Bijlage 1; instructie melden uitrijden ruige mest
Voor het melden van het uitrijden van ruige mest heeft u de BE-nummers (perceelnummers) nodig
die staan vermeld op de ‘overeenkomst ANLb’. Deze overeenkomst heeft u ontvangen bij het
contract voor ANLb en ziet er als volgt uit;

Naam
Adres
Postcode Woonplaats

Op de ‘overeenkomst ANLb’ staat een aantal kolommen, te weten;
 BE
Beheereenheid-nummer, of te wel perceelnummer
 Beheerpakket
Het afgesloten pakket ANLb voor betreffende BE
 Looptijd
De duur van het contract ANLb
 Vergoeding p. jaar
De beheervergoeding per hectare per jaar voor betreffende pakket
 Aantal
Perceelgrootte in hectare
 Vergoeding
Totale beheervergoeding per jaar voor betreffende BE
Bij deze overeenkomst hoort ook een ‘kaartbijlage’, de topografische kaart waarop de percelen staan
weergegeven met een ANLb pakket.
In ieder perceel op de topografische kaart staat een nummer, deze nummers komen overeen met de
BE-nummers uit de ‘overeenkomst ANLb’. In de ‘overeenkomst ANLb’ kunt u zien welk pakket er is
afgesloten op het betreffende BE-nummer.
Op de topografische kaart staan in sommige percelen BE-nummers langs de kanten van een perceel,
hier is bijvoorbeeld een pakket afgesloten als botanische randen. Daar waar de BE-nummers midden
in een perceel staan, hebben we te maken met volveldsbeheer zoals grasland met rustperiode of
legselbeheer. De BE-nummers zijn nodig om de ruige mest te kunnen melden. Zie het volgende
voorbeeld;

Volveldsbeheer

Pakket op slootkant

Wanneer u ruige mest heeft uitgereden op percelen met de volgende pakketten;
 Grasland met rustperiode (hieronder valt ook het pakket grasland met voorweiden);
 Kruidenrijk grasland;
 Extensief beweid grasland;
 Hoog waterpeil;
 Parel.
dan kunt u voor deze percelen een ruige mest melding doen.
Volg voor het doen van een ruige mest melding de volgende instructie;
1. Uiterlijk 14 dagen na uitrijden ruige mest dient de melding in ons bezit te zijn;
2. Ga naar www.waterlandendijken.nl;
3. Klik op de knop ‘meldingen’, rechts onder in het scherm;
4. Klik op de knop ‘Melding ruige mest ANLb’;
5. Vul de gevraagde gegevens in (naam-KvK nummer-lidnummer-emailadres-telefoonnummer);
6. Vul het BE-nummer in van het perceel dat u onder de ruige mest heeft gereden;
7. Geef aan om welk pakket het gaat;
8. Zet een vinkje in het hokje voor ‘vaarland’ als het perceel alleen varend te bereiken is;
9. Vul de datum van uitrijden in;
10. Klik op versturen.
Voor hulp bij het indienen van een ruige mest melding kunt u altijd even bellen met kantoor, 0299437463.

