maatregelenpakket 1 of 2 die in 2014 bezocht zijn, kregen maar liefst 183 bedrijven (61 %) de aanbeveling om de pH in orde te stellen! Van de 176
bezochte bedrijven met maatregelenpakket 3 of 4 waren er 69 (39 %)
met een aanbeveling over de pH, wat ook een behoorlijk aandeel is.
Het lijkt er op dat de pH gecorreleerd is aan de eerder kleinere overschrijdingen van de drempelwaarde nitraatresidu.

In Figuur 13 wordt een overzicht gegeven van de procentuele verdeling van de meest geformuleerde aanbevelingen
(2014) m.b.t. de wettelijke maatregelen. De mestbalansen en administratieve aanbevelingen van de mestwetgeving nemen
samen ca. 40 % van het aandeel aanbevelingen in. Zeventien procent van de aanbevelingen heeft betrekking op het
nitraatresidu en 12 % heeft betrekking op het respecteren van de bemestingsnormen.
MEEST GEGEVEN AANBEVELINGEN VOOR WETTELIJKE MAATREGELEN
4%4%
5%
5%

19%

7%
19%

8%
12%

17%

19% Mestbalansen
19% Administratieve aspecten
17% Nitraatresidu
12% Bemestingsnormen ifv gekozen systeem
8% Uitrijperiode/bemesting na de oogst van de hoofdteelt
7% Derogatievoorwaarden bemestingsplan- en register
5% Mestopslag
5% Derogatievoorwaarden mest-en bodemanalyses
4% Derogatievoorwaarden aanvraag
4% Derogatievoorwaarden mestsoorten

Figuur 13 Meest gegeven aanbevelingen voor wettelijke en administratieve maatregelen.
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Elk jaar selecteert de dienst Bedrijfsadvies de te bezoeken bedrijven op basis van meerdere criteria.
De criteria worden jaarlijks herzien. Voor 2014 bijvoorbeeld is rekening gehouden met onder meer
de volgende criteria:
• gebiedsgerichte werking in zogenaamde quick-wingebieden.  
Dit zijn gebieden rond de
MAP-meetplaatsen waar de
maximale nitraatconcentratie
schommelt rond het plafond
van 50 mg nitraat per liter.
• hoogte van het nitraatresidu
(maatregelenpakket 4)
• verstrenging bij bedrijven met
maatregelenpakket 4,
nl. nulbemesting op maatregelenperceel gelegen in focusgebied
nitraat en verminderde bemesting uit dierlijke mest tot 155 kg
N/ha op alle percelen gelegen in
focusgebied
• geen opvolgstaal genomen in
het najaar
• groenten in de teeltrotatie
Op basis van bovenstaande criteria werden in 2014 vier prioriteitengroepen gemaakt:

220

Prioriteitengroep 0

Dit zijn voornamelijk de landbouwers die zelf vragen om begeleiding naar aanleiding van een te
hoog nitraatresidu op hun bemonsterd perceel.

Prioriteitengroep 1

Landbouwers met een maatregelenpakket op percelen in afstroomgebieden van kantel-MAP-meetpunten, Quick-win (VODKA) gemeenten
(regio West) en VHA zones (regio
Oost) met katel-MAP-meetpunten.  

Prioriteitengroep 2

Landbouwers met maatregelenpakket 4 (nulbemesting /nulbemesting + derogatie /staal niet genomen).

Prioriteitengroep 3

Landbouwers met maatregelenpakket 4.
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Figuur 14 Overzicht BBA’s nitraatresidu 2014 per prioriteitengroep
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504 landbouwers die begeleid werden in 2013 hadden een overschrijding van de nitraatresidudrempelwaarde laten optekenen in 2012.
Van deze groep landbouwers hadden 362 landbouwers (72%) na de
begeleiding geen overschrijdingen
meer in de nitraatresiducampagne
2014.
Van de 142 landbouwers die wel
nog een overschrijding hadden, en
bijgevolg een maatregelenpakket
opgelegd kregen van de Mestbank,
betekende dit voor het overgrote
deel (84 landbouwers - 59 %) een
lager pakket, voor 46 landbouwers
(32 %) werd eenzelfde maatregelenpakket opgelegd. Bij slechts 12
landbouwers (8 %)  diende een verhoging van het maatregelenpakket
in 2015 opgelegd te worden.

OVERZICHT BBA’S NITRAATRESIDU 2014
PER PRIORITEITENGROEP

160
140

Wat is nu het effect van de begeleiding op het nitraatresidu en de
maatregelenpakketten?

Landbouwers met vollegrondsgroenten op het bedrijf.

2
7
26

200

Figuur 14 geeft een overzicht van
het aantal BBA-Nitraatresidu per
prioriteitengroep voor de provinciale vestigingen (2014).

b) Bedrijfsbegeleiding
in de grondloze tuinbouw
Achtergrond
In het verleden was de mestwetgeving voornamelijk gericht op de
globale aanpak van het mestoverschot in Vlaanderen. Omdat er
geregeld piekconcentraties van
nitraten werden vastgesteld in
MAP-meetpunten in intensieve
tuinbouwregio’s, was een meer
gedifferentieerde aanpak noodzakelijk.
In het Mestdecreet van 2006 werden voor het eerst bepalingen opgenomen voor grondloze teelten, zoals bv. tomaten, azalea, aardbei, ….
Grondloze telers hebben evenwel
ook te maken met uitspoeling van
nutriënten, aangezien bij de teelt
van planten door middel van een
groeimedium een vloeibare reststroom ontstaat die o.a. stikstof
en fosfor bevat. Die reststroom,
‘spuistroom’ genaamd, moet oordeelkundig worden (her-)gebruikt.
Bedrijven die grondloos telen moeten beschikken over een minimale
opslagcapaciteit om de spuistroom
op te slaan zodat de verbodsperiode gedurende de winter overbrugd
kan worden.

Op bedrijfsbezoek met bedrijfsadviseur Johan Vermeer en tuinbouwer Dirk Willaert
Ook het kweken van tomaten of andere tuinbouwactiviteiten kan impact hebben op de waterkwaliteit.
Daarom werd sinds MAP4 beslist om alle tuinbouwers
in Vlaanderen een bedrijfsbezoek aan te bieden door
de dienst Bedrijfsadvies van de Vlaamse Landmaatschappij. Het bezoek aan het tomatenbedrijf van Dirk
Willaert in Hamme door bedrijfsadviseur Johan Vermeer schetst hoe zo een bezoek in de praktijk verloopt.
De voorbije 5 jaar werden ruim 800 tuinbouwbedrijven in Vlaanderen bezocht
door een bedrijfsadviseur. De bedrijven zijn zeer uiteenlopend: aardbeien, sierteelt, tomaten, groenten, … “Dat zijn er al heel veel, met het eerste bezoek bij
alle tuinbouwbedrijven in Vlaanderen zijn we inmiddels rond. En we merken
ondertussen ook het verschil. Waar je 5 jaar geleden amper opslagen voor
spuistroom zag in het landschap, komen die nu steeds meer voor”, vertelt Johan Vermeer, Bedrijfsadviseur van VLM.

Bedrijfsschets
Dirk Willaert startte zijn bedrijf op in de jaren 80. Zijn ouders waren al actief
in de tuinbouw, maar in het centrum van Moerzeke zag hij geen uitbreidingsmogelijkheden. Op zijn 21ste begon hij op een nieuwe locatie in de rand van de
gemeente met het kweken van sla, en ook tomaten op substraat. Dirk Willaert
licht deze keuze toe: “De bodemsoort is hier geen zand, maar pure klei. Omdat de grond op mijn percelen zo hard is, was ik dus van in het begin genoodzaakt om te kiezen voor het kweken op steenwol. Een praktische overweging
die uiteindelijk veel navolging kende. Verschillende tuinbouwers kwamen toen
op het bedrijf om hierover meer te weten.” Ondertussen kweekt Dirk geen sla
meer en beslaat zijn bedrijf 2 ha tomaten. Daarnaast runt hij samen met een
andere tuinbouwer uit de streek nog een bedrijf in de buurt.
Dirk werkt met 2 systemen: via een hoogtesysteem met hanggoten en een
grondsysteem via substraat. “Het hoogtesysteem is uiteraard ergonomisch het
meest interessant om in te werken“, geeft Dirk toe.
Dirk: “Het is niet meer voldoende om enkel technisch een goeie tomatenkweker te zijn. Vandaag moet je met veel meer factoren rekening houden dan
10 jaar geleden.”

De serres in
Een bedrijfsbezoek bij tuinbouwers bestaat bij Bedrijfsadvies altijd uit 2 delen. Johan gaat meestal van start met een rondgang op het bedrijf. Hij licht
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Johan vraagt na welke weg het water aflegt in het bedrijf. Dirk legt uit:
”Vanuit de goten loopt het water
naar een betonnen put en wordt
het overgepompt naar de silo. Al 12
jaar werk ik op die manier, zonder
ontsmetter. Ik voeg wel wat waterstofperoxide toe aan het water om
mijn druppelaars te zuiveren. Dat
helpt me met het bestrijden van
‘crazy roots’, ook wel ‘gekke wortelgroei’ genoemd. In mijn bedrijf
heb ik daar in beperkte mate last
van, maar er zijn veel kwekers met
hetzelfde probleem. Bij sommige is
de wortelgroei zo overmatig dat
er geen productieve planten meer
overblijven. Ook de druppelaars
krijgen ze niet meer uit het substraat. Gelukkig is die ziekte niet
zo besmettelijk als Pepino (een virus). Het wordt enkel via materiaal
overgebracht en niet via schoenen
of kledij.”
Johan vraagt of Dirk voldoende
wateropslag heeft en of het hergebruik van drainwater hem geen
problemen oplevert met een teveel
aan natrium. “Ik gebruik ook wat
putwater met ontijzering bij mijn
drainwater. Dat levert meestal meer
zouten aan, maar ik heb daar voorlopig nog nooit last van gehad.”
Op deze manier maakt de bedrijfsadviseur samen met de landbouwer
een rondgang op het bedrijf. Wateropslag en spuistroom zijn de 2 elementen die hierbij het meest aan
bod komen.
Tot slot eindigt ieder bedrijfsbezoek
van grondloze tuinbouw met het
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doornemen van een aantal administratieve en wettelijke aspecten.

Begeleiding van grondloze
tuinbouwbedrijven, hoe ver
staan we?

In combinatie met het feit dat er
‘maar’ een 1000-tal bedrijven zijn
met grondloze teelten, werd er uiteindelijk beslist om alle grondloze tuinbouwbedrijven te bezoeken
aan een tempo van 200 bedrijven
per jaar. Dat betekent dat grondloze telers binnen een periode van
5 jaar een bezoek mogen verwachten.
Naar aanleiding van het Besluit van
de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 werd er voor de bedrijfs-

bezoeken een intensieve toelichtingscampagne gevoerd van eind
2008 tot in het voorjaar van 2009.
Daarna werd er gestart met individuele bedrijfsbezoeken in het najaar van 2009. De eerste 2 jaar was
er extra aandacht voor de wettelij-

ke vereisten en hoe hieraan te voldoen.
Figuur 15 geeft een overzicht van
het aantal bedrijven met grondloze
tuinbouw dat werd begeleid door
de dienst Bedrijfsadvies in de periode 2010-2014. In totaal werden 834
tuinbouwbedrijven bezocht t.e.m.
2014. In 2014 waren 30 hiervan gelegen in zogenaamde Quick-wingebieden. Verwacht wordt dat in de
loop van 2015 de begeleidingsactie
kan worden afgerond, behoudens
nieuwe exploitanten en herbezoeken.
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Bedrijfsbezoeken
i.k.v. tuinbouw

200
150
AANTAL LANDBOUWERS

toe: “Het is altijd beter om eerst de
tuinbouwer aan het woord te laten en hem in zijn bedrijf zelf te laten toelichten op welke manier hij
vandaag omgaat met zijn bemesting en spuistroom. Zo valt beter
bij te sturen waar nodig en zie ik
ook onmiddellijk met welke technieken hij werkt. Achteraf worden
aan de hand van een checklist nog
een aantal extra aandachtspunten
doorgenomen aan de keukentafel.”
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Figuur 15 Aantal bedrijfsbezoeken grondloze tuinbouw per kalenderjaar
(Vlaanderen).

Werkwijze begeleiding
grondloze tuinbouwbedrijven
Een begeleiding op een bedrijf met
grondloze teelten start met een
rondgang op het bedrijf, waarbij
aan de teler gevraagd wordt toelichting te geven over het watercircuit. Er is hierbij aandacht voor
volgende onderdelen van het watercircuit: voedingsunit, verdeelleidingen, druppelaars, opvang drainwater, aansluitingen, afwateringen, ….
Bij aanwezigheid van een zandfilter wordt gevraagd wat er gebeurt
met het periodieke reinigingswater
van de filter.
Indien mogelijk worden bedrijfswaterstromen met een teststrip

gemeten op de aanwezigheid van
nitraat. Bij aanwezigheid van een
waterloop langs het bedrijf wordt
bovendien de waterkwaliteit gemeten ‘voor’ en ‘na’ het bedrijf. Met
die methode worden lekkages of
(ongewilde) lozingen van voedingsrijk water opgespoord. Het is een
methode die erg responsabiliserend werkt. Vaak biedt de tuinder
zelfs spontaan aan om nog andere
bedrijfswaterstromen, die niet onmiddellijk zichtbaar zijn, te meten.
Naast de rondgang, bespreking en
beoordeling van de bedrijfsvoering
(watercircuits) wordt ook de jaarlijkse Mestbankaangifte besproken (productie spuistroom, gebruik
meststoffen en water).

Bevindingen
De belangrijkste bevindingen zijn hierna overzichtelijk weergegeven.

Structurele
lekkage

Accidentele lozing van voedingswater of drainwater/spuistroom

Overtreding/vaststelling

Aanbeveling

De plastic folie waarop drainwater wordt opgevan- Vervang de folie voor de eerstvolgende teelt
gen is gescheurd, bevat gaten (van muizen) of is
doorgesneden met een mes
Het drainprofiel (opvang op een folie op de grond) is Herprofileer het bodemprofiel voor de eerstvolgenniet goed uitgevoerd
de teelt
De aansluiting van het opvangsysteem op de (hoofd) Sluit de buizen zo aan dat er geen lekkage meer opverzamelbuis is niet goed uitgevoerd
treedt
Er zijn druppelaars niet goed aangesloten of zelfs Controleer de (goede werking van de) druppelaars
(per ongeluk) afgesneden
regelmatig en repareer of vervang als dat nodig is
Spuistroom op trayvelden van aardbei wordt niet Installeer een opvangsysteem of gebruik uitsluitend
opgevangen
traagwerkende meststoffen die in het groeimedium
zijn gemengd
Er wordt helemaal geen drainwater opgevangen

Installeer een opvangsysteem voor de eerstvolgende
teelt of schakel over naar een grondgebonden teelt

Het drainwater wordt opgevangen door een onder- Installeer een bovengronds opvangsysteem voor de
gronds drainagestelsel en derhalve niet volledig ge- eerstvolgende teelt of schakel over naar een grondcapteerd
gebonden teelt
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Lozing van drainwater/spuistroom
in oppervlaktewater

Terugspoelwater van de zandfilter wordt geloosd

Hergebruik het terugspoelwater van de zandfilter, al
dan niet na bezinking, als voedingswater of pas het
toe als meststof op een teelt in open lucht

Er is een overloop aanwezig in het opvangsysteem

Verwijder de overloop en vervang door een (automatisch) overvulsysteem

Het water van het ondergronds drainagesysteem
bevat een zeer hoge concentratie nitraat

Ga op zoek naar lekkage in het voedingswater/opvangsysteem. Pomp in tussentijd het drainagewater
op en gebruik dit op een nuttige wijze: spreiding op
een teelt in open lucht of als voedingswater

Een of meerdere kleppen in het voedingscircuit en/of Vermijd het weglekken van voedingswater/spuiopvangcircuit werkt niet naar behoren met ‘weglek- stroom naar oppervlaktewater
kend’ water tot gevolg
Het condenswater van de hoogrendementsketel be- Gebruik dit condenswater op een teelt in open lucht
vat nitraat (soms nitriet)
of bestudeer de mogelijkheid om te gebruiken als
voedingswater

Opslagverplichting
spuistroom

Administratie

Teeltsoort

Geef in het vervolg de juiste teelt op en dien een
correctie in voor aangifte/verzamelaanvraag uit het
verleden binnen de 2 weken

Gespecialiseerde teeltmethode is niet of verkeerd op- Geef een gespecialiseerde productiemethode op en
gegeven
dien een correctie in voor de aangifte/verzamelaanvraag uit het verleden binnen de 2 weken
Oppervlakte en intekening niet correct

Geef de correcte oppervlakte en intekening op en
dien een correctie in van de verzamelaanvraag uit
het verleden binnen de 2 weken

Type irrigatiewater

Geef het correcte type irrigatiewater op en dien een
correctie in van de verzamelaanvraag uit het verleden binnen de 2 weken

Landbouwgrond in open lucht niet aangegeven

Geef landbouwgrond in open lucht aan en dien een
correctie in van de verzamelaanvraag uit het verleden binnen de 2 weken

Tuinder niet gekend

Registreer jezelf bij het ALV binnen de 2 weken

Onvoldoende opslagcapaciteit voor spuistroom

Installeer bijkomende opslagcapaciteit voor de eerstvolgende teelt en evacueer in tussentijd regelmatig
spuistroom uit het recirculatiesysteem. Pas dit toe
op een teelt in open lucht
OF: vraag een wateraudit aan bij een erkende instelling (proeftuin) om aan te tonen dat de voorziene
opslag volstaat voor de betrokken teelt(methode)

Een pijnpunt zijn oudere telers (zonder opvolging) en bedrijven waar het economisch slecht gaat. Die zijn zeer moeilijk te overtuigen om maatregelen te nemen waarvoor hoge investeringen nodig zijn.
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C) Bedrijfsbegeleiding
andere

Naast de bedrijfsbezoeken zijn er
ook begeleidingen op het kantoor,
zitdagen en louter telefonische
contacten.
Figuur 16 en 17 geven een overzicht
van het aantal en de procentuele
verdeling van de andere begeleidingen op bedrijf, op kantoor, telefonisch en op zitdag voor 2014.

LOCATIE VAN DE ANDERE BEGELEIDINGEN IN 2014 VOOR VLAANDEREN
23%

41% - 407 - Bedrijfsbezoek
41%

8%

28% - 279 - Telefonische begeleiding
8% - 81 - VLM kantoor
23% - 232 - Zitdag

28%
Figuur 16 Locatie van de andere begeleidingen in Vlaanderen (2014).

BEGELEIDINGEN: TELEFONISCH EN OP KANTOOR
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VLM kantoor
Telefonische
begeleiding
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De bedrijfsadviseurs voeren ook
bedrijfsbezoeken uit om andere
redenen dan een hoog nitraatresidu of grondloze tuinbouw.
Vaak contacteert de landbouwer zelf een bedrijfsadviseur om
langs te komen op het bedrijf.
De meest voorkomende aanleidingen hiervoor zijn de opmaak van
bemestingsplan en -register, toelichting rond het gebruik van de
rekenprogramma’s (BASsistent), de
bemestingsnormen, oordeelkundig
bemesten, de mestbankaangifte
mestbalans, bodemstaalname en
analyses, ….
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Figuur 17 Aantal telefonische begeleidingen en begeleidingen op VLM kantoor
voor Vlaanderen per kalenderjaar.

(1) Telefonisch en op VLM-kantoor
Het groot aantal telefonische vragen en begeleidingen op kantoor in 2011 en
2012 is voornamelijk te verklaren door het toenmalig nieuwe mestactieplan
(MAP4). Een nieuwe regelgeving doet bij de land- en tuinbouwers veel vragen rijzen. De dienst Bedrijfsadvies fungeerde hierbij als aanspreekpunt. Het
aantal telefonische vragen in 2013 en 2014 is aanzienlijk lager dan de 2 voorgaande jaren. Een verklaring hiervoor is de verzelfstandiging van de dienst
Bedrijfsadvies in 2012 waardoor de vragen door landbouwers omtrent o.a.
administratieve bepalingen, wetgeving, e.a. door medewerkers van de Mestbank worden behandeld. Tegelijkertijd werd het aantal begeleidingen op het
bedrijf fors opgevoerd.

JAARVERSLAG BEDRIJFSADVIES 2014 / 25

(2) Zitdagen

45

Sinds eind 2009 organiseerde de
VLM zitdagen op verschillende locaties in Vlaanderen. De toenmalige
dienst ‘Bedrijfsadvies en sensibilisering (BAS)’ organiseerde deze zitdagen om de   land- en tuinbouwers
de mogelijkheid te geven om hun
mestbankaangifte te bespreken en
de formulieren in te dienen. Op deze
zitdagen hadden de landbouwers
ook de gelegenheid om allerhande vragen te stellen inzake mestmanagement, bemesting, mestadministratie en mestwetgeving.
Wie dat wou, kon een afspraak maken voor verdere individuele begeleiding. De zitdagen zijn gratis en
vrij toegankelijk. Ook na de verzelfstandiging van de dienst Bedrijfsadvies worden nog zitdagen georganiseerd in samenwerking met de
Mestbank.

40

Figuur 18 geeft een overzicht van
het aantal zitdagen per provincie
van 2009 tot en met 2014.
In Limburg werden in 2010 zitdagen
georganiseerd doch er was slechts
een heel lage opkomst in vergelijking met de andere provincies. De
Limburgse landbouwers bleven eerder geneigd om een afspraak te maken met de medewerkers in de provinciale vestiging te Hasselt. In alle
vestigingen van de VLM kunnen de
landbouwers trouwens terecht bij
de medewerkers van Mestbank en/
of Bedrijfsadvies voor ondersteuning en verduidelijking van o.a. de
mestbankaangifte. Deze contacten
worden geregistreerd bij de begeleidingen op kantoor.

26 / JAARVERSLAG BEDRIJFSADVIES 2014

4

35
30
25

7

20

10

15
10
5
0

2

12

2
9

7

10

7

7

2
3

7

4

2009

7

2010

Limburg
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Vlaams Brabant
Antwerpen

10

10

11

9

8

2

3

3

2011

2012

2013

7
1

2014

Figuur 18 Aantal georganiseerde zitdagen per kalenderjaar per provincie

PROVINCIALE
VESTIGING

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

47

13

48

31

5

Vlaams-Brabant
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Tabel 1 Aantal deelnemers op zitdagen per kalenderjaar per provincie

(3) Bij de landbouwer op het
bedrijf

Tijdens de bedrijfsbezoeken komen
verschillende thema’s aan bod. Een
overzicht van de thema’s die aan
bod kwamen tijdens de bedrijfsbezoeken 2014 is terug te vinden in
Figuur 20.

450
400
AANTAL BEDRIJFSBEZOEKEN

Figuur 19 toont het aantal bedrijfsbezoeken (los van de begeleidingen in het kader van een te hoog
nitraatresidu of van tuinbouwbegeleidingen) van 2009 tot en met
2014 voor Vlaanderen die de dienst
Bedrijfsadvies uitvoerde bij landen tuinbouwers. De dienst Bedrijfsadvies (toen ‘BAS - Bedrijfsadvies
en Sensibilisering’) werd opgestart
in het jaar 2008. In dat jaar vonden dan ook slechts 15 bedrijfsbezoeken plaats. Die zijn niet in de
figuur opgenomen. Er hebben in
2014 duidelijk meer bedrijfsbezoeken plaatsgevonden ten opzichte
van de vorige jaren. Deze bedrijfsbezoeken vinden voornamelijk
plaats in kader van begeleiding bij
opmaak van het bemestingsplan
en -register. Hierbij wordt in overleg met de landbouwer de geplande bemestingspraktijk besproken
en nagegaan welke verbetermogelijkheden er zijn wat betreft mestsoort, tijdstip en dosis van bemesting, wijze van toediening. Tijdens
een bedrijfsbezoek wordt ook dieper ingegaan op beschikbare bodemstaalnames/bemestingsadviezen zodat de landbouwer - voor
zover dat nog niet het geval zou
zijn - beter inzicht krijgt in deze
waardevolle gegevens en hoe hiermee best wordt omgegaan.  
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Figuur 19 Aantal bedrijfsbezoeken individuele begeleiding per kalenderjaar

THEMA’S BEGELEIDING BIJ BEDRIJFSBEZOEK VOOR VLAANDEREN
6% - 85 - Vervoer/afzet
3% - 35 - NER
4% - 59 - Bodemstaalnames
3% - 37 - Meststaalnames en analyses
2% - 30 - Rekenprogramma
4% - 52 - Andere
2% - 26 - Uitrijbepalingen
3% - 38 - Focusgebied/MAP-meetpunten
3% - 44 - Bodem
3% - 38 - Teelt-en bemestingstechniek

9% - 115 - Mestbankaangifte
7% - 97 - Verzamelaanvraag
13% - 170 - Bemestingsnormen
2% - 29 - Derogatie
6% - 87 - Bemestingsplan en -register
5% - 70 - Nitraatresidu
7% - 95 - Oordeelkundige bemesting
3% - 40 - Code goede landbouwpraktijk
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Figuur 20 Thema’s die aan bod kwamen tijdens de bedrijfsbezoeken (2014)
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III. Bedrijfsadvisering
in groep
1. Praktijksessies rekenprogramma’s
In 2009 lanceerde de VLM voor het eerst rekenprogramma’s in Microsoft Excel-formaat onder de naam BASsistent. Die
naam is een samentrekking van BAS (Bedrijfsadvies) en assistent. De programma’s zijn in de eerste plaats dan ook bedoeld als hulpmiddel voor de land- en tuinbouwer bij zijn bemestingsmanagement. De BASsistenten kunnen worden
gedownload op:
https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/land-en-tuinbouwers/rekenprogrammas/Paginas/default.aspx
Ondertussen zijn er 6 rekenprogramma’s voor land- en tuinbouwers. De BASsistent Perceelsbemesting dient om de bemesting op
een perceel of een perceelsgroep
te plannen en tevens als bemestingsregister voor dit perceel of die
perceelsgroep. Landbouwers kunnen het programma gebruiken in
een reële bedrijfssituatie, maar ze
kunnen er ook een simulatie mee
uitvoeren om het effect van een
veranderde bedrijfsvoering in te
schatten.
Met de BASsistent Mestproductie kunnen landbouwers berekenen hoeveel de dierlijke productie
op hun bedrijf bedraagt, hoeveel
ze bemesten door begrazing en
hoeveel nutriëntenemissierechten
ze invullen met de opgegeven productie. Landbouwers kunnen het
programma gebruiken in een reële bedrijfssituatie, maar ze kunnen
er ook een simulatie mee uitvoeren
om het effect van een veranderde
bedrijfsvoering in te schatten.
Met de BASsistent Mestverwerking kunnen landbouwers de mestverwerkingsplicht berekenen voor

hun bedrijf of hun bedrijfsgroep
waaraan ze volgens het Mestdecreet moeten voldoen. Daarnaast kunnen ze ermee inschatten hoeveel de verwerkingsplicht
zal bedragen uitgaande van een
gesimuleerde productie en de afzetmogelijkheden. Zo kunnen ze
het effect van een veranderend bedrijfsmanagement op de mestverwerkingsplicht simuleren.
De BASsistent Balanssimulator
helpt landbouwers met de bepaling van de dierlijke productie, perceelsgroepen, de berekening van
de beweiding en de bepaling van
de mesthoeveelheid in de stallen. Daarmee kunnen ze een eenvoudige bedrijfsbalans maken en
de bemesting op de verschillende perceelsgroepen plannen en
die nadien ook registreren. Het
programma biedt ook een duidelijk overzicht van de verschillende
meststromen op het bedrijf en berekent de noodzakelijke nutriëntenemissierechten op basis van de
productie. Met de wijzigende wetgeving werden in de loop der jaren
telkens nieuwe up-to-date versies
van dit rekenprogramma ontwikkeld.

Met de BASsistent NER-boete en
compensatie kan de landbouwer
zelf zijn eventuele NER-overschrijding berekenen en uitzoeken of
de compensatieregeling voordelig
is. NER staat voor de toegekende
nutriëntenemissierechten.
Om de landbouwers te begeleiden
in de berekening van hun mestopslagcapaciteit lanceerde de VLM
een zesde rekenprogramma in het
najaar van 2010, nl. de BASsistent
Dierlijke mestopslagcapaciteit.
De BASsistent Dierlijke mestopslagcapaciteit helpt de landbouwer de benodigde hoeveelheid opslagruimte voor dierlijke mest per
mestsoort te berekenen. Hij geeft
het aantal dieren in per diercategorie en per staltype die hij op het
bedrijf mag houden volgens zijn
milieuvergunning. Om het voor de
landbouwer nog eenvoudiger te
maken, biedt de BASsistent Dierlijke
mestopslagcapaciteit ook de mogelijkheid om de diercategorieën
volgens de indeling in het Mestdecreet om te rekenen naar de diercategorieën volgens de Vlaremindeling.
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Vanaf 2009 werd gestart met het
geven van praktijksessies om de
land- en tuinbouwers vertrouwd
te maken met de rekenprogramma’s. De praktijksessies werden georganiseerd op vraag van de sector. Figuur 21 geeft een overzicht
van het aantal praktijksessies per
periode. Met die sessies werden in
de periode najaar 2008 - voorjaar

PROVINCIALE
VESTIGING

2015 in totaal 2056 land- en tuinbouwers bereikt.
Naast de praktijksessies voor groepen land- en tuinbouwers worden
landbouwers ook individueel bijgestaan met vragen over de rekenprogramma’s.
In 2011 is er pas laat in het voorjaar volledige duidelijkheid geko-
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Antwerpen

men omtrent MAP4. Het had bijgevolg niet veel zin om nog veel
tijd te investeren in praktijksessies aangezien de bemesting reeds
grotendeels was toegediend. Er
is toen ook meer arbeidstijd besteed aan telefonische begeleiding
en begeleiding op kantoor (zie
Figuur 17).
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Tabel 2 Aantal deelnemers praktijksessies rekenprogramma

60
5
50
17

40

30

20

3

7
6
6

10
13
0

5

2
12

Oost-Vlaanderen

9
6

14

3

5

6
4

8

8

11

8

7

Figuur 21 Overzicht aantal voorlichtingsvergaderingen per kalenderjaar per provincie.
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2. Voorlichtingsvergaderingen
Naast de praktijksessies organiseerde de dienst Bedrijfsadvies ook
voorlichtingsvergaderingen voor
land- en tuinbouwers of adviseurs
op vraag van landbouworganisaties, overheidsinstellingen, landbouwraden, scholen, bedrijfsgilden,
voederbedrijven en andere landbouw gerelateerde verenigingen.
Figuur 22 geeft een overzicht van
het aantal voorlichtingsvergaderingen waaraan Bedrijfsadvies een
bijdrage heeft geleverd van 2009
tot en met 2014.  
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Figuur 22 Overzicht aantal voorlichtingsvergaderingen per kalenderjaar per provincie.
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Tabel 3 De voorlichtingsvergaderingen werden ingericht deels op eigen initiatief,
deels op vraag van diverse organisaties zoals NAC, Groene Kring, landbouwcomice,
landbouwscholen, …
De toelichtingen in 2011 en 2012 waren voornamelijk gericht op het informeren van
de landbouwers omtrent de nieuwe mestwetgeving (o.a. infoavonden MAP4, specifieke toelichtingen inzake derogatie, …). De opkomst per voorlichting lag gemiddeld
hoger dan de andere jaren.
In 2013, het tweede zelfstandige werkjaar van de dienst Bedrijfsadvies, werden merkelijk meer voorlichtingen verricht, voor een beperkter publiek hetgeen echter als
voordeel had dat er meer interactie mogelijk was. De onderwerpen die in deze toelichtingen werden behandeld waren o.m. bodemkwaliteit, belang van staalname en
interpretatie van het bemestingsadvies, werking en keuze meststoffen, mineralisatie, …
In 2014 was er meer vraag naar groepsvoorlichting ten opzichte van de jaren voorheen o.a. naar aanleiding van de uitbreiding van het lessenpakket van een starterscursus voor landbouwers. Daarin geeft de dienst Bedrijfsadvies nuttige tips voor een
oordeelkundige bemesting aan deze ‘jonge’ landbouwers.
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IV. Communicatie
Van Mestbank-cel
naar een volwaardige dienst
De dienst Bedrijfsadvies ontsproot als adviserende cel binnen de Mestbank, die voornamelijk informatie verzamelt en
beheert rond mest(gebruik), maar ook een controlerende functie vervult. In 2012 werd de dienst Bedrijfsadvies opgericht. Als zelfstandige dienst ging die van start met eigen communicatie, zowel inhoudelijk als op vlak van naambekendheid.
Een overzicht:

WWW.VLM.BE
Al onze contactgegevens, fiches en rekenprogramma’s zijn terug te vinden op de VLM-website. Ook de data van de
infosessies worden hier gepubliceerd.

Fiches
Bedrijfsadviseur Christine Vandierendounck aan het woord:
“Als we op bedrijfsbezoek gaan, krijgen we vaak vraag naar meer informatie over dezelfde thema’s. De voorbije jaren
hebben we hierop ingespeeld en duidelijke fiches ontwikkeld met onze medewerkers. De thema’s zijn zuurtegraad,
groenbedekkers, teeltkeuze en -rotatie, organische stof, … Binnenkort komen er zelfs nog bij. Ook op beurzen en bij
onderwijsinstellingen merken we veel interesse.”

Bedrijfsadvies zet sterk in op kwalitatieve en individuele advisering.
Onze folder zet dit in het licht door
alle adviseurs met foto en contactgegevens bereikbaar te maken.

Contacteer de dienst BEDRIJFSADVIES in uw regio:
REGIO WEST
Vestiging Brugge I 050 45 90 12
1 Algoet Jeroen I jeroen.algoet@vlm.be I 050 45 90 15
2 Ghyselen Bart I bart.ghyselen@vlm.be I 050 45 81 42
3 Janssens Sébastien I sebastien.janssens@vlm.be I 050 45 81 18
1
2
4 Neudt Katrien I katrien.neudt@vlm.be I 050 45 90 14
Brugge
5 Van der Hooft Nick I nick.vanderhooft@vlm.be I 050 45 81 80
6 Vandierendounck Christine I christine.vandierendounck@vlm.be I 050 45 81 65
Vestiging Gent I 09 244 85 85
7 Geerts Stefaan I stefaan.geerts@vlm.be I 09 244 86 15
8 Van Der Straeten Peter I peter.vanderstraeten@vlm.be I 09 244 86 05
9 Vermeer Johan I johan.vermeer@vlm.be I 09 248 55 70
REGIO OOST
Vestiging Hasselt I 011 29 88 01
10 Toppets Nathalie I nathalie.toppets@vlm.be I 011 29 87 08
11 Schruers Davy I davy.schruers@vlm.be I 011 29 87 56
12 Janssen Wendy I wendy.janssen@vlm.be I 011 29 87 28
Vestiging Herentals I 014 25 83 12
13 Van Wichelen Marc I marc.vanwichelen@vlm.be I 014 25 83 45
Vestiging Leuven I 016 66 52 65
14 Bauwens Kristof I kristof.bauwens@vlm.be I 016 66 52 67
15 Devenyns Denise I denise.devenyns@vlm.be I 016 66 52 94
16 Germanes Guy I guy.germanes@vlm.be I 016 66 52 69
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Gerichte inhoudelijke acties
Ongeveer twee keer per jaar houden we een gerichte inhoudelijke
actie waarbij we duizenden landbouwers digitaal of per post informeren over een thema dat bijdraagt
aan de verbetering van zowel water- als bodemkwaliteit. Een voorbeeld hiervan is de actie ‘groenbedekkers’. In de nazomer van 2013
werden 3.962 mails en 361 brieven
verstuurd naar landbouwers die
geen groenbedekkers hadden aangegeven op de verzamelaanvraag
voor teelten waar dit nochtans mogelijk was. Bij de actie ‘vroege bemesters’ in 2014 werden 499 brieven
en 1.405 mails verzonden. Deze actie was gericht naar alle landbouwers die vanaf 16 februari tot 15
maart vloeibare dierlijke mest en/
of andere mest hebben laten aanvoeren via een erkend mestvoerder.
Bij de actie ‘tips betere benutting
van mest’ in 2014 werden 1.596 brieven verzonden en 4.092 mails. Deze
actie was specifiek gericht naar de
landbouwers met percelen in de
VODKA-gebieden. Er werden aanbevelingen aangereikt over het tijdstip en de wijze van bemesten, het
bemesten op basis van een bodemstaalname en een bemestingsadvies
en het belang van een goede bodemkwaliteit.

gen, Agro-expo, …
Bedrijfsadvies kreeg de voorbije 3
jaar de kans om zich daar als dienst
voor te stellen. Er werd daarbij geprobeerd om met onze boodschap
dicht bij de landbouwer te staan.

Gadgets

PlattelandsTV

Een gadget moet onze doelstellingen onderstrepen. Vanuit dit idee
werden de potjes mosterd met veel
enthousiasme onthaald. Via een actie over groenbedekkers - gele mosterd is er één van - werden duizenden potjes mosterd verdeeld aan de
landbouwers met als boodschap op
het etiket: ‘Laat uw bodem niet onbedekt!’. Vanwege het succes werd
de actie in 2015 herhaald met de
slogan: ‘Haal de mosterd bij Bedrijfsadvies’.

Land- en tuinbouwbeurzen

Publicaties in tijdschriften

Jaarlijks neemt VLM deel aan landen tuinbouwbeurzen zoals Agribex, Agriflanders, Werktuigenda-

In het plattelandsmagazine Buitenkans (jaargang 3, nr 1, mei 2013)
gaat bedrijfsadviseur Kristof Bau-
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wens op bedrijfsbezoek bij landbouwer Kris Van De Woestijne.
Kristof bekijkt welke mogelijkheden
Kris heeft om oordeelkundiger te
bemesten
In Buitenkans (jaargang 4, nr 2, december 2014) gaat Peter Van Der
Straeten, bedrijfsadviseur, bij landbouwer Peter Bauwens in kader
van het Demeterproject.

Tijdens de winter van 2014-2015
werd een filmpje gelanceerd op de
beurs Agriflanders en op PlattelandsTV waarin de werking van de
dienst Bedrijfsadvies in het licht gezet wordt.
Daarnaast werd ook gepubliceerd
over onze bedrijfsbezoeken in tijdschriften zoals Proeftuinnieuws
en Ferm.

Parlementaire vragen
Bedrijfsadvies wordt niet enkel vermeld in de gespecialiseerde vakbladen, ook het beleid heeft aandacht voor de begeleiding i.k.v. de mestproblematiek en de dienst Bedrijfsadvies specifiek. Hierna worden de, voor Bedrijfsadvies, relevante
schriftelijke parlementaire vragen weergegeven (2013-2014) met samenvatting van vraag en antwoord. Het volledige
dossier (vraag en antwoord) kan je raadplegen op de website van het Vlaams Parlement. Je kan doorklikken op de titel
van onderstaande onderwerpen.
OPPERVLAKTEWATER IN LANDBOUWGEBIED - FOSFAATCONCENTRATIE
Vraag nr. 471 - 16-04-2013
Vraag:

Hoe wil de minister de fosfaatconcentratie in het oppervlaktewater in landbouwgebied reduceren?

Antwoord: De fosforverliezen van landbouw naar oppervlaktewater worden vooral veroorzaakt via watertransport
door de bodem en door erosie. De Vlaamse landbouwbodems zijn rijk aan fosfor door de bemesting van de
afgelopen decennia. Fosfaten zijn veel minder mobiel dan stikstof, waardoor het effect soms over vele jaren
gespreid wordt. Door jarenlange bemesting is er accumulatie van fosfaten opgetreden.
Vanuit het mestbeleid wordt de problematiek van fosforverliezen vanuit de landbouw naar het oppervlaktewater aangepakt via twee sporen:
• De aanpak aan de bron door middel van fosforarme voeders in de varkens- en pluimveehouderij.
• De bemestingsnormen voor fosfaat in MAP4 worden dusdanig verlaagd dat de afvoer van fosfor via gewassen hoger is dan de toevoer via bemesting. Dit resulteert in een netto-onttrekking van fosfor uit de bodem.
Tevens wordt sterk ingezet op de begeleiding en ondersteuning van land- en tuinbouwers in een duurzaam
nutriëntenmanagement op hun bedrijf en een optimale dosering van de bemesting. Landbouwers kunnen
beroep doen op de dienst Bedrijfsadvies van de Vlaamse Landmaatschappij om zich te laten bijstaan bij de
best mogelijke inzet van nutriënten op het bedrijf rekening houdend met de geteelde gewassen en de bodemkenmerken van hun percelen. Voor teeltspecifiek en technisch advies kan de landbouwer terecht bij het
‘Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting’ (CVBB). Op basis van gerichte bodemanalyses en bemestingsadviezen krijgt de landbouwer informatie over de optimale bemestingsdosis en
de te gebruiken mestsoorten. Via de werking van beide begeleidingsdiensten wordt een efficiënter gebruik
van zowel stikstof als fosfor nagestreefd met het oog op het verminderen van deze nutriënten in grond- en
oppervlaktewater.
MESTBANK - BEGELEIDING TUINBOUWBEDRIJVEN
Vraag nr. 616 - 10-06-2013
Vraag:

Vraag ivm evaluatie van de begeleiding van grondloze tuinbouwbedrijven door Bedrijfsadvies.
Hoe verloopt een bedrijfsbezoek, wat wordt besproken met de exploitant. Kunnen er conclusies uit de bedrijfsbezoeken getrokken worden, ook beleidsmatige? Zijn er knelpunten?

Antwoord: Een begeleidend bedrijfsbezoek omvat een gesprek met de exploitant, een rondgang op het bedrijf om de
waterstromen te volgen en het visueel detecteren van eventuele zwakke punten (bv. lekkages). Voor zover
mogelijk worden waterstromen die van het bedrijf afvloeien bemonsterd (nitraatteststrip).
De leeftijd van de exploitant en de moeilijke economische situatie van sommige bedrijven zijn essentieel in
de afweging om zich aan te passen aan de regelgeving (voorzien in voldoende opslag voor spuistroom).
Een tweede vaststelling is dat het reinigen van de zandfilter vaak een bron is van lozing. Een verzadigde
zandfilter wordt geregenereerd door voedingswater in de omgekeerde richting door de filter te sturen. Als dit
verontreinigd water geloosd wordt, kan dit aanleiding geven tot verontreiniging. Bedrijven krijgen de aanbeveling om dit afvalwater op te vangen en nuttig aan te wenden, hetzij opnieuw als voedingswater te hergebruiken hetzij door spreiding op landbouwgrond.
Een derde knelpunt is een overloop op het recirculatiesysteem. In dergelijke gevallen wordt steevast geadJAARVERSLAG BEDRIJFSADVIES 2014 / 35

viseerd de overloop onklaar te maken en een waarschuwingssysteem te installeren opdat het drainwater/
spuistroom tijdig uit het systeem geëvacueerd kan worden. Het bouwen van bijkomende opvangcapaciteit is
eveneens een alternatief.
RIVIERBEKKENS - MESTPROBLEMATIEK
Vraag nr. 213 - 08-01-2014
Vraag:

Uit het Voortgangsrapport 2013 van de Mestbank blijkt dat waterkwaliteit in het Maas-, Demer-, IJzer- en
Leiebekken onvoldoende is.
Welk plan van aanpak heeft de minister om in deze vier voornoemde bekkens in 2014 tot een resultaat te komen binnen de vooropgestelde doelstelling van 16 % normoverschrijdingen?

Antwoord: Het mestbeleid zal, naast de algemeen geldende mestregels, verder gebiedsgericht worden gestuurd via de
focusgebieden.
De individuele beoordeling gebeurt verder via de nitraatresidustaalnames. Bij een eventuele overschrijding
van de drempelwaarden worden begeleidende maatregelen opgelegd aan de landbouwers.
In de gebieden met een onvoldoende waterkwaliteit zal in het voorjaar van 2014 in de vier bekkens extra
worden gesensibiliseerd en gecontroleerd worden. Deze voorjaarsactie draagt de naam VODKA (Verantwoord
Opbrengen van Dierlijke mest, Kunstmest en Andere meststoffen).
De dienst Handhaving van de Mestbank zal meer terreincontroles uitvoeren in deze bekkens, onder meer inzake de afstand tot de waterlopen en emissiearme opbrenging.
De dienst Bedrijfsadvies van de Vlaamse Landmaatschappij zal versterkt aanwezig zijn in deze gebieden en
extra inzetten op onder meer het stimuleren van oordeelkundige bemesting, toepassing van bemestingsadviezen, het ontraden van te vroege bemesting (als er nog geen teelt aanwezig is) en het aanbieden van
individuele begeleiding om samen met de betrokken landbouwers enerzijds de oorzaken van een te hoog
nitraatresidu te achterhalen en anderzijds de mogelijke verbeterpunten inzake bemestingspraktijken en bodembeheer te bespreken.
Naast deze inspanningen kunnen de landbouwers beroep doen op het Coördinatiecentrum voor Voorlichting
en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) voor begeleiding op perceels- en teeltniveau.
LANDBOUWSECTOR - VODKA-ACTIE ROND MAP-MEETPUNTEN
Vraag nr. 43 - 08-10-2014
Vraag:

Om het doel van max. 5% rode MAP-meetpunten te halen verricht de VLM een gebiedsgerichte gecombineerde handhavings- en begeleidingsactie (VODKA-actie, Verantwoord Omgaan met Dierlijke mest, Kunstmest en
Andere meststoffen).
Welke vaststellingen kunnen worden geformuleerd?

Antwoord: De verhoogde inzet op het vlak van zowel begeleiding als controle heeft er toe geleid dat er een grotere bewustwording en waakzaamheid is gecreëerd bij de landbouwers. De resultaten tonen eveneens aan dat zowel begeleiding als handhaving duidelijk effect ressorteren, complementair zijn aan elkaar en aan het wetgevend karakter van het mestbeleid, en beide een noodzakelijke schakel vormen in het welslagen ervan.
Tijdens de sensibiliseringscampagne werden de landbouwers persoonlijk en gericht geïnformeerd.
Naast de communicatie en sensibilisering werd in de VODKA-actie intensief ingezet op de individuele bedrijfsbegeleiding door de dienst Bedrijfsadvies.
Er werd prioriteit gegeven aan zowel grondloze bedrijven als aan bedrijven met een overschrijding van de
drempelwaarde nitraatresidu in 2013 - al dan niet gemeten op een perceel in het afstroomgebied.
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In de periode tot eind mei 2014 werden 184 bedrijven in de ‘VODKA- gemeenten’ individueel begeleid (bedrijfsbezoek).
Bij individuele begeleiding wordt getracht een verklaring te geven voor het nitraatresidu en worden verbeterpunten en aanbevelingen inzake bemestingspraktijken, bodembeheer en -vruchtbaarheid aangereikt.
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V. Digitale programma’s
Met Bedrijfsadvies de digitale toer op
in 3 vragen
De grote troeven van Bedrijfsadvies zijn de zowel diepgaande als brede bedrijfsbezoeken, thuis op het bedrijf. Daarnaast biedt Bedrijfsadvies de land- en tuinbouwers ook twee digitale instrumenten aan om duurzame bemesting en
bodembeheer in de dagelijkse landbouwpraktijk makkelijker te maken.

Bassistent Balanssimulator
Opmaak van bemestingsplan of -register? Derogatie binnen mijn bedrijfsvoering? Dierlijke mest zo efficiënt mogelijk
aanwenden om te besparen op kunstmest?
Het rekenprogramma van Bedrijfsadvies biedt de landbouwer al enkele jaren een oplossing om tot een goede invulling
en benutting van de beschikbare mest te komen.

De Bassistent Balanssimulator in drie vragen
Peter Van Der Straeten, bedrijfsadviseur en ontwikkelaar van de Bassistent, geeft in antwoord op drie vragen meer
informatie over het rekenprogramma.
1. Is de Bassistent gebruiksvriendelijk?
“De Bassistent is een handig hulpmiddel voor alle land- en tuinbouwers om hun bedrijfsvoering op punt te krijgen.
Bovendien werkt de Bassistent op basis van Excel, een toegankelijk en gekend programma. Via verschillende tabbladen
(balans, stikstof meststromen, percelen, mestsoorten, …) kan elk bedrijf het rekenprogramma op zijn maat invullen. Het
programma is duidelijk opgesteld, maar het blijft een uitgebreide taak om alles in te vullen.“
2. Hoe krijg je de Bassistent dan tot bij de landbouwer?
“Omdat we beseffen dat het geen evidentie is om alles alleen in te vullen voor de eerste keer, staan we de landbouwer
daarin bij via verschillende kanalen. Ieder jaar tijdens de winter geven we in verschillende gemeenten in Vlaanderen
infosessies aan landbouwers om het programma uit te leggen. Daarnaast mogen mensen ons ook altijd bellen, op kantoor langskomen of mailen. Dan proberen we onmiddellijk op hun vragen te antwoorden, ofwel maken we dan een afspraak om op het bedrijf zelf samen een balanssimulatie te maken aan de hand van het rekenprogramma.”
3. Is de Bassistent Balanssimulator de voorbije jaren veranderd en zijn er voor de toekomst
nog wijzigingen op komst?
“Zeker en vast. Vóór 2009 zijn we gestart met twee thema’s, namelijk dierlijke productie en NER’s. Het programma
bestond toen dus uit twee tabbladen. Tegen 2009 is het programma verder geëvolueerd naar een volwaardige versie met een rekentool op bedrijfsniveau. Daarop volgde ook het invullen op perceels- en perceelsgroepniveau. In 2011
volgde een tweede ingrijpende verandering. In het programma werd toen de link met het systeem van werkzame stik-
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stof ingebouwd, naast dat van de totale stikstof. Een groot voordeel voor het programma omdat dat ook het meest
aanleunt bij de praktijk van vele landbouwers en de manier waarop labo’s en onderzoeksinstanties hun diensten aanbieden bij de landbouwer.
Het rekenprogramma werd ook constant aangepast aan nieuwe wetgeving. In de marge van al deze wijzigingen werden ook andere Bassistenten opgemaakt waaronder Dierlijke Opslagcapaciteit, Perceelsbemesting, Mestproductie en
Mestverwerking.
De komende jaren werken we aan het online plaatsen van onze balanssimulator. Onze dienst zal hiervoor een structuur uitwerken en hiermee verder aan de slag gaan. Ook het nieuwe MAP 5 zal een aantal aanpassingen van het programma met zich meebrengen.”

Demetertool
De Demetertool in drie vragen
Greet Verlinden, bodemkundige in het project Demeter, heeft de voorbije jaren intens aan de Demetertool gewerkt. Ze
beantwoordt in 3 vragen wat de Demetertool precies is.
1. Greet, wat is er vernieuwend aan de Demetertool?
“Met de Demetertool breekt de dienst Bedrijfsadvies een lans voor de aanpak van haar kerntaken. Het gratis, online
programma bekijkt zowel het organische stofgehalte in de bodem, als een optimale nutriëntenvoorziening voor de gewassen. Aan de hand van dit programma krijgen zowel de landbouwer als de bedrijfsadviseur de mogelijkheid om een
duurzame bemesting te berekenen voor hun percelen.“
2. Waar en hoe?
“Sinds januari 2015 is de tool beschikbaar voor iedere geïnteresseerde land- en tuinbouwer en adviseur in Vlaanderen.
De tool is beschikbaar via volgende link: https://eloket.vlm.be/Demeter/Account/LogOn. Mits enkele basisgegevens
bij de hand over het bedrijf, percelen en rotaties kan de landbouwer dus aan de slag.“
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3. Het klinkt als een uitdagende opdracht. Hebben jullie wel voldoende stilgestaan bij de noden van
de landbouwer?
“Zeker, dat was ook ons uitgangspunt van begin af aan. In 2013 hebben we een intensieve staalname- en begeleidingscampagne ingezet bij 50 landbouwers die vrijwillig deelnemen aan ons project, met name 10 bedrijven per provincie.
Niet enkel standaardstaalnames werden genomen die peilen naar de pH, koolstof, … van de percelen, maar ook staalnames van de minerale stikstof via de gebruikte dierlijke mest. Alle analyseresultaten werden gebruikt om de database
van onze tool te versterken. Omgekeerd konden we dan weer met onze eerste versies van de Demetertool terecht bij
de deelnemende landbouwers en onze eigen bedrijfsadviseurs om op hun vraag te kunnen inspelen en verbeteringen
te doen waar nodig. Ook onze eigen partners (NMI en UGent), landbouworganisaties, onderzoeksinstellingen en LNE
hebben hieraan bijgedragen.”
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VI. Contactgegevens
dienst Bedrijfsadvies
CENTRALE DIENST BRUSSEL

Luc Gallopyn I Diensthoofd Bedrijfsadvies I luc.gallopyn@vlm.be I 02 543 72 99
Koen Cochez I koen.cochez@vlm.be I 02 543 69 09

REGIO WEST (Oost- en West-Vlaanderen)

Patrick Verstegen I Diensthoofd Bedrijfsadvies regio West I patrick.verstegen@vlm.be I 09 244 85 46
Vestiging Gent - 09 244 85 85
Stefaan Geerts I stefaan.geerts@vlm.be I 09 244 86 15
Peter Van Der Straeten I peter.vanderstraeten@vlm.be I 09 244 86 05
Johan Vermeer I johan.vermeer@vlm.be I 09 248 55 70
Sarah Steyaert I sarah.steyaert@vlm.be I 09 248 56 37
Greet Verlinden I greet.verlinden@vlm.be I 09 244 86 02
Vestiging Brugge - 050 45 90 12
Jeroen Algoet I jeroen.algoet@vlm.be I 050 45 90 15
Bart Ghyselen I bart.ghyselen@vlm.be I 050 45 81 42
Janssens Sébastien I sebastien.janssens@vlm.be I 050 45 81 18
Katrien Neudt I katrien.neudt@vlm.be I 050 45 90 14
Nick Van der Hooft I nick.vanderhooft@vlm.be I 050 45 81 80
Christine Vandierendounck I christine.vandierendounck@vlm.be I 050 45 81 65

REGIO OOST (Hasselt, Herentals, Leuven)

Peter Schildermans I Diensthoofd Bedrijfsadvies regio Oost I peter.schildermans@vlm.be I 016 66 52 65
Vestiging Hasselt - 011 29 88 01
Nathalie Toppets I nathalie.toppets@vlm.be I 011 29 87 08
Davy Schruers I davy.schruers@vlm.be I 011 29 87 56
Wendy Janssen I wendy.janssen@vlm.be I 011 29 87 28
Vestiging Herentals - 014 25 83 12
Marc Van Wichelen I marc.vanwichelen@vlm.be I 014 25 83 45
Vestiging Leuven - 016 66 52 65
Kristof Bauwens I kristof.bauwens@vlm.be I 016 66 52 67
Denise Devenyns I denise.devenyns@vlm.be I 016 66 52 94
Guy Germanes I guy.germanes@vlm.be I 016 66 52 69
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