
Bron: 

Periode Doel van de 

grasland-

vernietiging

Volggewas Bemesting 

nodig?

Voorwaarden Vrijstelling van 

scheurverbod 

aanvragen?

1 febr. - 

10 mei

t.b.v. 

vervolgteelt

stikstofbehoeftig 

gewas (Tabel 10)

Ja •  Het gewas dient direct te worden ingezaaid. 

•  N-bemesting volgens bemestingsadvies van een 

    geaccrediteerd laboratorium

Nee

1 febr. - 

31 mei

grasland-

vernieuwing

gras Ja •  Het gewas dient direct te worden ingezaaid. 

•  N-bemesting volgens bemestingsadvies van een 

    geaccrediteerd laboratorium

Nee

1 juni - 15 

juli

aaltjes-

bestrijding

aaltjesbeheersend 

gewas

•  Het gewas dient direct te worden ingezaaid en mag 

    niet worden vernietigd voor 23 oktober. 

•  Het gewas moet minimaal 100 dagen te velde staan
Nee

1 juni - 31 

aug.

grasland-

vernieuwing

gras ja •  Indien de grondgebruiker beschikt wel over een 

    derogatievergunning is de maximale  N-bemesting

    de stikstofgebruiksnorm minus 50 kg/ha

Ja, 

Opstellen rapport 

verplicht

1 juni - 31 

aug.

grasland-

vernieuwing

gras ja •  Indien de grondgebruiker niet beschikt over een 

    derogatievergunning, geldt de stikstof-  

    bemonsteringsplicht

Ja, 

Opstellen rapport 

verplicht

16 sept - 

30 nov.

t.b.v. diverse 

bloembollen-

teelten

tulpen, krokussen, 

irissen of blauwe 

druifjes 

n.v.t. •  Vrijstelling geldt alleen voor deze teelten

Nee

Periode Doel van de 

grasland-

vernietiging

Volggewas Bemesting 

nodig?

Voorwaarden Vrijstelling van 

scheurverbod 

aanvragen?

stikstofbehoeftig 

gewas (Tabel 10)

Ja •  N-bemesting volgens bemestingsadvies van een 

    geaccrediteerd laboratorium

overige gewassen nee •  Wanneer geen N-bemesting wordt toegepast, geen 

   voorwaarden van toepassing

16 sept. - 

30 nov.

t.b.v. diverse 

bloembollen-

teelten

tulpen, krokussen, 

irissen of blauwe 

druifjes 

n.v.t. •  Vrijstelling alleen bij deze teelten Nee

1 nov. - 

31 dec.

t.b.v. 

vervolggewas

alle teelten behalve 

gras

n.v.t. •   Geen gras als volggewas Nee

Periode Doel van de 

grasland-

vernietiging

Volggewas Bemesting 

nodig?

Voorwaarden Vrijstelling van 

scheurverbod 

aanvragen?

stikstofbehoeftig 

gewas (Tabel 10)

Ja •  N-bemesting volgens bemestingsadvies van een

    geaccrediteerd laboratorium

overige gewassen nee •  Wanneer geen N-bemesting wordt toegepast, 

    gelden geen voorwaarden 

16 sept. - 

30 nov.

t.b.v. diverse 

bloembollen-

teelten

tulpen, krokussen, 

irissen of blauwe 

druifjes 

n.v.t. •  Vrijstelling geldt alleen voor deze teelten Nee

1 nov. - 

31 dec.

Neegraslandvernietiging is in deze periode verboden

Zandgrond

1 febr. - 

15 sept.

niet 

gespecificeerd

Nee

Kleigrond

Veengrond

Nee

Regels voor graslandvernietiging per 1 juni 2018
https://mijn.rvo.nl/grasland-scheuren-of-vernietigen  

1 febr. - 

15 sept.

niet 

gespecificeerd

Algemeen
De regels voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden voor grasland dat wordt gebruikt voor voerproductie of 

beweiding. Dit is grond die voor ten minste 50% met gras beteeld is. De regels gelden dus niet voor gras dat gebruikt wordt voor 

graszaad, graszoden, siergrassen of groene braak.

Stikstofbehoeftige gewassen zijn door RVO gedefinieerd in Tabel 10. Voor nadere info, zie onderstaande link
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/03/Tabel-10-Stikstofbehoeftige-gewassen-en-vanggewassen-2018.pdf
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