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AANLEIDING 

 

Voor de toepassing van het Mestdecreet1 bepaalt de Vlaamse Landmaatschappij voor 

ieder perceel in landbouwgebruik een bemestingsregime. Dit regime is onder meer 

afhankelijk van de ruimtelijke bestemming (gewestplan of ruimtelijk uitvoeringsplan). 

Verder wordt er ook rekening mee gehouden of dat perceel al dan niet in ‘kwetsbaar 

gebied’ ligt. Het volledige grondgebied van het Vlaamse gewest valt onder de ‘kwetsbare 

zone water’. In groene ruimtelijke bestemmingscategorieën is elke vorm van bemesting 

verboden, met uitzondering van bemesting door rechtstreekse uitscheiding bij begrazing. 

Hierbij geldt echter een beperking van 2 grootvee-eenheden per hectare op jaarbasis (2 

GVE/ha/jaar).  

 

Verder is het bemestingsregime gekoppeld aan de BWK-typologie die aan het perceel 

toegekend is. Op basis van artikel 3 van het Mestdecreet worden landbouwpercelen 

onderverdeeld in vier categorieën: 

 

• halfnatuurlijke graslanden (art. 3, °60 van het Mestdecreet) en de overige niet-

intensieve graslanden (art. 3, °62, °63 en °64 van het Mestdecreet) (GGN); 

• potentieel belangrijke graslanden (art. 3, °61 van het Mestdecreet) (GGI);  

• intensieve graslanden (art. 3, °66 van het Mestdecreet) (GGO); 

• akkers (GGO).  

 

Voor de drie laatste categorieën is onder bepaalde voorwaarden een versoepeling van het 

bemestingsverbod mogelijk. 

 

De vraagsteller heeft vastgesteld dat de VLM aan zijn percelen nulbemesting toekent. Na 

contact met de Mestbank (VLM), werd hij doorverwezen naar het INBO om te laten 

nakijken of er een juiste koppeling van de bemestingsklasse aan de BWK-typologie van 

zijn zes percelen is gebeurd.  

 

VRAAGSTELLING 

 

De vraagsteller vraagt welke bemestingsklasse (GGN, GGI of GGO) volgens het 

Mestdecreet overeenkomt met zijn landbouwpercelen.  

 

TOELICHTING 

 

De percelen zijn als volgt in kaart gebracht op de Biologische Waarderingskaart (De 

Saeger et al., 2010). Er is eveneens gekeken naar de eventuele aanduiding als 

faunistisch belangrijk gebied (De Knijf et al., 2010). 

  

percelen 1, 2 en 4: hp + k(hp*) + kbs + fauna-overdruk (rode arcering). Dit staat voor: 

soortenarm permanent cultuurgrasland met soortenrijke perceelsranden en bomenrijen 

van wilg. 

Het betreft potentieel belangrijke graslanden.  

  

perceel 3: hp. Dit staat voor soortenarm permanent cultuurgrasland. 

Dit is een intensief grasland.  

  

perceel 5: hp* + kbs + kbp + fauna-overdruk (rode arcering). Dit staat voor: soortenrijk 

permanent cultuurgrasland met bomenrijen van wilg en populier. 

Het betreft niet-intensief grasland.  

                                           
1 Decreet van 22/12/2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door 

nitraten uit agrarische bronnen (B.S. 29/12/2006), art. 87 van dit decreet. Via art. 86 van het 

nieuwe decreet worden een aantal bepalingen uit het oude decreet overgenomen die de 

bemestingsnormen regelen voor diverse natuurtypen en graslandtypen.  
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perceel 6: bu + hx + fauna-overdruk (rode arcering). Dit staat voor: akker en/of zeer 

soortenarm, vaak tijdelijk grasland. 
  
Voor ieder van die groepen geldt onderstaand bemestingsregime (zonder rekening te 

houden met uitzonderingsmaatregelen of ligging in een 'kwetsbare zone'):  

GGN: Mestbeperking ‘niet-intensieve graslanden’: wanneer niet-intensieve graslanden in 

landbouwgebruik zijn, is enkel bemesting toegestaan via rechtstreekse mestuitscheiding 

bij begrazing waarbij 2 grootvee-eenheden per hectare op jaarbasis (2 GVE/ha/jaar) 

worden toegelaten. Deze mestbeperking is juridisch enkel voorzien voor 

landbouwgronden gelegen in natuurgebieden, natuurontwikkelingsgebieden of 
natuurreservaten, uitgezonderd de huiskavels daarbinnen.  

GGI: Mestbeperking ‘potentieel belangrijke graslanden’: voor landbouwgronden gelegen 

in natuurgebieden, natuurontwikkelingsgebieden of natuurreservaten is voor deze 

graslanden een bemesting toegestaan via rechtstreekse mestuitscheiding bij  

(na)begrazing waarbij 2 grootvee-eenheden per hectare op jaarbasis (2 GVE/ha/jaar) 

worden toegelaten. In afwachting van de natuurrichtplannen, kan een supplementaire 

bemesting van maximaal 100 kg stikstof uit chemische meststoffen per ha per jaar 

toegestaan worden, op voorwaarde dat daarvoor een beheersovereenkomst wordt 
afgesloten.   

GGO: Akkers of intensieve graslanden: er is ontheffing van de mestbeperking mogelijk.    

CONCLUSIE 

 

Percelen 1, 2 en 4: bijhorende bemestingsklasse is GGI. 

Perceel 3:  bijhorende bemestingsklasse is GGO. 

Perceel 5: bijhorende bemestingsklasse is GGN. 

Perceel 6: bijhorende bemestingsklasse is GGO. 
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BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: Luchtfoto met situering van de percelen (enkel digitaal) 


