
                
 

 

39 Bodemverbetering op grasland en bouwland 

 
Introductie 
Dit pakket richt zich op verbetering van de bodem van grasland en bouwland door het opbrengen van organische 
mest, bodemverbeteraars of met plantenresten. De structuur, chemische samenstelling en bodemleven hebben 
hier baat bij en dit ondersteunt de productiefunctie. Doordat organische stof wordt toegevoegd aan het perceel, 
houdt de bodem meer koolstof vast en verbetert de infiltratiecapaciteit van de bodem én kan de bodem het vocht 
beter vasthouden.  
 
Toe te passen gebieden / locaties 

• Zie tabel op website (KLIK HIER) 
 
Beheereisen 

• Pakket a: Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst van BIJ12 ten behoeve van specifiek doel zijn in 
transect aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober. 

• Pakket a en d: Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd. 

• Pakket a, b en d: Vaste mest is opgebracht (vaste mest: dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn; 
besluit meststoffen 1Ai; Bijlage i uit Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Tabel I ) rund (10,13), paard (25), 
schaap (56)), danwel met bodemverbeteraars gericht op bodembiologie uit lijst a. 

• Pakket c: Plantresten (a), lijst conform 6 (b) en/of andere bodemverbeteraars (c) al dan niet opgebracht, 
zijn ondergewerkt binnen 2 weken na aanbrengen. 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

• Pakket a: Bemesting is alleen toegestaan met vaste strorijk mest 

• Pakket a: De vaste mest wordt in één keer opgebracht 

• Pakket a: Op de oppervlakte wordt ten minste 10 en maximaal 20 ton vaste mest per hectare uitgereden 

• Pakket b: Vaste mest en bodemverbeteraars met dierlijke meststoffen worden direct ondergewerkt 
(wettelijke verplichting). 

• Pakket c: Plantenresten worden in één keer opgebracht en binnen twee weken na aanbrengen 
ondergewerkt.  

• Pakket c: Enkel bodemverbeteraars zonder dierlijke meststoffen (bv compost, stro, e.a.)  

• Pakket d: Vaste mest of bodemverbeteraars voor grasland worden in één keer opgebracht.  

• Voor alle pakketvarianten geldt dat de wettelijke uitrijperioden moeten worden gevolgd.  

• Volg de lijsten* van toegestane meststoffen en bodemverbeteraars zoals opgenomen in bijlage 4 bij de 
SVNL.  

 
 

https://anbbrabant.nl/beheer-afsluiten/beheerpakketten-en-vergoedingen/agrarisch-waterbeheer/waterschap-brabantse-delta/


                
 

Meldingen 

• Pakket a, b, d: Melden van uitgevoerd beheer m.b.t. tot uitrijden ruige stalmest of bodemverbeteraars 
binnen 10 kalenderdagen na uitrijden; 

• Pakket c: Melden van uitgevoerd beheer m.b.t. onderwerken gewasresten, bodemverbeteraars binnen 10 
kalenderdagen na onderwerken. 

 
Tarieven 
 

39. Bodemverbetering op grasland en bouwland Vergoeding per 
hectare per jaar 

39a Bodemverbetering grasland met enkel ruige stalmest  €               1.369,-  

39b Bodemverbetering bouwland met vaste mest of bodemverbeteraars  €                  104,-  

39c Bodemverbetering bouwland met gewasresten, incl. stro & groenbemesters 
en onderwerken 

 €                  339,-  

39d Bodemverbetering op grasland met vaste mest of bodemverbeteraars  €                  104,- 

 
 
Lijst van de meest voorkomende inheemse  indicatorsoorten (de volledige lijst is in de zien op de website) 

Duizendblad Gewone Margriet (niet gecultiveerd*) 

Madeliefje Rolklaversoorten 

Pinksterbloem Echte koekoeksbloem 

Knoopkruid Smalle weegbree (niet gecultiveerd*) 

Kale Jonker Brunel 

Walstrosoorten Zuringsoorten m.u.v. ridderzuring (niet gecultiveerd*) 

Hertshooisoorten (St. janskruid, Kantig Hertshooi) Grasmuur 

Gewoon biggenkruid Paardenbloem 

Zandblauwtje Klaversoorten (niet gecultiveerd*) 

Leeuwentandsoorten (Herstleeuwetand)  
 


