
 

Wat en wanneer mag ik bemesten op mijn percelen met agrarisch natuurbeheer? 

 

 

 

 

Heeft u grasland met pakket A01 (Grasland met rustperiode), A01 Grasland met voorweiden, 

A03 (Plas-dras), A05 (kruidenrijk grasland), A41 (Ontwikkeling kruidenrijk grasland) of A06 

(Extensief beweid grasland) dan vindt u hieronder per beheerpakket de mogelijkheden en 

beperkingen voor bemesting: 

 

A05 (Kruidenrijk grasland) 
- Jaarrond geen kunstmest en drijfmest 
- Bemesten met ruige mest toegestaan na goedkeuring van Collectief (veldcoördinator) 
- Vergoeding ruige mest bij uitrijden (zowel in het voorjaar als na de rustperiode) 

A01 (Grasland met rustperiode) 
- Voorjaarsbemesting niet toegestaan met drijfmest en kunstmest 
- Voorjaarsbemesting met ruige mest wel toegestaan, maar zonder vergoeding 
- Vergoeding ruige mest wel na de rustperiode (eindigend tussen 15 mei en 1 juli, 

afhankelijk van het beheerpakket) 
- Na de rustperiode is bemesting met drijf- en kunstmest wel toegestaan 

 

 

A06 (Extensief beweid grasland) 
- Voorjaarsbemesting wel toegestaan met drijfmest en kunstmest en ruige mest 
- Na de rustperiode is bemesting met drijf- en kunstmest toegestaan 

- Vergoeding ruige mest bij uitrijden (zowel in het voorjaar als na de rustperiode) 

A41 (Ontwikkeling kruidenrijk grasland) 
- Jaarrond geen kunstmest en drijfmest, ook geen ruige mest 

- Weiden na 1e maaimoment wel toegestaan 

A01 (Grasland met voorweiden) 
- Voorjaarsbemesting wel toegestaan met drijfmest en kunstmest 
- Voorjaarsbemesting met ruige mest wel toegestaan, met vergoeding 
- Bemesting met ruige mest na de rustperiode met vergoeding 
- Na de rustperiode is bemesting met drijf- en kunstmest toegestaan 

A07 (Ruige mest) 
- Voldaan aan randvoorwaarden van basispakket A01, A05 of A06 
- Melding na uitrijden binnen 7 dagen bij coördinator, één melding per beheereenheid 
- Minimaal 5 ton en maximaal 10 ton per hectare 
- Op zand – en lössgrond t/m 31 augustus, op klei – en veengrond t/m 15 september 
-  

A03 (Plasdras) 
- Jaarrond geen kunstmest en drijfmest 

- Bemesting met ruige mest is toegestaan na de plasdrasperiode, zonder vergoeding 
 



 

 

 

 

 

Waarom zijn er beperkingen voor het bemesten van graslanden met een rustperiode?  
Met bovenstaande beheervoorwaarden op het gebied van bemesting richten we ons op het 
verbeteren en in stand houden van een goede doorwaadbaarheid van het gewas (open en 
structuurrijke vegetatie) voor de weidevogels met hun jongen tot aan het eind van de 
rustperiode. Zodat de weidevogeljongen dekking en voedsel in de beheerde graslanden kunnen 
vinden totdat ze vliegvlug zijn. 

-  

Kan ik mijn percelen gebruiken voor mijn plaatsingsruimte mest en de eco-regeling? 
Ja, percelen kunnen gebruikt worden volgens de gebruiksnormen die gelden voor uw perceel 
zoals u deze aangeeft in de GDI. Voor de eco-regeling gelden de actuele voorwaarden zoals 
deze opgenomen zijn op RVO.nl. Voor advies in combinatie met het ANLb kunt u contact 
opnemen met de coördinator.  


