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UITRIJDEN RUIGE MEST 

Vanaf 1 februari mag er weer vaste mest worden uitgereden. In de nieuwe weidevogelregeling 

ANLB 2016 staat ook pakket uitrijden ruige mest. Dit is evenals in de SNL een toeslagpakket. De 

voorwaarden van het pakket staan in onderstaande tabel. De beheervergoeding voor dit pakket is 

€ 115,60 (het tarief is € 138,72) 

 

7  Ruige mest 

Beschrijving 
Beheereisen 

 Bemesting met ruige stalmest is verplicht; melding achteraf binnen 2 weken [6] 
Aanvullende beheervoorschriften 

 Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 10 en maximaal 20 ton ruige stalmest 

per hectare uitgereden.  
 De ruige stalmest wordt in één keer tussen 1 februari en de begindatum van de rustperiode van het 

betreffende agrarische beheerpakket, óf vanaf de dag volgend op de einddatum van de rustperiode 
van het betreffende agrarische beheerpakket tot 1 september opgebracht, waarbij per beheerjaar 
slecht één melding gedaan mag worden. 

 Van het uitrijden van de ruige stalmest wordt binnen twee weken na dat uitrijden melding gedaan in 
het administratiesysteem van het Collectief. De melding gaat vergezeld van een kaart met een 

topografische ondergrond waarop de beheereenheid is, dan wel beheereenheden zijn, aangegeven 
waarop de ruige stalmest is uitgereden. 

 

De toeslag ruige mest kan worden aangevraagd op percelen waarop de volgende pakketten zijn 

aangevraagd: 

*Pakket 1 Grasland met rustperiode (alle rustperioden) 

*Pakket 5 Kruidenrijk grasland (alle rustperioden) 

*Pakket 6 Extensief beweid grasland 

*Pakket 8 Hoog waterpeil 

 

De Mestwetgeving is niet veranderd dus geld dat ruige mest mag worden uitgereden op 

(gedeeltelijk) besneeuwde of bevroren grond. Mits daarop een beheerpakket is afgesloten 

waarbinnen dat mogelijk of verplicht is. 

 

De officiële aanvraagformulieren zijn nog niet beschikbaar. We vragen u dan ook om de oude 

SNL-aanvraagformulieren te gebruiken met daarbij een duidelijke kaart waarop perceel 

gemarkeerd is waarop de ruige mest is uitgereden. Doe deze melding binnen 14 dagen nadat u 

de ruige mest hebt uitgereden. 

 

U kunt uw formulier en kaart mailen naar collectiefwaadrane@hotmail.com of brengen 

bij/opsturen naar Tjitske Dijkstra (leden ANV Om ’e Koaien), Van Kleffenswei 6, 9155 AM Raard 
of Reinskje Brandsma (leden ANV Guozzekrite), Teardwei 5,9133 DJ, Anjum. 

mailto:collectiefwaadrane@hotmail.com
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Breng ook eens een bezoek aan onze website www.waadrane.frl of wordt  

vrienden met ons op Facebook https://www.facebook.com/collectiefwaadrane  

 

BIJLAGE: Formulier melding uitrijden ruige mest 

Registratie deelnemers en percelen 

 

Registratie van uw gegevens is van groot belang. Daarom willen wij u vragen, indien er 

wijzigingen plaatsvinden in uw bedrijfsgegevens, zoals een verandering van BRS- of Kamer van 

Koophandelnummer of een wijziging van (email)adres, dit zo spoedig mogelijk aan ons door te 

geven. 

 

Op dit moment hebben wij nog en aantal foutmeldingen in het SCAN-GIS systeem staan. Dit gaat 

met name om percelen die nog niet op naam van de juiste gebruiker staan. Wilt u zo vriendelijk 

zijn om zo spoedig mogelijk uw perceelregistratie in orde te maken via mijn.rvo.nl? 

 

Heeft u percelen ingetekend voor ANLb-beheer en heeft u alsnog besloten deze dit jaar te 

verhuren of te verkopen, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. We kunnen dan samen de 

mogelijkheid bekijken of het beheer verplaatst kan worden naar een ander perceel. 
ANLb-beheer op een perceel welke niet op uw naam staat is niet mogelijk. 

Algemene Ledenvergadering  

Op maandag 8 februari jl. is tijdens de algemene ledenvergadering de jaarrekening 2015 

besproken en goedgekeurd. 

 

Daarnaast hebben de aanwezige leden de drie voorgestelde kandidaten gekozen in het bestuur. 

De samenstelling van het bestuur van Agrarisch Collectief Waadrâne is nu als volgt: 

Hans Kroodsma uit Jannum voorzitter (06-45912136) 

Klaas Rienks uit Waaxens secretaris 

Corrie Terpstra uit Ee penningmeester 

Pyt Sipma uit Engwierum lid 

Piebe Dijkstra uit Stiens lid 

Medewerkers Agrarisch Collectief Waadrâne: 

Reinskje Brandsma uit Anjum Gebiedscoördinator (gebied ANV Guozzekrite en open akkerland) 

Tjitske Dijkstra uit Raard Gebiedscoördinator (gebied ANV Om ‘e Koaien) 

Betty Sinia uit Bornwird Administratief medewerker 

Agrarisch Collectief Waadrâne is bereikbaar via emailadres collectiefwaadrane@hotmail.com of 

info@waadrane.frl  

Neem voor grondbewerking contact op met uw nazorger! 

De eerste grutto’s zijn al weer gesignaleerd in ons land, een teken dat het weidevogelseizoen weer 

voor de deur staat. Maar ook de grondbewerkingen staan weer voor de deur zoals het mestinjec-

teren met een zode- of sleepslangbemester. Wanneer u binnenkort met deze grondbewerkingen 

begint willen wij u dringend vragen rekening te houden met de weidevogels en vooraf contact op 

te nemen met uw nazorger. Vanaf begin maart beginnen de kieviten hun eerste eieren te leggen, 

uw nazorger heeft vast een oplossing om de nesten te beschermen! 
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