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Beheerpakket ANLb 2023 

7.  Ruige mest  

 

Beschrijving 

Bemesting met ruige mest stimuleert het bodemleven ten behoeve van boerenlandvogels. 

Strorijke mest zorgt tevens voor nestmateriaal. Het bodemleven, waaronder regenwormen en 

insecten hebben meer aan ruige mest dan andere vormen van mest. 

Beheereisen  

• Vaste mest is opgebracht (vaste mest: dierlijke meststoffen die niet verpompbaar 

zijn; dan wel met bodemverbeteraars gericht op bodembiologie uit lijst a.*) 

(*Deze lijst wordt nog bijgevoegd) 

 

Aanvullende beheervoorschriften 

• De beheereis moet in dit beheerpakket ingevuld worden met ruige stalmest of met de 

vaste fractie van drijfmest.  

• Dit pakket is bedoeld voor beheer gericht op boerenlandvogels. Er wordt ruige 

stalmest uitgereden, met strodeeltjes of de vaste fractie van drijfmest. 

• Dit pakket kan alleen in combinatie met een ander beheerpakket worden afgesloten 

(Pakket 1, 5 en 6) 

• Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar minimaal 5 en maximaal 10 ton ruige 

stalmest of vaste fractie per hectare uitgereden. Om te voorkomen dat de grasmat te 

zwaar voor weidevogelkuikens wordt is meer niet nodig 

• De ruige stalmest of vaste fractie wordt in één keer opgebracht 

• Als er sprake is van een rustperiode wordt de mest uitgereden vanaf de dag volgend 

op de einddatum van de rustperiode van het betreffende beheerpakket tot de 

toegestane einddatum volgens de mestwetgeving. 

• Bij voorkeur wordt er niet vóór de rustperiode uitgereden. Omdat dat leidt tot een te 

zwaar gewas dat slechte voederkwaliteit heeft (risico dat het doorschiet, platslaat of 

vervilt).  

Pakketvariant + beheervergoeding 

7a)  Ruige mest      €200,- / ha 

 

Melding 

• Van het uitrijden van de ruige stalmest of vaste fractie wordt binnen 7 dagen na het 

uitrijden melding gedaan bij ELAN. Niet gemeld uitgevoerd beheer wordt niet 

uitbetaald. 
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