
Mest en natuurinclusieve landbouw
wat leg je vast in een contract

Hans Jolink en Hennie Olthof, 
Staatsbosbeheer



Even voorstellen

- Hans Jolink,

Adviseur natuurinclusieve landbouw

- Hennie Olthof,

adviseur agrarische zaken, 

afd. Grondzaken Amersfoort



Staatsbosbeheer

● 260.000 ha bos hei moeras enz

● 50.000 ha grasvegetaties verpacht

● waarvan 40.000 ha geliberaliseerde 

pacht. 

● 3500 pachters



Kader beheer:

Subsidieregeling natuur en 

landschap (SNL) 

➢ certificering

➢ kwaliteitshandboek

➢ pachtnotitie (bijlage)

➢ pachtovereenkomsten

➢Format per beheertype



Staatsbosbeheer 

graslandbeheer mest en SNL

bv

●Kruiden- en faunarijk grasland: 

➢geen bemesting

➢Beperkte beweiding

●Weidevogelgrasland

➢Onderhoudsbemesting

➢Beperkte beweiding



Natuurinclusieve landbouw

Ontwikkeling partnerschap

Beheer natuurgronden (SNL proof)

Beheer eigen grond ondernemer

●Bedrijfsplan natuurinclusieve landbouw:

➢Biodiversiteit

➢Bodem- lucht- en waterkwaliteit

➢Landschap

➢kringlopen



Natuurinclusieve landbouw

Experimenten:

➢Op eigen grond ondernemer

➢Op natuurgrond

Knoppen >sturen >resultaat

Louis Bolk instituut

WUR



Pachtovereenkomst

➢SNL proof contractsjabloon

➢Enig maatwerk



Overeenkomst

Natuurinclusieve landbouw

➢Extensief

➢Geen kunstmest en drijfmest

➢Geen chemische 

bestrijdingsmiddelen

➢ wormbestrijdingsmiddelen?

• Passend in natuurinclusief 

bedrijfsplan. (maatwerk)

• Stappen naar natuurinlcusief



Vegetatie 
natuur

Veevoer/ 
strooisel 
potstal

Rijping 
mest

Akker/ 
grasland

Biodiversiteit/ 
bodemkwaliteit



Mest in het pachtcontract?

➢Beweiding

➢Bemesting

➢Kwaliteit aan te wenden mest

➢Residuen ongewenste middelen

➢controle

Experimenteren:

➢Compost

➢Bokashi

➢Rol mest in kringloop 



●Verschuiving pachtersbestand

●Gangbaar  >> natuurinclusief



Voordeel mestplaatsing 

voor de pachter (gangbaar)

●Beweiden, jongvee, 1 pinken 21 kg 

fosfaat per jaar

●Weideseizoen 10,5 kg fosfaat/ dier 

X 1,5 gve per ha is ca. 30 kg P2O5

●Dit komt overeen met 20 m3 

rundveedrijfmest

●Afzet van rundveedrijfmest ca. € 

10,- per kuub

●Bespaart de pachter € 200,- per ha



●Afzet van Stalmest

●Vaste mest van rundvee is een 

gewild product een boer zal 

niet snel vaste mest afvoeren

●Hij zal er dan voor kiezen 

drijfmest af te zetten

●Vaste mest heeft ruim 2 keer 

zoveel P2O5 als drijfmest

●Dus 5 ton vaste mest per ha. 

bespaart 10 ton afzet van 

drijfmest is plm € 100,-



Vragen?


