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Purmerend, 20 januari 2017

Geachte mevrouw, mijnheer,
U heeft een contract voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).
Indien u in het bezit bent van ruige mest dan mag u vanaf 1 februari a.s. ruige mest uitrijden op uw percelen met
een ANLb contract (drijfmest mag pas worden uitgereden vanaf 15 februari).
Er wordt een vergoeding gegeven voor het uitrijden van ruige mest op percelen met de volgende pakketten:

 Grasland met rustperiode (hieronder valt ook het pakket grasland met voorweiden);
 Kruidenrijk grasland;
 Extensief beweid grasland;
 Hoog waterpeil.
Op percelen met een ander pakket dan bovenstaande, is het niet mogelijk ruige mest uit te rijden
tegen een vergoeding.
Grasland met voorweiden wordt op uw overeenkomst ANLb als volgt omschreven; Grasland met
rustperiode / beheerpakket 1 mei-15 juni of 8 mei-22 juni.
De vergoeding voor het uitrijden van ruige mest op percelen met bovengenoemde pakketten is € 140
per hectare voor rijland en vaarland. Er wordt een aparte vaartoeslag (€ 300,- per hectare per jaar)
uitgekeerd als er 1 keer per twee jaar ruige mest wordt uitgereden op percelen die alleen varend te
bereiken zijn.
Indien u een contract heeft afgesloten voor ANLb via een ‘parel’, dan is het ook mogelijk een ruige
mest vergoeding te krijgen op bovengenoemde pakketten. Op de overeenkomst begint de naam van
de parelpakketten met ‘Parel’.
Melden ruige mest
Als er ruige mest wordt uitgereden op percelen met bovengenoemde pakketten, dient u dit zelf
binnen 2 weken na uitrijden te melden bij Water, Land & Dijken (WLD). Er kan voor ieder perceel
maar 1 keer een melding worden gedaan.

De procedure van melden ruige mest gaat als volgt:
1. U rijdt ruige mest uit;
2. Binnen 2 weken na het uitrijden meldt u dit digitaal via de website van WLD;
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3. De instructie van de melding staat vermeld in bijlage 1.

Voorwaarden uitrijden ruige mest
Het is verboden om drijfmest uit te rijden op (gedeeltelijk) besneeuwde of bevroren grond of als de
bovenste bodemlaag verzadigd is met water.
Voor besneeuwde en bevroren grond geldt het verbod niet voor het uitrijden van ruige mest op
percelen met een ANLb pakket.
U mag dus ruige mest uitrijden over bevroren of besneeuwde grond, op percelen waarop een
contract is afgesloten voor agrarisch natuurbeheer.
De hoeveelheid ruige mest die jaarlijks uitgereden moet worden ligt tussen de 10 en 20 ton per
hectare. De periode van uitrijden voor een vergoeding loopt van 1 februari tot en met 31 augustus.
Heeft u percelen met een rustperiode, dan mag u niet uitrijden in deze rustperiode.
Heeft u na het lezen van deze brief en instructie nog vragen of opmerkingen , dan kunt u ons altijd bereiken op
telefoonnummer 0299-437463.
Houdt u er wel rekening mee dat de melding binnen twee weken na het uitrijden van de ruige mest wordt gedaan.

Met vriendelijke groet,
Water, Land & Dijken

Martine Bijman
projectleider
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