
TIPS VOOR EEN 
BEREDENEERDE 
BEMESTING
Goed voor het milieu  
én je portemonnee



1Breng je bodemkwaliteit in orde
Een goede bodemkwaliteit is een basisvereiste om goed aan 
landbouw te doen. Is het organische-stofgehalte niet op peil, 
dan kan de gegeven bemesting niet optimaal benut worden. 
Vermijd nutriëntenverliezen, dit zijn onnodige kosten en extra 
druk op het leefmilieu.

» Neem regelmatig een bouwvooranalyse
» Voer gerichte onderhouds- of herstelbekalkingen uit
»  Hou het organische-stofgehalte op peil door toevoer 

van organisch materiaal, organische meststoffen of 
een aangepaste teeltrotatie

2Besteed aandacht aan je teeltrotatie
Sta voldoende stil bij de soorten gewassen in je teeltplan en 
hun volgorde. Zo hou je de vruchtbaarheid van je bodem in 
stand en hou je ziekten, plagen en onkruiden beheersbaar.

»  Voeg rustgewassen toe aan je teeltrotatie
»  Voeg vlinderbloemigen toe aan je teeltrotatie
»  Probeer monoculturen maximaal te vermijden
»  Kies de juiste vanggewassen

3Bemest op maat, niet enkel volgens de norm
Denk op voorhand goed na over het gebruik van nutriënten 
op je bedrijf. Zo leidt jouw bemestingsstrategie tot een betere 
gewasgroei en -opbrengst, een betere bodemkwaliteit, een 
beter nitraatresidu en minimale nutriëntenverliezen. 

»  Inventariseer hoeveel en welke soorten mest je ter 
beschikking hebt

»  Werk met perceelspecifieke bemestingsadviezen op basis 
van een bodemstaal

»  Regel eventueel je mestafzet



4Benut elk greintje stikstof
Kennis van de werking en samenstelling van mest is 
noodzakelijk voor een oordeelkundig gebruik. Door 
toename van mestbewerking en -verwerking is de variatie 
in organische meststoffen groot, maar deels ook stuurbaar.

»  Ken de inhoud van je mest
»  Hou per perceel rekening met de correcte inhoud van de 

gebruikte mestsoorten 
»  Dien de mest toe op het juiste moment voor je teelt
»  Breng ook bij gebruik van andere meststoffen steeds de 

aanwezige nutriënten in rekening

5Dien kunstmest op een precieze manier toe
Nitraatstikstof die zich buiten het bereik van de planten 
bevindt, kan niet door de planten opgenomen worden. 
Hij blijft tijdens het groeiseizoen grotendeels achter in 
het bodemprofiel.

»  Stel je kunstmeststrooier correct af
»  Maak gebruik van een kantenstrooier langs grachten en 

perceelranden
»  Geef de voorkeur aan geplaatste bemesting 
»  Werk kunstmest met een hoog ammonium- of 

ureumgehalte snel in 

6Pas gefractioneerde bemesting toe
Verlaag de basisbemesting en spreid de verdere toediening 
van meststoffen in de tijd. Zo kun je inspelen op groei- en 
weersomstandigheden. Zeker voor teelten met een beperkt 
wortelstelsel (aardappelen) of die geoogst worden in volle groei 
(groenten) is dit de aangewezen techniek. 

» Bepaal een verlaagde bemestingsdosis bij planten
»  Plan een tussentijdse staalname een tweetal weken voor 

de groeispurt
»  Kies het juiste type meststof en de juiste techniek voor 

de bijbemesting



7Let op met het scheuren van grasland
Grasland scheuren is een ingrijpend proces waarbij 
veel stikstof vrijkomt. Dat komt door de ontbinding van 
organische stof en door mineralisatie. Op die manier kan 
de nitraatconcentratie in de bodem op het einde van het 
groeiseizoen en in de winterperiode hoog oplopen, met 
risico op stikstofuitspoeling.

»  Scheur niet als het niet nodig is, reken op het 
herstelvermogen van je gras

»  Pas je volgteelt aan, kies bijvoorbeeld voor voederbieten
»  Scheur meerjarig gras bij voorkeur in het voorjaar
»  Vermijd extra organische bemesting

8Verlies je bodemstructuur niet uit het oog
Een goede bodemstructuur speelt een belangrijke rol. Het 
zorgt voor een goede sponswerking en fungeert als optimale 
buffer voor water, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

»  Kies voor minder intensieve bodembewerking  
waar mogelijk 

» Maak gebruik van bodemsparende technieken,  
zoals verlaagde bandendruk

» Vermijd bewerking met zware machines wanneer  
de bodem te nat is

»  Spoor bodemverdichting tijdig op en remedieer waar nodig

9Laat stikstof in het najaar niet verloren gaan
Uitspoeling van stikstof vindt vooral plaats in de herfst en 
de winter, als het regenwater restanten van bemesting en 
demineralisatie uit de wortelzone spoelt. Ook oppervlakkige 
afspoeling door erosie moet maximaal vermeden worden. 

» Hou de bodem in het najaar maximaal bedekt
»  Kies de juiste vanggewassen
»  Zaai vanggewassen zo vroeg mogelijk in  



Doorheen het jaar biedt B3W tal van handige 
tips aan voor een duurzamer bodem- en 
nutriëntenbeheer. Dat doen we onder meer tijdens 
verschillende thematische uitwisselingsmomenten 
en focusgroepen.

Bonustip: Volg de 
werking van B3W op!

»  Neem regelmatig een kijkje op  
b3w.vlaanderen.be

»  Volg ons op Facebook

»  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief



Scherpere bemestingsnormen en uitdagende 
drempelwaarden voor nitraatresidu zorgen ervoor 
dat bemesting meer en meer maatwerk wordt. Er 
zijn immers veel factoren die invloed hebben op de 
nutriëntendynamiek, waardoor een doordachte aanpak 
noodzakelijk is. B3W helpt je op weg.

B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem 
en Waterkwaliteit, helpt bedrijven bij het invoeren van 
goede praktijken en technieken in hun bedrijfsvoering. 
Daarbij besteden we specifiek aandacht aan 
water, bodem en lucht, en houden we de volledige 
nutriëntencyclus van een bedrijf voor ogen.

B3W: Jouw partner voor 
een duurzaam bodem- 
en nutriëntenbeheer

b3w.vlaanderen.be


