
 

 

Pakketvoorwaarden 

A07a  Ruige mest 
Versie 2023 

 

 

Beschrijving 

Bemesting met ruige mest stimuleert het bodemleven, versterkt de bodemstructuur en de 

organische stofbalans. Regenwormen en ander bodemleven is een belangrijke voedselbron voor 

met name weidevogels en zijn ook belangrijk voor de bodemstructuur. Regenwormen breken 

mest en strooisel af tot bodemorganische stof en nutriënten. De grasgroei vertraagd enigszins 

ten opzichte van het gebruik van drijfmest of kunstmest, waardoor de percelen langer de open 

structuur houden die ze voor weidevogels geschikt maakt. Ook verwerken sommige weidevogels, 

met name kieviten, het stro uit de ruige mest in hun nest.  

 

Dit pakket is specifiek bedoeld voor weidevogelbeheer en kan alleen in combinatie met andere 

‘open grasland’ pakketten worden afgesloten. 

 

 

  
  

Beheereisen  

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

zijn; besluit meststoffen 1Ai; Bijlage i uit Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Tabel I) 

rund (10,13), paard (25), schaap (56), dan wel met bodemverbeteraars gericht op 

bodembiologie uit lijst a. 

 

Aanvullende beheervoorschriften  

• Dit beheerpakket kan alleen afgesloten worden op een weiland waarop ook 

beheerpakket ‘A5 kruidenrijk grasland’ of ‘A1 grasland met rustperiode’ is afgesloten 

en na beoordeling en goedkeuring door het Collectief.  

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

de vaste fractie van drijfmest.  

• Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 5 en maximaal 10 ton 

ruige stalmest of vaste fractie van drijfmest per hectare uitgereden.   
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• De ruige stalmest of vaste fractie wordt in één keer opgebracht tussen 1 februari en 

het begin van de rustperiode (afhankelijk van pakket 15 maart of 1 april) maar bij 

voorkeur na de rustperiode tot 1 september, waarbij per beheerjaar slecht één 

melding gedaan mag worden. 

 

• Melding van uitrijden is verplicht binnen 10 dagen na uitrijden aan het collectief. De 

melding gaat vergezeld van de volgende informatie :  

• het nummer van de beheereenheid met het Ruige mest beheerpakket of een 
kaartje met de locatie  

• de oppervlakte waarop ruige mest is uitgereden en hoeveelheid 

• de datum waarop de ruige mest is uitgereden  

                                                                                                              

Vergoeding 

€ 105,00 per ha 
 


