









 




        
     



        
      






      
    

      
     




10 - WMFkoepel

Groeistop veestapel

West-Vlaanderen huisvest immers meer dan de helft 

van de Vlaamse varkens en meer dan een derde van 

het pluimvee huisvest. Daarenboven zijn heel wat 

melkveehouders van plan om uit te breiden in de aanloop 

naar de afschaffi ng van de melkquota. Wordt het niet 

stilaan tijd dat we gaan nadenken over een groeistop van 

de veestapel? Er moeten steeds meer varkens gekweekt 

worden om steeds minder toegevoegde waarde te 

creëren. Dit model maakt de sector kapot. We zouden 

beter investeren in een verhoogde toegevoegde waarde, 

door minder maar beter varkensvlees te produceren 

voor een eerlijke prijs en terug de link te leggen tussen 

boer, maatschappij en leefmilieu. Dat is goed voor boer, 

mens en milieu. De West-Vlaamse Milieufederatie wijst 

er dan ook op dat Mest Actie Plan 4 (MAP 4) grondig 

geëvalueerd moet worden, zeker wat betreft de matige 

effecten voor de waterkwaliteit in de provincie West-

Vlaanderen.  

Brongerichte aanpak in MAP5 ?

Natuurpunt formuleerde dit in haar persbericht als 

volgt “Voor het komende MAP, dat afl oopt in 2018, 

is de doelstelling om nog bij maximum vijf  procent 

van de MAP-meetpunten een stikstofoverschrijding 

te hebben. Wil het nieuwe MAP geloofwaardig zijn, 

dan moet het vertrekken vanuit een resultaatgericht 

mestbeleid en dus een brongerichte aanpak van het 

mestprobleem. De nutriëntenstromen moeten ingeperkt 

en beter gecontroleerd worden. Overtredingen moeten 

effectief  aangepakt worden door een proportioneel 

sanctioneringsbeleid.” 

Plan MER MAP 5

Enkele van bovenstaande opmerkingen maakte de 

West-Vlaamse Milieufederatie ook over in kader van 

de inspraakprocedure bij de kennisgevingsnota van de 

planMER van het MAP5.  De procedure voor MAP 5 

werd namelijk onverwacht opgestart in de afgelopen 

vakantieperiode. Ook daar wees de West-Vlaamse 

Milieufederatie er op dat de resultaten van MAP 4 eerst 

grondig geëvalueerd moeten worden. Bovendien zijn nog 

niet alle omgevingseffecten van het beleid dat nu gevoerd 

wordt ten gunste van intensivering, uniformisering en 

schaalvergroting voldoende onderzocht.  De West-

Vlaamse Milieufederatie gaf  ook aan dat de effecten 

van alternatieve maatregelen, zoals o.a. een stop op de 

omzetting van grasland naar akkerland en afbouw van de 

veestapel in het plan MER moeten bestudeerd worden.

Tekst : bewerkte perstekst van de West-Vlaamse 

Milieufederatie 19 september 2014 & Vilt-bericht 29 

september 2014

Haiku foto onder :

 "De rivier wacht op

de mens die wikt en beschikt

over klaar water"

Yves Debosschere, rivierdichter 




