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Drijfmest en vloeibaar Vaste mest en steekvast Drijfmest en vloeibaar Vaste mest en steekvast 
zuiveringsslib zuiveringsslib zuiveringsslib zuiveringsslib 

Tabel 1 
Wanneer mest uitrijden 
Voor dierlijke mest en zuiveringsslib zijn er verschillende 
uitrijperioden. Bepalend voor die verschillen zijn de mestsoort, de 
grondsoort en of er sprake is van grasland of bouwland. U mag niet 
uitrijden als de bodem bevroren, besneeuwd of met water 
verzadigd is. Ook mag u geen mest gebruiken als de bodem wordt 
bevloeid, beregend of geïnfiltreerd. 

Grasland 

Zuiveringsslib met niet meer dan 70 gram stikstof per kilogram 
droge stof mag u onder voorwaarden het hele jaar gebruiken. Meer 
informatie vindt u op onze website. Op onze website vindt u ook de 
uitrijregels voor compost, overige organische mest, EG-mest, 
overige anorganische mest en kalkmestsoorten. 

Bouwland 

Zand- en Klei- en Zand- en Klei- en Zand- en 
lössgrond veengrond lössgrond veengrond lössgrond 

januari *** 

februari 

maart 

april 

mei 

juni 

juli 

augustus 

**** 

** 

september ** 

oktober 

november 

december *** 

Uitrijden verboden Uitrijden toegestaan 

* Bij de aanplant van plantsoen- en fruitbomen mag u vaste 
dierlijke mest en steekvast zuiveringsslib op bouwland op zand- en 
lössgrond het hele jaar gebruiken. 

** Drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib op bouwland mag u op alle 
grondsoorten van 1 augustus tot en met 15 september uitrijden als: 

• u uiterlijk 15 september winterkoolzaad zaait voor 
zaadwinning in het volgende jaar of; 

• u uiterlijk 15 september een groenbemester inzaait of plant 
die minimaal 8 weken blijft staan voordat het vernietigd 
wordt of; 

• u in het aansluitende najaar bollen plant. 

*** Rijdt u vaste strorijke mest uit op klei- en veengrond op 
grasland? Dan mag u uitrijden van 1 december tot en met 15 
september. 

**** Rijdt u vaste strorijke mest uit op grasland of bouwland op 
zand- en lössgrond? Dan mag u uitrijden van 1 januari tot en met 31 
augustus. 

Klei- en 
veengrond 

** 

** 

Zand- en Klei- en 
lössgrond veengrond 

* / ****

* 

* 

* 

* 

***** Teelt u een vroeg gewas? Dan mag u uitrijden vanaf 16 
februari. U meldt dit via Mijn percelen. De lijst met vroege 
gewassen vindt u op Wanneer mest uitrijden (rvo.nl). 

***** ***** 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/maispercelen-op-zand-en-lossgrond-melden



