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Regels voor het gebruik van compost
Wat is compost?
Compost: product dat bestaat uit één of meer organische
afvalstoffen die al dan niet met bodembestanddelen zijn
gemengd en die met behulp van micro-organismen zijn
afgebroken en omgezet tot een homogeen en zodanig stabiel
eindproduct dat daarin alleen nog een langzame afbraak van
humeuze verbindingen plaatsvindt en dat niet mede bestaat uit
dierlijke meststoffen;.
Bij het gebruik van compost gelden gebruiksnormen en
uitrijregels.
Gebruiksnormen
Gebruikt u compost op landbouwgrond, dan is het
gebruiksnormenstelsel van toepassing. U mag een onbeperkte
hoeveelheid compost gebruiken, zolang uw gebruik past
binnen het gebruiksnormenstelsel. Daarbij telt de hoeveelheid
stikstof in compost voor 10% mee en fosfaat voor 50%, met een
bovengrens van 3,5 kilo fosfaat per 1000 kilo droge stof.
Uitrijregels
Er zijn regels voor het uitrijden van compost:
Landbouwgrond
U mag het hele jaar compost gebruiken op landbouwgrond
zolang u de compost gelijkmatig over het perceel verspreidt.
Natuurterrein
U mag het hele jaar compost gebruiken op een natuurterrein
dat u beheert. Als het gebruik van compost op dat terrein
beperkt is, mag u niet meer compost gebruiken dan in de
beheersvoorwaarden staat. U mag compost gebruiken op een
natuurterrein dat u beheert als het gebruik van compost op dat
terrein niet beperkt is én u aan minimaal één van de volgende
voorwaarden voldoet:
a. u gebruikt in totaal niet meer dan twintig kilo fosfaat per

totaal niet meer dan 85 kilo fosfaat en 170 kilo stikstof uit
dierlijke mest en compost per hectare per jaar.
Eenmalige compostgift
U mag op overige grond compost gebruiken als eenmalige gift
van maximaal 200 ton droge stof per hectare, als u dit vooraf
telefonisch bij Dienst Regelingen heeft gemeld.
U meldt:
• naam en adres van de gebruiker
• kadastrale of topografische aanduiding van het perceel en de
oppervlakte
• naam en adres van de leverancier van het product
• de te gebruiken hoeveelheid.
U mag de compost gebruiken zodra u een schriftelijke
bevestiging van ontvangst van uw melding heeft ontvangen.
U mag geen compost, of een mengsel met compost gebruiken:
• als de bovenste bodemlaag verzadigd is met water
• van 1 september tot en met 31 januari als u de bodem
tegelijkertijd bevloeit, beregent of infiltreert
• op grond met een hellingspercentage van zeven of meer als de
grond is aangetast door geulenerosie
• op niet-beteelde grond met een hellingspercentage van zeven
of meer
• op bouwland met een hellingspercentage van achttien of
meer.
Er zijn ook regels voor het verhandelen van compost. Uw
leverancier moet hieraan voldoen. U mag alleen compost
gebruiken dat voldoet aan die verhandelingseisen.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Bel dan met Het LNV-Loket:
0800 – 22 333 22 (op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur).
Of kijk op www.minlnv.nl/loket. Zie voor meer informatie de
brochure ‘Vervoeren van zuiveringsslib en compost’ en de folder
‘Regels voor handel en vervoer van compost’.
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hectare per jaar uit dierlijke mest en compost
b. het natuurterrein is grasland en u gebruikt in totaal niet
meer dan 70 kilo fosfaat en 170 kilo stikstof uit dierlijke mest
en compost per hectare per jaar.

Overige grond
U mag het hele jaar op overige grond compost gebruiken als u
aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoet:
a. u gebruikt in totaal niet meer dan twintig kilo fosfaat per
hectare per jaar uit dierlijke mest en compost
b. de overige grond is grasland of bouwland en u gebruikt in

