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Meststoffen van type 1: stalmest, champost en traagwerkende meststoffen 

Periode Mag u bemesten met type 1 meststof? 

16 januari t.e.m. 31 augustus ja, maar op derogatiepercelen pas vanaf 16 februari 

1 september t.e.m. 31 oktober ja, maar alleen op niet-derogatiepercelen. De maximale 
dosis is beperkt tot 50 kg werkzame N/ha over de hele 
periode. 

1 november t.e.m. 15 januari neen, alleen het aanbrengen van mest rond de stam 
van fruitbomen mag op voorwaarde van voorafgaande 
melding op het Mestbankloket 

 

Meststoffen van type 3: kunstmest, spuistroom en effluenten 

Periode Mag u bemesten met type 3 meststof? 

16 januari t.e.m. 15 februari alleen type 3 meststoffen met lage N-inhoud of gebruik 
op specifieke teelten mits voorwaarden en niet op 
derogatiepercelen 

16 februari t.e.m. 31 augustus  
 

op grasland: ja 
op gescheurd grasland en op grasland voor 
zaaizaadvermeerdering geldt uitrijregeling van 
akkerland 

op akkerland: ja, maar na de oogst van de hoofdteelt 
mag niet meer bemest worden, tenzij 
- er uiterlijk op 31 juli een nateelt is ingezaaid 
- er uiterlijk op 31 augustus een specifieke 
teelt is ingezaaid 
- als het gaat om een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt en 
er na de oogst van de hoofdteelt na 31 juli en uiterlijk 15 
september een vanggewas* wordt ingezaaid, de dosis is 
beperkt tot 36 kg werkzame N/ha. 

1 september t.e.m. 31 oktober alleen type 3 meststoffen met lage N-inhoud of gebruik 
op specifieke teelten mits voorwaarden en niet op 
derogatiepercelen 

1 november t.e.m. 15 januari neen     
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Meststoffen van type 2: alle meststoffen die niet tot type 1 of 3 behoren 

Periode Mag u bemesten met type 2 meststof? 

16 februari t.e.m. 31 juli 
 
 

op grasland: ja 
op gescheurd grasland en op grasland voor 
zaaizaadvermeerdering geldt uitrijregeling van 
akkerland 

op akkerland - andere dan zware kleigronden: ja, 
maar na de oogst van de hoofdteelt mag niet meer 
worden bemest, behalve in deze twee gevallen: 
- er wordt uiterlijk op 31 juli een nateelt ingezaaid  
- het gaat om een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt en 
uiterlijk 15 september een vanggewas* wordt ingezaaid, 
de dosis is beperkt tot 36 kg werkzame N/ha als 
het vanggewas na 31 juli is ingezaaid. 

op akkerland - zware kleigronden: ja, maar na de oogst 
van de hoofdteelt mag niet meer bemest worden, tenzij 
er uiterlijk 15 september een nateelt ingezaaid wordt. 

1 augustus t.e.m. 14 augustus 
 
 

op grasland: ja 
op gescheurd grasland en op grasland voor 
zaaizaadvermeerdering geldt uitrijregeling van 
akkerland 

op akkerland - andere dan zware kleigronden: ja, 
maar na de oogst van de hoofdteelt mag niet meer 
bemest worden, tenzij het gaat om een niet-
nitraatgevoelige hoofdteelt en er uiterlijk 15 september 
een vanggewas* ingezaaid wordt. De dosis is beperkt 
tot 36 kg werkzame N/ha als het vanggewas na 31 juli is 
ingezaaid. 

op akkerland - zware kleigronden: ja, maar na de oogst 
van de hoofdteelt mag niet meer bemest worden, tenzij 
er uiterlijk 15 september een nateelt ingezaaid wordt. 
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 15 augustus t.e.m. 31 augustus 
 
 

op grasland: neen 
op gescheurd grasland en op grasland voor 
zaaizaadvermeerdering geldt uitrijregeling van 
akkerland 

op akkerland - andere dan zware kleigronden: ja, 
maar na de oogst van de hoofdteelt mag niet meer 
bemest worden, tenzij het gaat om een niet-
nitraatgevoelige hoofdteelt en er uiterlijk 15 september 
een vanggewas* ingezaaid wordt. De dosis is beperkt 
tot 36 kg werkzame N/ha als het vanggewas na 31 juli is 
ingezaaid. 

op akkerland - zware kleigronden: ja, maar na de oogst 
van de hoofdteelt mag niet meer bemest worden, tenzij 
er uiterlijk 15 september een nateelt ingezaaid wordt. 

1 september t.e.m. 15 oktober 
 
 

op grasland: neen 
op gescheurd grasland en op grasland voor 
zaaizaadvermeerdering geldt uitrijregeling van 
akkerland 

op akkerland - andere dan zware kleigronden: neen 

op akkerland - zware kleigronden: ja, alleen op niet-
derogatiepercelen. Na de oogst van de hoofdteelt mag 
niet meer bemest worden, tenzij er uiterlijk de 
veertiende dag na het opbrengen een nateelt ingezaaid 
wordt of aanwezig is. De dosis is beperkt tot 100 kg 
werkzame N/ha. 

16 oktober t.e.m. 15 februari neen  

 

* Vanggewassen moeten aangehouden worden tot en met: 
15/10 op zware kleigronden 
30/11 op percelen in de leemstreek 
31/1 op de overige percelen 


