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NATUURBERICHT   2 – 2014. 
Beste beheerder, 
Een snel opvolgend tweede natuurbericht om u te informeren over de bemesting van het natuurland. 
In de ` TIP-Natuurbeheer` van het eerste natuurbericht gaven wij al een advies met betrekking tot de 
bemesting ten bate van de natuurdoelen. In dit natuurbericht willen we wat nader ingaan op de 
mogelijkheden en de optimale toepassing van mest in relatie tot de natuurdoelen. 
                                                             Vriendelijke groet, Rudi Terlouw. 

Vanaf 1 februari mag vaste mest worden 
uitgereden, vanaf 15 februari is ook drijfmest 
uitrijden wee r toegestaan. Een beperking is 
momenteel nog wel de natte terrein 
omstandigheden. Niet alleen vanuit de 
toegankelijkheid van d e percelen, maar ook door 
het verbod om mest aan te wenden op 
waterverzadigde gronden. Zodra het droger 
wordt en de terrein omstandigheden verbeteren 
staat u voor de keuze  wanneer de mest aan te 
wenden. Hier zit een verschil tussen de  
traditionele werkwijze in de agrarische praktijk en 
de optimale  periode voor de natuurdoelen.  
 
Voor veel bedrijven is het gebruikelijk om in 
februari of begin maart de mest aan te wenden 
zodra het land goed berijdbaar is. Ook bij 
weidevogeldoelstelling wordt vanouds de 
aanwending van vaste mest in het vroege 
voorjaar gepromoot. In de moderne inzichten is 
dit echter gewijzigd. De oorzaak hiervan ligt 
enerzijds in de klimaat verandering die tot een 
vroegere groeistart  in het voorjaar heeft geleid 
en anderzijds de grotere nutriënten voorraad in 
de bodem. Voor weidevogels is het van belang 
dat de grasgroei trager op gang komt, zodat de 
zode in april en mei meer open is en kuikens 
makkelijker in het gewas kunnen lopen en 
foerageren.  Momenteel wordt dan ook 
gepromoot de vaste mest in weidevogelgebieden  
aan te wenden na het maaien van de eerste 
snede.  
 
Vanuit agrarische optiek is  het (zeker in vroege 
jaren) een voordeel als het gewas niet legerig 
wordt voordat de uitgestelde maaidatum is 
bereikt.  Ook het al volledig uitgegroeid zijn 
(staand hooi) van de eerste snede wordt 
voorkomen, waardoor in veel gevallen een 
hogere voedingswaarde kan worden geoogst. 

Aanwending van de mest na deze eerste snede 
komt veelal ook de kwaliteit en de opbrengst van 
de tweede snede, die na een uitgestelde 
maaidatum wel eens wat slecht aan de gang wil 
komen, ten goede. 
Als u voldoende mestopslag beschikbaar hebt is 
het zeker de moeite waard eens te 
experimenteren met bovenstaande werkwijze. 
Misschien is het ook in uw situatie een 
mogelijkheid die zowel uw belangen als de 
weidevogeldoelen goed blijken te passen. 
Probeert u het eens en deelt u uw ervaringen? 
 
Een ander aandachtpunt bij de bemesting betreft 
de wijze van aanwending. In het verleden werd 
de vaste mest met de kettingstrooier direct 
achter de kar aangebracht. Het strooibeeld was 
onregelmatig met zowel fijne kluitjes mest als 
grote plakken. Dit was de basis voor pollen en 
vegetatie structuur die weidevogels zo konden 
waarderen. Ook bleef de mest als vanzelf uit de 
greppel en de oever, immers waar je niet kon 
rijden viel de mest niet achter de kar. 
Ook hier heeft de tijd niet stil gestaan. Veel vaste 
mest wordt tegenwoordig met een zogenaamde 
breedstrooier aangewend. Bedrijfseconomisch 
een goede zaak immers met één of twee 
werkgangen kan het hele perceel worden bemest 
en de verdeling van de mest is veel gelijkmatiger. 
Vanuit natuur en milieu oogpunt is deze 
werkwijze echter minder optimaal. De greppels, 
oevers en zelfs sloten worden in veel gevallen 
mee bemest hetgeen de oevervegetaties en 
waterkwaliteit niet ten goede komt.  Waar 
mogelijk wil ik u dan ook vragen om de 
ouderwetse kettingstrooier toe te passen en ruim 
uit oever en slootkant te blijven. Is dit niet 
mogelijk gebruik dan kantplanken zodat de 
oevervegetaties en sloten  worden gevrijwaard 
van mest. Bedankt voor uw medewerking. 
 

  Moet u nog zaagwerk uitvoeren, plan dit nu z.s.m. in. Zeker als het zachte weer doorzet begint het   
TIP NATUURBEHEER broedseizoen voor holenbroeders in knotwilgen en watervogels in de struwelen al vroeg. We 

willen ze toch niet verstoren! Pm heeft u steenuilen op uw erf dan ben ik hier zeer benieuwd naar. 
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