
16 jan 16 feb 15 aug 16 okt

Opslag op landbouwgrond 

stalmest en champost

Opslag op landbouwgrond

traagwerkende meststoffen 

(uitz. pluimveemest)

grasland

akkers

akkers

grasland

akkerland

Specifieke teelt fruit

Na oogst:

• Enkel na niet-nitraatgevoelige teelten

• Uiterlijk 31 juli nateelt ingezaaid

• Uiterlijk 31 aug specifiek teelt ingezaaid

Overkapte landbouw

Enkel bij akkerland niet-zware kleigrond: De som van de Type 2 en Type 3 meststoffen na de oogst is beperkt tot 36 kg werkzame N/ha, als het vanggewas na 31 juli is ingezaaid

TYPES MESTSTOFFEN: FORFAITAIRE MESTWAARDEN (per TON): FOSFAAT REFERENTIEKLASSEN:
 - TYPE 1: Stalmest, champost, traagwerkende meststoffen 30% WC Biggenmengmest 1,7 P2O5 4,3 N

 - TYPE 2: Alle meststoffen die niet tot TYPE 1 en 3 behoren 60% WC Zeugen en biggen mengmest 1,4 P2O5 3,2 N I

 - TYPE 3: Kunstmest, spuistroom, effluent 100% WC Vleesvarkensmengmest 3,5 P2O5 6,4 N II

 - Stikstof  uitscheiding bij begrazing 20% WC Rundermengmest 1,4 P2O5 4,8 N III

 - Gecertificeerde GFT- en groencompost 15% WC Vaste Rundermest 2,9 P2O5 7,1 N IV › 40 › 50

≤ 12 ≤ 19

› 12 en ≤ 18 › 19 en ≤ 25

›18 en ≤ 40 › 25 en ≤ 50

max 30 kg N/ha (10 kg minerale N/ha)

Braakliggende landbouwgrond

Akkerland Grasland

max. 40 kg werkzame N/ha

Type 3 met laag N gehalte (oa 

effluent en spuistroom)

indien gewas 

aanwezig & enkel 

niet-derogatie

enkel niet-derogatipercelen

gewas aanwezig of binnen de 7 

dagen ingezaaid

gewas 

aanwezig
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na oogst niet-nitraatgevoelige 

hoofdteelt

Verbod tenzij vanggewas ingezaaid voor 16/09: max. 

36 kg werkzame N/ha

Afwijkingen op 

Type 3

Specifieke teelt andere dan fruit
max 50 kg 

werkzame N/ha

max. 100 kg werkzame N/ha, in 2 weken max 

60 kg werkzame N/ha met verplichte 

bodemanalyse -advies

zware 

kleigrond

max 100 kg werkz. N/ha

na oogst hoodteelt

na oogst hoofdteelt Verbod tenzij nateelt ingezaaid voor 01/08 of 

specifieke teelt voor 1/09

Verbod tenzij nateelt ingezaaid voor 16/09

max. 100 kg werkzame N/ha 

en uiterlijk 2 weken nadien 

nateelt inzaaien

- De minimale afstand tot de perceelsgrens of tot oppervlakte water is 10 meter luchtdoorlatende en 

- De minimale afstand tot andere woningen of tot publieke gebouwen is 100 meter semi-permeabele wijze

Niet meer dan de hoeveelheid die op dat perceel gespreid mag worden. De min. afstand tot de perceelsgrens of tot oppervlaktewater is 10 m, 100 m tot andere woningen en publieke gebouwen.

na oogst niet-nitraatgevoelige 

hoofdteelt

Verbod tenzij vanggewas ingezaaid voor 16/09: max. 

36 kg werkzame N/ha
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Uitrijden op landbouwgrond
enkel niet-

derogatieland

enkel niet-derogatiepercelen uitgezonderd specifieke 
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niet-zware 

kleigrond

max. 50 kg werkzame N/ha regelgeving fruitteelt

- Niet meer dan de hoeveelheid die op dat perceel gespreid mag worden Verboden tenzij opslag is 

- De opslag mag er niet langer dan 2 maanden liggen afgedekt op een 

na oogst hoofdteelt
Verbod tenzij nateelt ingezaaid 

voor 01/08

UITRIJREGELING MAP 6 : onder voorbehoud van goedkeuring MAP 7
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Vanggewas 
uiterlijk 15 
september 


