
Met de toenemende belangstelling voor na-
tuurinclusieve landbouw in het algemeen 
zitten ook  terreinbeheerders niet stil. Zij zijn 
op zoek naar nieuwe vormen van samenwer-
king met agrariërs. Een voorbeeld daarvan 
zijn de pilots natuurinclusieve landbouw die 
Staatsbosbeheer uitvoert. Mest is een belang-
rijk item in de samenwerking tussen terrein-
beheerders en agrariërs. Tijd dus om hier eens 
dieper op in te gaan.   

Het voedselweb in en rondom mest 
Wat uit de presentatie van Jeroen Helmer van Ark Na-
tuurontwikkeling duidelijk naar voren komt is dat mest 
in natuurgebieden een grote rijkdom aan soorten met 
zich meebrengt. De soorten die op en in mest leven 
en hiervan afhankelijk zijn talloos. Een natuurterrein 
dat gemaaid wordt in plaats van begraasd maakt op 
dit vlak dus heel veel uit. In het verdere verhaal gaat 
het vooral om mest van paarden en runderen.     

De mestzwemtor die gangen maakt waar andere insecten van profiteren. 
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Functie van mest en enkele soorten 
Zaadverspreiding en toevoegen van voedingstoffen 
die makkelijk door de bodem kunnen worden opge-
nomen zijn twee belangrijke functies van mest. Een 
bekende soort die op mest afkomt is de strontvlieg 
(Scathophaga stercoraria). Deze moet snel zijn, want 
het vrouwtje heeft een delicate legboor die niet door 
een droge korst heen kan. Mestvliegjes (uit de familie 
Sphaeroceridae) die de mest zelf eten (strontvliegen 
eten juist geen mest) vormen weer stapelvoedsel voor 
strontvliegen. Een sleutelsoort is de mestzwemtor 
(Sphaeridium scarabaeoides). Een soort uit de familie 
van de waterkevers, maar aangepast aan het specifieke 
mestmilieu. Doordat ze veelvuldig in en uit de run-
dervlaai kruipt maakt hij gangen waar andere insec-
ten van profiteren. Op al dat leven in en rondom de 
mest komen ook rovers af. Bijvoorbeeld de hoornaar-
roofvlieg (Asilus crabroniformis), de koning van het 
roversgilde. De grootste vlieg van Noord-Europa vangt 
de mestkevers en vliegen in de vlucht en doorboort 
hun chitinepantsers met zijn steeksnuit. Ook vlinders 
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Van de grote weerschijnvlinder is aangetoond dat de manne-
tjes de zouten uit mest overdragen aan de vrouwtjes tijdens de 
paring. Foto: Jeroen Helmer

De hoornaarroofvlieg, een rover die mestkevers en vliegen 
vangt die in de mest zitten. Foto: Jeroen Helmer 

komen af op mest om zouten op te nemen, zoals de 
Grote weerschijnvlinder. De dichtheden van vlinders 
zijn soms hoger op poep dan op bloemen. Ook de das 
en vogelsoorten zoals kraaien mogen niet onvermeld 
blijven.

Ontwormingsmiddelen
Terreinbeheerders zouden terughoudend moeten zijn 
met het toestaan van ontwormingsmiddelen in de 
grote grazers en melk- en vleesvee dat natuurterreinen 
begraasd. Spaans onderzoek (J.R. Verdú et al. 2018) 
laat zien dat naast dat de biomassa aan insecten af-
neemt, ook de mest slechter wordt afgebroken. Als je 
dan toch ontwormingsmiddelen toestaat, beperk dat 
dan tot een eenmalige gift in november, is het advies 
van Jeroen Helmer. November, omdat deze middelen 
nog maanden na toediening in de mest teruggevonden 
worden. Dit soort middelen worden overigens vooral 
bij paarden toegepast, en veel minder bij koeien. 
Daarnaast is het zo dat bepaalde plantensoorten 
ontwormingsstoffen bevatten waarmee grote gra-
zers zichzelf kunnen genezen als ze last hebben van 
parasieten. Dit zijn b.v. boerenwormkruid, rolklaver en 
bijvoet.   

Wat zit er in de mest?
Ark Natuurontwikkeling is een project begonnen om 
het controleren van mestmonsters te vergemakkelij-
ken, in samenspraak met de WUR. Interessant voor 
terreinbeheerders om, na alle ophef over bestrijdings-
middelen in mest, eens te kijken hoe het in hun eigen 
terreinen zit. Zodra hier mee over bekend is zullen we 
u informeren.  

Landbouwpraktijk
De volgende spreker is Nick van Eekeren, werkzaam bij 
het Louis Bolk Instituut. Als het gaat over mesttoe-
passing in de landbouw is een belangrijk onderscheid 
te maken in bouwland en grasland. Bouwland wordt 
van oudsher bemest met vaste mest (met materiaal 
uit de potstal bijvoorbeeld), grasland in mindere 
mate. Daarnaast heeft bemesting van grasland minder 
invloed op de bodemkwaliteit en welke kant dat op 
gaat, terwijl op bouwland de effecten van mest veel 
groter zijn.    

Organische stof
Het vastleggen van organische stof (en dus koolstof) 
in graslanden is een belangrijk item geworden in de 
discussies over klimaatverandering. Louis Bolk heeft 
een proef gedaan om te kijken hoeveel mest je moet 
opbrengen om het organisch stofgehalte (OS) in de 
bodem 1% te laten stijgen. Conclusie, daar heb je 
grote hoeveelheden mest voor nodig. Oftewel, mest 
opbrengen voegt minder toe aan de opbouw van OS in 
de bodem van grasland. Het zijn vooral gewasresten 
en afstervende plantenwortels die zorgen voor opbouw 
van OS in de bodem. Een proef op natuurpercelen laat 
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zien dat in 8 jaar tijd het OS gehalte is toegenomen 
met 1,2% in de laag 0-10 cm. Dat is dus nagenoeg 
zonder toevoeging van mest. Omgerekend is er per 
jaar 3640 kg CO2 per hectare natuurgrasland vastge-
legd. Een proef in veehouderijpercelen laat zien dat 
na ongeveer 40 jaar het optimum in OS opbouw is 
bereikt. 

Vaste mest 
Natuurbeheerders gebruiken vaste mest vooral in wei-
devogelgraslanden. Louis Bolk heeft onderzoek laten 
doen wat de effecten zijn van verschillende soorten 
mest (van vaste mest tot drijfmest of compost) op 
de bodemkwaliteit. Het mag geen verrassing zijn dat 
vaste mest daar goed uitkomt. Maar ook de zogenaam-

Opbouw van OS in veehouderijpercelen. Na ongeveer 40 jaar is 
het optimum bereikt wat betreft het vastleggen van OS in de 
bovenste 10 centimeter. Over de eerste 10 jaar wordt per jaar 
gemiddeld 3670 kg CO2 vastgelegd per hectare. Bron: Louis 
Bolk Instituut

de ‘dikke fractie’ (vaste mest dat bestaat uit koek na 
mestscheiding van drijfmest) geeft goede resultaten. 
In de SNL subsidie voor weidevogelgrasland wordt niet 
een bepaald type mest voorgeschreven. Verder is de 
periode van opbrengen van vaste mest nog een kwes-
tie. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt werd de mest in 
vroeger tijden in november uitgereden. Ook voor wor-
men lijkt dat positief, omdat ze na de mestgift in het 
najaar hongerig zijn in het voorjaar en daardoor meer 
aan de oppervlakte komen. Dat is weer gunstig voor 
weidevogels. Toch is de praktijk om mest in februari 
uit te rijden.     
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Pilots natuurinclusieve landbouw
Als laatste onderdeel van deze bijeenkomst lichten 
Hennie Olthof en Hans Jolink van Staatsbosbeheer de 
natuurinclusieve pilots toe die worden uitgevoerd in 
opdracht van het ministerie van LNV. Staatsbosbeheer 
heeft ongeveer 50.000 hectare aan graslanden die zij 
verpachten. Dit zijn allemaal graslanden die vallen 
binnen het SNL stelsel. Pacht gebeurt dan ook SNL-
proof met een SNL-proof pachtcontractsjabloon. In 
de pilots worden contracten afgesloten met agrariërs 
waarbij grasland wordt gepacht met de voorwaarde dat 
de pachter op zijn eigen grond werkt aan meer natuur. 
Dit wordt vastgelegd in een natuurbedrijfsplan waarin 
de pachter aangeeft hoe hij nu of in de toekomst meer 
natuur op zijn gronden bewerkstelligd. 

Contract
In het contract tussen Staatsbosbeheer en de pachter 
worden een aantal afspraken gemaakt: 
•	 Extensievere	beweiding.	Voor	de	natuurgronden	is	

dat al geregeld in het pachtcontract. Maar doordat 
de pachter nu meer grond tot zijn beschikking 
heeft,	kan	de	pachter	dus	ook	extensiever	bewei-
den op eigen grond.

•	 Zo	weinig	mogelijk	gebruik	van	kunstmest	en	
krachtvoer 

•	 Liever	vaste	mest	dan	drijfmest		
•	 Geen	gebruik	van	chemische	bestrijdingsmiddelen	
•	 Terughoudendheid	met	wormbestrijdingsmiddelen	
•	 Natuurbedrijfsplan	waarin	de	stappen	naar	natuur-

inclusieve landbouw worden vastgelegd
 

Voordeel voor de pachter zijn pachtovereenkomsten 
die	langjarig	zijn	(bij	tevredenheid	2x6	jaar),	en	het	
voordeel van mestplaatsing. Daartegenover staat dat 
de SNL-subsidie van het verpachte grasland door de 
pachter wordt afgestaan aan Staatsbosbeheer. De 
praktijk laat zien dat vooral intrinsiek gemotiveerde 
agrariërs die al bezig waren met natuurinclusieve 
landbouw contracten afsluiten met Staatsbosbeheer. 
De grote winst van deze pilots is dat agrariërs op hun 
eigen terreinen meer maatregelen nemen ten behoeve 
van natuur en zo het landelijk gebied ‘vergroenen’. 
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