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Inleiding
 Huidig mestdecreet – Bemestingsvrije stroken 

 Op of in de bodem brengen van meststoffen is verboden 

- tot 5 m landinwaarts van de bovenste rand (van het talud) van een waterloop, 

- tot 10 m voor waterlopen gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk 
en/of als een steile helling grenst aan een waterloop

 Onafhankelijk van de gebruikte bemestingstechniek (precisie vs. breedwerpig)

 Actualiteit
 Weinig draagvlak bij de landbouwsector 

(precisietechnieken worden niet in rekening gebracht)

 Stijgend gebruik van precisiebemestingstechnieken

 Nitraatdoelstellingen worden niet gehaald

 Handhaving 1 m onbewerkte strook langs alle waterlopen (IWB 2003)



Nutriëntenvrachten in oppervlaktewater:
transportwegen, processen en factoren

Presentator
Presentatienotities
De verschillende transportwegen waarlangs nutriënten onbedoeld in het oppervlaktewater terechtkomen evenals de omzettingsprocessen die plaatsvinden tijdens dit transport werden geïnventariseerd, evenals de factoren die deze processen beïnvloeden. De focus werd hierbij gelegd op de nutriënten N en P. De volgende transportwegen werden onderscheiden: directe depositie tijdens bemesting ("meemesten"), atmosferische depositie, afspoeling, uitspoeling, drainage. Tijdens dit transport evenals in het oppervlaktewater zelf zijn nutriënten onderhevig aan verschillende processen die er voor kunnen zorgen dat ze tegengehouden, omgezet en/of verwijderd worden: gewasopname, fysische processen (adsorptie, sedimentatie), chemische en microbiologische processen (denitrificatie).



 Beschikbare informatie waterlopen:
 VHA: lijnstukken (geen breedte); 6 klassen

 GRB: polygonen; waterlopen en stilstaande waters; geen info over VHA-klasse, niet overal dekkend

 GIS-laag waterlopen met combinatie VHA en GRB

 Overlay waterlopen met percelenkaart 2012 (2016):
 zoekzone 2.5m

 identificeren randpercelen

 bepalen grenslengte voor elk perceel

Betrokken oppervlaktewaters en 
landbouwpercelen

Presentator
Presentatienotities
Op basis van de Vlaamse Hydrografische Atlas, het Grootschalig Referentiebestand en de Watervlakkenkaart werd in deze studie een geografische database opgesteld van mogelijk betrokken oppervlaktewaters: geklasseerde en niet-geklasseerde waterlopen en ook de stilstaande waters (vijvers, poelen, afgesloten meanderarmen,…). Door overlay met de GIS-laag van de landbouwgebruikspercelen werden de percelen grenzend aan deze oppervlaktewaters geïdentificeerd en werd hun grenslengte aan deze waters bepaald.



 aantal betrokken percelen:
 147 628 percelen (2016)

 140 561 percelen (2012)

 km grenslengte:
 24 601 km grenslengte (2016)

 22 925 km grenslengte (2012)
 14 557 km langs geklasseerde waterlopen (63%)

 8 368 km langs niet-geklasseerde waterlopen (37%)

Betrokken oppervlaktewaters en 
landbouwpercelen

Presentator
Presentatienotities
In totaal werden op deze manier voor 2012 140561 landbouwpercelen geïdentificeerd, met een totale grenslengte langs oppervlaktewaters van 22925 km, waarvan 14556 km langs geklasseerde en 8368 langs niet-klasseerde waterlopen en stilstaande waters. Van deze percelen hebben 86% een grenslengte tussen 0 en 300 m, en 2% minder dan 5 m. De grenslengte van niet geklasseerde waterlopen en van stilstaande waters betekenen resp. 29 % en 7% van de totale grenslengte langs oppervlaktewaters.



Inventarisatie bemestingstechnieken (BT)

Presentator
Presentatienotities
De inventarisatie van de gebruikte en potentieel bruikbare bemestingstechnieken in Vlaanderen voor toediening van zowel organische als minerale meststoffen resulteerde in een lijst van 16 bemestingstechnieken in gebruik of potentieel bruikbaar in Vlaanderen. Deze technieken werden in detail beschreven in technische fiches, met specifieke aandacht voor technieken die meemesten kunnen reduceren (bv. kantstrooitechnieken). 



 Webenquête
 Het type bedrijf (landbouwbedrijf, loonwerk)
 Locatie van het bedrijf 
 Aandeel gelegen langs waterlopen  
 Type(s) meststoffen die worden toegepast
 Bemestingstechnieken in eigen beheer en/of loonwerk
 Specifieke vragen per BT (hoeveelheid mest, werkbreedte, ouderdom, afstand tot waterloop, enz.)

Gebruiksaandeel bemestingstechnieken 
in Vlaanderen

 Respons : >600 respondenten



Webenquête, respons:
 Het aandeel van iedere BT in de totale jaarlijkse hoeveelheid mest 

(per mestsoort)
input voor scenario’s

Gebruiksaandeel bemestingstechnieken 
in Vlaanderen

Presentator
Presentatienotities
Op basis van een enquête (ingevuld door 562 landbouwers en 55 loonwerkers) werd het gebruiksaandeel van elk van de bemestingstechnieken in Vlaanderen bepaald alsook het gebruik van technieken die het risico op meemesten potentieel reduceren. 



Webenquête, respons:
 Het gebruik van kantstrooitechnieken voor de verschillende 

breedwerpige BT

Landbouwer Loonwerker Samen
1 Schotelstrooier

Standaard 88,7% 26,4% 52,3%
Kantstrooien 11,3% 73,6% 47,7%

2 Verticale walsen
Standaard 60,3% 1,7% 24,9%

Kantstrooien 39,7% 98,3% 75,1%
9 Centrifugaalstrooier

Standaard 12,1% 0,4% 12,0%
Kant op strooien 60,7% 62,0% 60,7%
Kant af strooien 27,2% 37,7% 27,3%

10 Pendelstrooier
Standaard 64,8% 12,5% 64,5%

Kant op strooien 7,3% 0,0% 7,3%
Kant af strooien 27,9% 87,5% 28,2%

% standaard vs kantstrooien

input voor scenario’s

Gebruiksaandeel bemestingstechnieken 
in Vlaanderen

Presentator
Presentatienotities
Op basis van een enquête (ingevuld door 562 landbouwers en 55 loonwerkers) werd het gebruiksaandeel van elk van de bemestingstechnieken in Vlaanderen bepaald alsook het gebruik van technieken die het risico op meemesten potentieel reduceren. 



5 m BVS

BVS: bemestingsvrije strook

BVS

BVS

 Definities

 Spreidingspatronen o.b.v. 175 verdelingsmetingen

Spreidingspatronen van de verschillende 
bemestingstechnieken

Presentator
Presentatienotities
Van de bemestingstechnieken met een risico op meemesten (schotelstrooier, verticale walsen, breedwerpig, centrifugaalstrooier, pendelstrooier, pneumatische strooier en spuittoestel) werden objectieve gegevens verzameld over de spreidingpatronen (uniformiteit in het veld + meemestrisico buiten de direct bemeste zone) inclusief technieken die het risico op meemesten potentieel reduceren. Kennishiaten werden opgevuld door het uitvoeren van nieuwe verdelingsmetingen wat resulteerde in een totaal van 175 spreidingspatronen (144 standaard, 31 kantstrooi-instellingen). Voor alle bemestingstechnieken met een risico op meemesten zijn nu data beschikbaar zowel met als zonder kantstrooi-instellingen. 



 Hoe? Beschikbare data (literatuur, ILVO, andere testcentra) + nieuwe metingen

Spreidingspatronen van de verschillende 
bemestingstechnieken



Spreidingspatronen van de verschillende 
bemestingstechnieken

 Methodiek:  Bepalen spreidingspatroon, verliescurve en ≠ parameters
 Stap 1: Opmeten absoluut enkelvoudig strooibeeld (kg/ha)

Voorbeeld: Sulky Centrifugaalstrooier, 21 m werkbreedte, 200 kg/ha gewenste dosis, geen kantstrooi-instellingen



Spreidingspatronen van de verschillende 
bemestingstechnieken

 Methodiek:  Bepalen spreidingspatroon, verliescurve en ≠ parameters
 Stap 2: Bepalen van absoluut samengesteld strooibeeld (kg/ha)

 Heen en weer rijden

 Effectief toegepaste dosis (kg/ha, hier 190.5 kg/ha) + variatiecoëfficiënt (%, hier 18.7%)

Voorbeeld: Sulky Centrifugaalstrooier, 21 m werkbreedte, 200 kg/ha gewenste dosis, geen kantstrooi-instellingen



Spreidingspatronen van de verschillende 
bemestingstechnieken

 Methodiek:  Bepalen spreidingspatroon, verliescurve en ≠ parameters
 Stap 3: Bepalen van relatief enkelvoudig en samengesteld strooibeeld (% van gemiddelde dosis) om

 technieken te vergelijken waarbij verschillende dosissen worden toegepast (bv. 100 kg/ha vs. 200 kg/ha) 

 verschillende bemestingstechnieken (bv. stalmestverspreiders vs. centrifugaalstrooiers) onderling te vergelijken

Voorbeeld: Sulky Centrifugaalstrooier, 21 m werkbreedte, 200 kg/ha gewenste dosis, geen kantstrooi-instellingen



 Verliescurves van de verschillende BT input voor scenario’s

Spreidingspatronen van de verschillende 
bemestingstechnieken

5 m bemestingsvrije strook 
10 m bemestingsvrije strook

Presentator
Presentatienotities
Globaal bekeken kunnen op basis van de verliezen buiten de direct bemeste zone vier groepen onderscheiden worden. De grootste verliezen worden teruggevonden bij de standaard schotelstrooiers en de standaard centrifugaalstrooiers. Niet toevallig werken beiden volgens het principe van ‘roterende schijven’, hebben beiden een grote werkbreedte en worden geen kantstrooi-instellingen toegepast. Een tweede groep met aanzienlijke verliezen bestaat uit ‘Pendelstrooiers   standaard’, ‘Verticale walsen - standaard’ en ‘Centrifugaalstrooiers   kant op’. De techniek van ‘kant op’ strooien reduceert dus slechts in beperkte mate de verliezen t.o.v. standaard strooien. Een derde groep bestaat uit de ‘Pendelstrooiers   kant’ en ‘Schotelstrooiers   kant’. Op 5 m van de direct bemeste zone worden voor deze technieken geen significante verliezen meer gemeten, een duidelijke meerwaarde van het kantstrooisysteem. De laagste verliezen vinden we logischerwijs bij de niet-breedwerpige technieken nl. ‘Pneumatische strooiers’ en ‘Spuittoestellen’ maar ook ‘Centrifugaalstrooiers   kant af’, ‘Verticale walsen   kant’ en ‘Mengmestverspreiders   breedwerpig’. Voor deze technieken zou een bemestingsvrije strook van minder dan 5 m volstaan om de directe verliezen in de waterloop tot 0 te herleiden. De spreidingspatronen in het veld geven aan dat zowel zones met onder- als met overdosering kunnen optreden, afhankelijk van de gebruikte techniek.



 Volledige spreidingspatronen (direct bemeste zone + verliescurve)

DEEL 2

Verdeling in het veld Verliescurves

Op de centrifugaalstrooier na, 
veroorzaken de meeste kantstrooi-
technieken 
een piek in het strooibeeld 
ter hoogte van het laatste rijpad 

Spreidingspatronen van de verschillende 
bemestingstechnieken

5 m bemestingsvrije strook 
10 m bemestingsvrije strook

Presentator
Presentatienotities
De spreidingspatronen in het veld geven aan dat zowel zones met onder- als met overdosering kunnen optreden, afhankelijk van de gebruikte techniek.



 Samenvatting verliezen i.f.v. 
afstand tot direct bemeste 
zone

ASB (m) Gemiddelde verliescurve Worst case verliescurve
Max. toegelaten verlies (% van toegepaste dosis) 0% 1% 2.5% 5% 0% 1% 2.5% 5%
1. Stalmestverspreider - schotelstrooiers - standaard 13 10 9 8 14 13 10 9
1. Stalmestverspreider - schotelstrooiers - kant 8 4 3 2 8 4 3 3
2. Stalmestverspreider - verticale walsen - standaard 8 7 6 5 10 7 7 6
2. Stalmestverspreider - verticale walsen - kant 1 0 0 0 1 0 0 0
4. Mengmestverspreiders Breedwerpig 2 2 1 1 2 2 1 1
9. Centrifugaalstrooiers standaard 15 11 9 8 15 12 10 8
9. Centrifugaalstrooiers kant op 14 9 8 6 14 10 8 7
9. Centrifugaalstrooiers kant af 6 2 1 1 6 3 2 1
10. Pendelstrooiers standaard 10 7 6 5 10 7 7 6
10. Pendelstrooiers kant 4 3 2 2 4 3 3 3
11. Pneumatische strooiers 2 1 1 1 2 1 1 1
14. Spuittoestel - luchtmengdoppen - 2 1 1 - 2 1 1

 Aangepaste strookbreedte 
(ASB) voor de verschillende BT 
die noodzakelijk is om 
verliezen te beperken tot 0%, 
1%, 2.5% of 5%

input voor scenario’s

Mestsoort BBT 
Organisch vast 2. Stalmestverspreider - verticale walsen - kant 

Organisch vloeibaar 8. Bouwlandinjector 
Kunstmest vast 12. Vijzelstrooier 

Kunstmest vloeibaar 16. Spuittoestel 
 

 Best beschikbare technieken (BBT)

Spreidingspatronen van de verschillende 
bemestingstechnieken

Presentator
Presentatienotities
De verliescurves worden hier weergegeven in tabelvorm. Enerzijds het gemiddeld verlies (in % van de toegepaste dosis in het veld) i.f.v. de afstand tot de direct bemeste zone en anderzijds de aangepaste strookbreedte die noodzakelijk is om verliezen te beperken tot 0%, 1%, 2.5% of 5% van de toegepaste dosis in het veld. Op basis van het risico op meemesten en hun potentieel voor Vlaanderen, werd voor elk van de mestsoorten een best beschikbare techniek gedefinieerd die gebruikt werd als input voor de scenario berekeningen.



Scenarioberekeningen

Doel: effecten schatten van

- bemestingsvrije stroken (toepassing, breedte)
- teeltvrije zones
- bemestingstechnieken

Beoordeling scenario’s: afweging van:

Berekeningen op perceelsniveau

 aggregatie naar Vlaanderen

ecologische impact: 

meemesteffect
economische impact: 

opbrengstverlies

machinekost
(meststofbesparing)

Presentator
Presentatienotities
De effecten van bemestings- en/of teeltvrije stroken in combinatie met de verschillende gebruikte bemestingstechnieken werden geschat aan de hand van een aantal scenario’s die doorgerekend werden. Hierbij werd steeds de ecologische impact, nl. de meemesthoeveelheden, afgewogen t.o.v. de economische impact voor de landbouwers (kosten-baten), nl. de opbrengstverliezen langs de waterlopen en de meerkosten/investeringen in machines. De eventuele besparingen in kunstmest in de zones langs de waterlopen bleken verwaarloosbaar te zijn in vergelijking met de andere kosten/baten-posten.Alle berekeningen werden hierbij uitgevoerd op perceelsniveau, waarna de resultaten geaggregeerd werden voor heel Vlaanderen.



Scenarioberekeningen

 Bemestingsvrije strook (BVS)

 Direct bemeste zone (DBZ)

 Afstand tot waterloop (AW)

 Grenslengte (GL)

Afbakening bemestingszones, en definities

BVS

Presentator
Presentatienotities
Schematische voorstelling van de bemesting langs een waterloop: afbakening van de zones en definities



𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 = 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 × 𝟏𝟏 − 𝟏𝟏 ∕ 𝟏𝟏 + 𝒆𝒆 −𝒌𝒌 𝒙𝒙−𝒕𝒕

MDw = werkelijke dosis 
MDg = gewenste dosis 
x = afstand
k = krommingscoëfficiënt
t = buigpunt

Scenarioberekeningen

Theoretische mestspreidingscurve

bemestingsvrije 
strook (BVS)

Presentator
Presentatienotities
Voor elk van de 16 bestudeerde bemestingstechnieken werd, op basis van de gemeten mestverdelingscurves, een theoretische mestspreidingscurve/-functie afgeleid. Deze functie laat toe om de bemestingsdosis in de direct bemeste zone, de bemestingsvrije strook en direct in de waterloop vlot te berekenen bij wijzigende strookbreedtes (volgens scenario’s).Naargelang de techniek zal deze curve platter of steiler zijn. Voor bv. precisiebemestingstechnieken verloopt deze curve horizontaal in de direct bemeste zone, tot aan het begin van de bemestingsvrije strook; vanaf daar gaat de curve naar 0.De volleveldse bemesting wordt in deze figuur gelijk gesteld aan 100. De werkelijke bemesting per perceel en per mesttype (organisch vast, organisch vloeibaar, kunstmest vast en kunstmest vloeibaar), werd afgeleid uit de outputdataset van het Bemestingsallocatiemodel dat ontwikkeld werd in het kader van het ArcNEMO-project (BAM). Dit model schat de bemesting per perceel op basis van de bij de Mestbank beschikbare informatie op bedrijfsniveau: totaal mestgebruik, percelen, teelten en geldende bemestingsnormen.



Theoretische berekening bemestingshoeveelheden

- mest in waterloop
- gemiddelde dosis in DBZ
- gemiddelde dosis in BVS
- optimale strookbreedte

bv. 0,1% van de 
gewenste dosis

Scenarioberekeningen

(BVS)

Presentator
Presentatienotities
Aan elk landbouwperceel grenzend aan een waterloop in Vlaanderen werden (maximaal) 4 bemestingstechnieken toegewezen, nl. 1 per mesttype. O.b.v. de uit BAM afgeleide bemestingsdosissen per mesttype en de theoretische mestspreidingscurves van de toegewezen bemestingstechnieken werdb de totale meemesthoeveelheid (rode oppervlakte onder de curve) berekend, evenals de bemestingsdosis in de bemestingsvrije strook (lichtrode oppervlakte) en de bemestingsdosis in de direct bemeste zone (groene oppervlakte).De berekende bemestingsdosissen in de direct bemeste zone en in de bemestingsvrije strook werden vervolgens gebruikt om de opbrengstverliezen in deze zones te schatten, o.b.v. nutriënt-responscurves.



Effect invoering bemestingsvrije (BVS) en/of teeltvrije (TVS) stroken:

Scenarioberekeningen

124 000 kg N
7 962 kg P

1,6 miljoen €

Presentator
Presentatienotities
Op deze manier werd geschat dat er in Vlaanderen, vóór de invoering van de bemestingsvrije en teeltvrije stroken, in totaal 124000 kg N en 7962 kg P direct in het oppervlaktewater terechtkwam tijdens de bemesting.Voor breedwerpige bemestingstechnieken kan de reële bemestingsdosis in de direct bemeste zone langs de waterloop lager zijn dan de gewenste dosis. De opbrengstverliezen die hiermee gepaard gaan werden geschat op 1,6 miljoen € voor gans Vlaanderen.



Effect invoering bemestingsvrije (BVS) en/of teeltvrije (TVS) stroken:

Scenarioberekeningen

5,9 g N / m grenslengte
0,4 g P / m grenslengte

0,08 € / m grenslengte

Presentator
Presentatienotities
Om deze cijfers concreter voor te stellen op perceelsniveau, kunnen we ze omrekeningen naar resp. meemesthoeveelheden en opbrengstverliezen per m grenslengte:Als er geen bemestings- of teeltvrije strook wordt aangehouden komt er, per lopende meter dat een perceel grenst aan een waterloop, gemiddeld (in Vlaanderen) 5,9 g N en 0,4 g P direct in het oppervlaktewater terecht en is er in de zone langs de waterloop een opbrengstverlies van 0,08 €.Stel dat 1 lopende m waterloop zou overeenkomen met 1 m³ water, dan komt dit gemiddeld meemesteffect overeen met 26 mg nitraat per liter. Dit is een gemiddelde waarde. Dit betekent dat, zonder bemestings- of teeltvrije strook, het meemesteffect voor bepaalde bemestingstechnieken en langs bepaalde waterlopen groter kan zijn dan 50 mg nitraat per liter.



Effect invoering bemestingsvrije (BVS) en/of teeltvrije (TVS) stroken:

Scenarioberekeningen

124 000  60 269 kg N
7 962  3 949 kg P

1,6  7,5 miljoen €

Presentator
Presentatienotities
Door een bemestingsvrije strook van 5m aan te houden, enkel langs geklasseerde waterlopen (situatie 2017), dalen de meemesthoeveelheden met meer dan de helft. De opbrengstverliezen gaan van 1,6 naar 7,5 miljoen euro in totaal voor gans Vlaanderen (hetzij 0,4 € / m grenslengte).



Effect invoering bemestingsvrije (BVS) en/of teeltvrije (TVS) stroken:

Scenarioberekeningen

124 000  60 269 kg N
7 962  3 949kg P

1,6  7,5 miljoen € in jaar 1
1,6  9,6 miljoen € in jaar 10

Presentator
Presentatienotities
De berekende opbrengstverliezen gaan echter uit van de situatie in het eerste jaar van de toepassing van de bemestingsvrije stroken. Wanneer de bemestingsvrije stroken jaar na jaar toegepast worden, moeten we ook rekening houden met een verminderd stikstofleverend vermogen van de bodem, waardoor de opbrengstverliezen nog iets hoger zullen liggen.



Effect invoering bemestingsvrije (BVS) en/of teeltvrije (TVS) stroken:

Scenarioberekeningen

124 000  60 269  51 825 kg N
7 962  3 949  3 402 kg P

1,6  7,5  10,1 miljoen € in jaar 1
1,6  9,6  11,7 miljoen € in jaar 10

Presentator
Presentatienotities
Als we, bovenop de 5m bemestingsvrije strook langs geklasseerde waterlopen, ook rekening houden met de handhaving (sinds 2018) van 1m teeltvrije zone langs alle waterlopen, dalen de meemesthoeveelheden verder naar 51 ton N en 3,4 ton P en stijgen de opbrengstverliezen langs de waterlopen nog verder naar 10 miljoen € in het eerste jaar en 12 miljoen € na 10 jaar.



Effect invoering bemestingsvrije (BVS) en/of teeltvrije (TVS) stroken:

Scenarioberekeningen

124 000  60 269  51 825  23 000 kg N
7 962  3 949  3 402  1 654 kg P

1,6  7,5  10,1  10,6 miljoen € in jaar 1
1,6  9,6  11,7  13,8 miljoen € in jaar 10

Presentator
Presentatienotities
Wanneer de 5m bemestingsvrije strook uitgebreid wordt naar alle waterlopen …



Effect breedte bemestings- en teeltvrije stroken:

Scenarioberekeningen

124 000  101 156  70 078  48 381 kg N
7 962  6 465  4 522  3 195 kg P

1,6  5,5  9,3  13,2 miljoen € in jaar 1
1,6  5,5  9,3  13,2 miljoen € in jaar 10

Presentator
Presentatienotities
Ook het effect van de breedte van de toegepaste bemestings- en teeltvrije strook werd geschat.Op deze figuur wordt het effect van een toenemende breedte gaande van 0 tot 3m voorgesteld.



Effect gebruikte bemestingstechnieken: huidige (HBT) of best beschikbare technieken (BBT)

Scenarioberekeningen

51 825  84 kg N
3 402  3 kg P

10,1  9,3 miljoen € in jaar 1
11,7  11,0 miljoen € in jaar 10

+ 33,2 miljoen € extra 
machinekosten

Presentator
Presentatienotities
Het effect van de gebruikte bemestingstechnieken:Wat als overal en voor elk mesttype steeds de best beschikbare techniek zou gebruikt worden:Meemesteffect valt weg en de opbrengstverliezen blijven quasi gelijk (zelfs iets lager).Echter, in de praktijk moeten we voor dit scenario rekening houden met aanzienlijke extra investeringen in nieuwe machines.



Effect gebruikte bemestingstechnieken: huidige (HBT) of best beschikbare technieken (BBT), 
kantstrooien (HBTk)

Scenarioberekeningen

51 825  84  31 415 kg N
3 402  3   1 077 kg P

10,1  9,3  10,3 miljoen € in jaar 1
11,7  11,0  12,0 miljoen € in jaar 10

Extra machinekosten:

BBT: + 33,2 miljoen €
Kantstrooien: + 1,1 miljoen €

Presentator
Presentatienotities
Het effect van kantstrooien waar mogelijk, met de huidig gebruikte bemestingstechnieken:Verbetering meemesteffectenGelijke opbrengstverliezenGeringe meerkost voor aanpassing machines



Scenario’s: besluiten

directe verliezen door meemesten: piekbelasting!

mogelijke pistes voor vermindering:
- uitbreiding naar niet-geklasseerde waterlopen  opbrengstverliezen ↗
- optimale strookbreedte i.f.v. (huidige) BT  opbrengstverliezen ↗

 handhaafbaarheid?
- best beschikbare technieken  investeringen machines ↗↗
- kantstrooien waar mogelijk  kleine extra machinekost

N
ton/jaar

P
ton/jaar

N 
% van totaal

P 
% van totaal

Run-off (NEMO) 597 163 2,5 20,9

Drainage (NEMO) 12 608 244 53,5 31,3

Grondwater (NEMO) 9 444 202 40,1 25,9

Meemesten zonder BVS 124 8 0,5 1,0

met BVS 52 3 0,2 0,4

Nutriëntenvrachten naar waterlopen:

Presentator
Presentatienotities
In deze tabel worden de door het NEMO-model berekende nutriëntenvrachten naar het oppervlaktewater voor N en P weergegeven voor de andere transportwegen, nl. Run-off (afspoeling), drainage en via het grondwater. In vergelijking met deze vrachten blijken de meemesthoeveelheden die in de scenario’s berekend werden nogal mee te vallen:zelfs zonder bemestingsvrije stroken zijn ze beduidend lager dan de nutriëntenvrachten via de andere transportwegen.Echter, we moeten er rekening mee houden dat meemestverliezen optreden in relatief korte tijdspannes (uren, dagen) en dus overeenkomen met piekbelastingen. Ze kunnen tijdelijke piekconcentraties van meer dan 50 mg nitraat per l veroorzaken.En moeten dus zo veel mogelijk vermeden worden.Mogelijke pistes voor vermindering:…



Besluiten

 Bemestingsvrije stroken betreffen  ±150 000 percelen hetzij ± 30% van het akker-
en weilandareaal in Vlaanderen, met een totale grenslengte van ± 25 000 km.

 De 16 meest gebruikte bemestingstechnieken voor vaste en vloeibare organische 
mest en kunstmest werden bestudeerd:
 breedwerpige technieken, al dan niet met kantstrooien,

 precisietechnieken: rijenbemesting, injectie, sleufkouter, sleepslangen,

 populairste technieken: centrifugaalstrooier (kunstmest) en verticale walsen (organische mest).

 Belangrijke verschillen tussen bemestingstechnieken onderling:

 Hoog risico op meemesten bij breedwerpige technieken zonder kantstrooien

 Kantstrooi-technieken reduceren het risico op meemesten en worden meer en meer 
gebruikt door landbouwers en loonwerkers

 Sommige kantstrooitechnieken geven lokale overbemesting



Besluiten

 Totale jaarlijkse meemesthoeveelheden zijn gering vergeleken met andere 
transportwegen (run-off, drainage, grondwater),

 MAAR meemesten kan piekbelastingen > 50 mg nitraat/l geven.

 Toepassen van bemestingsvrije stroken zorgt voor significante verbetering, echter:
 weinig draagvlak bij de landbouwsector, 
 precisietechnieken worden niet in rekening gebracht,
 opbrengstverliezen,
 nitraatdoelstellingen worden nog steeds niet gehaald.



Besluiten

 Mogelijke pistes voor verdere verbetering:
 aanmoedigen gebruik van best beschikbare technieken en/of kantstrooien,
 verschillende breedte bemestingsvrije strook voor precisie- en breedwerpige technieken?
 handhaafbaarheid!

x
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