Mestopslag:
levende bodem en schoon water!
TIP!

Absorberende
onderlaag

Hoeveel vaste mest gaat u opslaan?

Een absorberende
onderlaag van stro of
compost heeft zijn nut
om nutriënten in de
mesthoop te houden.
Vooral compost
heeft een goede
vochtabsorberende
werking. Zorg ervoor
dat alle mest op de
absorberende onderlaag
ligt. Voorwaarde is dat de
absorberende onderlaag
wordt gecombineerd
met het afdekken van de
mesthoop.

Wat valt onder vaste mest in de
adviesboom?

Minder
dan 3 m3

Tussen
3 en 600 m3

Meer
dan 600 m3

U hoeft een opslag van minder
dan 3 m3 niet te melden voor
het Activiteitenbesluit.
De voorschriften uit het
Activiteitenbesluit zijn niet
van toepassing.

U moet bij een opslag tussen 3 en 600 m3 een melding
voor het Activiteitenbesluit indienen. Dit doet u digitaal via
www.aimonline.nl. Deze melding hoeft u slechts eenmalig
te doen voor uw bedrijf.

U moet bij een opslag
van meer dan 600 m3 een
Omgevingsvergunning Milieu
voor het gehele bedrijf hebben
of aanvragen bij uw gemeente.

De vaste mestopslag moet op voldoende afstand liggen
van een geurgevoelig object (woning):
• Buiten de bebouwde kom > 50 meter van een woning.
• Binnen de bebouwde kom > 100 meter van een woning.

Alle dierlijke vaste meststoffen, inclusief champost. Voor
pluimveemest, zie kader hieronder.

Pluimveemest
Bent u pluimveehouder (naast akkerbouwer), dan gelden
andere voorschriften voor de opslag van pluimveemest op
uw bedrijf. Dit is afhankelijk van hoeveel dieren u houdt en
welk staltype u heeft.

Waar gaat u de vaste mest opslaan?

Bent u geen pluimveehouder en ontvangt u pluimveemest,
dan gelden dezelfde voorschriften voor de opslag als
bij vaste mest. U kunt dan de adviesboom doorlopen en
nagaan welke maatregel(en) u moet treffen.

Binnen
of direct
grenzend aan
het erf

Compost
Voor de opslag van compost gelden andere voorschriften
dan voor de opslag van vaste mest. Als de compost niet
verontreinigd is met bodembedreigende stoffen, mag u de
compost zonder bodembeschermende voorziening opslaan.
U moet er wel voor zorgen dat de compost niet verstuift en
afstromend regenwater niet visueel verontreinigd is.

Afdekken met compost of Toptex

TIP!

Een strorijke mesthoop afdekken met compost heeft een
landbouwkundige meerwaarde bij opslag langer dan twee
maanden. De compost zorgt voor betere omstandigheden voor
de voorvertering van stro. Onder de compost ontstaat meer
biologische activiteit, waardoor het eindproduct (mest) stabieler
is, mooier verspreid wordt en het gewas de nutriënten beter kan
benutten.
Voor opslag van vaste mest korter dan twee maanden is
afdekken met Toptex effectief. Hiermee blijft het regenwater
op een eenvoudige manier uit de mesthoop. Het ontstaan van
percolaatwater wordt zo veel mogelijk voorkomen en nutriënten
blijven in de mesthoop.
Bijkomend voordeel van beide afdekmethoden is dat er minder of
geen overlast van vliegen is.
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Hoelang
gaat u de
vaste mest
opslaan?

Tussen
2 weken en
6 maanden
U dient de volgende maatregelen te treffen:

Maximaal
2 weken
U dient de volgende
maatregel te treffen:
• Leg op een onverharde
ondergrond de vaste
mest op minimaal 5 meter
afstand vanaf de insteek
van het oppervlaktewater.

Informatie & advies

Situering, hoogte en vlaklegging van mesthoop
Voorkom bij opslag van vaste mest op een verharde ondergrond dat
regenwater onder de mesthoop door gaat lopen. Leg daarom de
mest bij voorkeur op het hoogste deel van de verharding (situering).
Met een compostrand of grondwal langs de mesthoop wordt het
regenwater geabsorbeerd of weggeleid. Maak de mesthoop niet te

NEE

Staat uw gemeente
opslag van vaste
mest op het
landbouwperceel
toe?

Op een onverharde ondergrond:
• Leg de vaste mest op minimaal 5 meter afstand vanaf de
insteek van het oppervlaktewater.
• Leg een absorberende onderlaag (stro of compost) van
minimaal 15 cm dik aan en sla de vaste mest hierboven
op. Verwijder de absorberende onderlaag na de opslag.
• Voorkom direct contact met regenwater door de vaste
mest af te dekken.
Op een verharde ondergrond:
• Voorkom direct contact met regenwater door de vaste
mest af te dekken (dit heeft de voorkeur) of zorg ervoor
dat vrijkomend mestvocht en percolaatwater worden
opgevangen in een opslagvoorziening. Deze vloeistoffen
kunt u gelijkmatig uitrijden over het land. Houd hierbij
rekening met de uitrijdperioden van mest.

Op een
landbouwperceel
Voor de opslag van vaste mest
in de betreffende gemeente
staan mogelijk voorschriften
in de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) en/of
het bestemmingsplan. Deze
voorschriften hebben veelal
betrekking op de locatie
en de afmetingen van de
vaste mestopslag. Dit kan
per gemeente verschillen.
Informeer bij uw gemeente
naar de voorschriften.

Langer dan
6 maanden
U dient de volgende
maatregelen te treffen:
• Sla de vaste mest
op ten minste een
vloeistofkerende verharding
op. Deze verharding (vloer)
moet aan 3 zijden een
opstaande rand hebben.
• Zorg ervoor dat vrijkomend
mestvocht en percolaatwater
worden opgevangen in
een opslagvoorziening.
Deze vloeistoffen kunt
u gelijkmatig uitrijden
over het land. Houd
hierbij rekening met de
uitrijdperioden van mest.

Meer informatie over de opslag van vaste mest is te vinden op de website van het Actieplan Bodem & Water:
www.bodemenwaterflevoland.nl. Voor een advies of vragen kunt u mailen of bellen naar Joanneke Spruijt of
Bert van den Bosch, adviseurs van Waterschap Zuiderzeeland: agrohelpdesk@zuiderzeeland.nl
0320 - 274 911

TIP!

hoog. Dit veroorzaakt grotere verschillen (denk aan temperatuur) in de
mesthoop en dit is nadelig voor de mestkwaliteit.Vlaklegging is vooral
van belang bij het afdekken van de mesthoop met Toptex. Er mogen
geen kuilen in het Toptex komen, waarin regenwater kan achterblijven.
Anders komt het regenwater alsnog in de mesthoop terecht.
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In deze vergunning staan
de specifieke voorschriften
voor uw vaste mestopslag
vermeld. Mogelijk heeft u ook
een Omgevingsvergunning
Bouwen nodig.

