
Het Mestdecreet bakent heel Vlaanderen af als kwetsbaar gebied water. Daarnaast worden bepaalde gebieden omwille van hun 
kwetsbaar

gebied fosfaat, kwetsbaar gebied natuur en de grondwaterwingebieden (zone I).
Deze kwetsbare gebieden worden op hun beurt nog eens onderverdeeld omdat er bijkomende verstrengingen of versoepelingen zijn.
Daarnaast kunnen de verschillende kwetsbare gebieden met elkaar overlappen. Al deze aspecten zorgen ervoor dat verschillende 
gebiedstypes ontstaan. Op een perceel dat in verschillende gebieden ligt, geldt het strengste bemestingsregime. 
Deze brochure biedt u een overzicht van de verschillende gebiedstypes met de verschillende bemestingsrechten en -plichten. 
Elk gebiedstype krijgt een code (bv. Water (BO)). Per perceel vindt u de toepasselijke code terug op uw overzichten met 
bemestingsnormen en bemestingsregimes.

Om alle bepalingen van het gebiedstype te kennen, moet ook rekening gehouden worden met de textuur van de percelen. Er 
gelden immers andere bemestingsrechten en -plichten op zandgronden en zware kleigronden in de Polders. De afbakening van 
deze gronden is gebeurd op basis van de landbouwstreken. Wanneer een perceel is afgebakend als zandgrond of kleigrond, 
vermelden de overzichten bemestingsnormen en bemestingsregimes dit door voor het betreffende perceel de code van 
het gebiedstype uit deze brochure aan te vullen met: 

+ Z: als het perceel ook gelegen is in de gebieden afgebakend als zandgronden. 
Bv. ‘Nat Int + Z’ staat voor Kwetsbaar gebied natuur met als BWK-groep ‘Intensieve graslanden of akkers’ in combinatie met de afbakening 
zandgronden.
+ K: als het perceel ook gelegen is in de afbakening zware kleigronden van de Polders. 
Bv. ‘Nat Int + K’ staat voor Kwetsbaar gebied natuur met als BWK-groep ‘Intensieve graslanden of akkers’ in combinatie met de afbakening zware 
kleigronden van de Polders.

In de linkerkolom vindt u de afkorting van het gebiedstype. In de rechterkolom vindt u de omschrijving van het gebiedstype met 
het geldende bemestingsregime en de mogelijke rechten en plichten ten aanzien van derogatie, verhoogde bemesting (tuinbouw 
of meerjarig perspectief), beheerovereenkomst water, beheerovereenkomst 100 kg stikstof uit kunstmest/ha (BKM) en vergoeding 
natuur. Bij sommige percelen in het kwetsbaar gebied natuur speelt ook het kenmerk ‘huiskavel’ een rol. Om de effectieve 
bemestingsnorm te kennen voor uw teelt kijkt u in de brochure Normen en richtwaarden 2012. Daar vindt u de bemestingsmaxima 
voor de gewasgroep waartoe uw teelt behoort.

Gebiedstype Omschrijving gebiedstype

KWETSBAAR GEBIED WATER 
voor zover niet ook afgebakend als kwetsbaar gebied natuur en/of kwetsbaar gebied fosfaat en/of grondwaterwingebied (zone I)

De volgende gebiedstypes worden onderscheiden:
Water Kwetsbaar gebied Water

Het bemestingsregime ‘water 1’ is van toepassing. 
Het perceel komt enkel in aanmerking voor derogatie of voor verhoogde bemesting (tuinbouw of 
meerjarig perspectief).

Water (BO) Kwetsbaar gebied Water in combinatie met gebieden waar de beheerovereenkomst water 
mogelijk is
Het bemestingsregime ‘water 1’ is van toepassing. Het perceel komt enkel in aanmerking voor 
derogatie of verhoogde bemesting (tuinbouw of meerjarig perspectief) of voor toepassing van de 
beheerovereenkomst water.

Kwetsbare gebieden volgens het Mestdecreet
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KWETSBAAR GEBIED NATUUR 
voor zover niet ook afgebakend als kwetsbaar gebied fosfaat

Dit gebied wordt afgebakend op basis van bepaalde bestemmingen van de nog geldende gewestplannen of de nieuwe 
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP). Een verdere onderverdeling gebeurt op basis van de biologische waardering 
van het perceel. De verschillende biologische waarderingen zijn volgens de biologische waarderingskaart (BWK) gegroepeerd 
in BWK-groepen (halfnatuurlijke graslanden, potentieel belangrijke graslanden, intensieve graslanden of akkers). Op die manier 
ontstaan de volgende groepen natuur :

• Afbakening op basis van de gewestplannen:

• De bestemmingen ‘natuurgebieden’, ‘natuurontwikkelingsgebieden’ en ‘natuurreservaten’ met als BWK-groep:
• Halfnatuurlijke graslanden (Nat Ext)
• Potentieel belangrijke graslanden (Nat Pot)
• Intensieve graslanden of akkers (Nat Int)

• De bestemming ‘bosgebieden’ met als BWK-groep:
• Halfnatuurlijke graslanden (Bos Ext)
• Potentieel belangrijke graslanden (Bos Pot)

• Afbakening op basis van de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen: de bestemmingen ‘natuur en reservaat’ en ‘bos’ met 
als BWK-groep:

• Halfnatuurlijke graslanden (Grup Ext)
• Potentieel belangrijke graslanden (Grup Pot)
• Intensieve graslanden of akkers (Grup Int)

De volgende gebiedstypes worden onderscheiden:
Nat Ext 
Grup Ext

Kwetsbaar gebied natuur met als BWK-groep ‘Halfnatuurlijke graslanden’
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
• In principe geldt er een bemestingsverbod met uitzondering van 2GVE/ha/jaar door begrazing. 

In dat geval komt het perceel enkel in aanmerking voor de vergoeding natuur (uitgezonderd 
percelen gelegen in een erkend natuur- of bosreservaat). 

• Als het om een huiskavel gaat, dan wordt het regime versoepeld tot het bemestingsregime 
‘natuur 2’. In dat geval komt het perceel enkel in aanmerking voor derogatie of verhoogde 
bemesting (tuinbouw of meerjarig perspectief).

Nat Ext (BO) 
Grup Ext (BO)

Nat Ext of Grup Ext in combinatie met de gebieden waar de beheerovereenkomst water mogelijk is
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
• In principe geldt er een bemestingsverbod met uitzondering van 2GVE/ha/jaar door begrazing. 

In dat geval komt het perceel enkel in aanmerking voor de vergoeding natuur (uitgezonderd 
percelen gelegen in een erkend natuur- of bosreservaat). 

• Als het om een huiskavel gaat, dan wordt het regime versoepeld tot het bemestingsregime 
‘natuur 2’. In dat geval komt het perceel enkel in aanmerking voor derogatie of 
verhoogde bemesting (tuinbouw of meerjarig perspectief) of voor de toepassing van de 
beheerovereenkomst water.

Nat Pot 
Grup Pot

Kwetsbaar gebied natuur met als BWK-groep ‘Potentieel belangrijke graslanden’
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
• In principe geldt er een bemestingsverbod met uitzondering van 2GVE/ha/jaar door begrazing. 

Het perceel komt in aanmerking voor:
• ofwel de vergoeding natuur (uitgezonderd percelen gelegen in een erkend natuur- of 

bosreservaat). 
• ofwel de beheerovereenkomst 100 kg stikstof uit kunstmest/ha (BKM) die een extra 

bemesting toelaat van 100 kg stikstof uit kunstmest/ha. In dit geval vervalt het recht op de 
vergoeding natuur. 

• Als het om een huiskavel gaat, dan wordt het regime versoepeld tot het bemestingsregime 
‘natuur 2’. In dat geval komt het perceel enkel in aanmerking voor derogatie of verhoogde 
bemesting (tuinbouw of meerjarig perspectief).
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Nat Pot (BO)
Grup Pot (BO)

Nat Pot of Grup Pot in combinatie met de gebieden waar de beheerovereenkomst water mogelijk is
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
• In principe geldt er een bemestingsverbod met uitzondering van 2GVE/ha/jaar door begrazing. 

Het perceel komt in aanmerking voor:
• ofwel de vergoeding natuur (uitgezonderd percelen gelegen in een erkend natuur- of 

bosreservaat). 
• ofwel de beheerovereenkomst 100 kg stikstof uit kunstmest/ha (BKM) die een extra 

bemesting toelaat van 100 kg stikstof uit kunstmest/ha. In dit geval is er geen recht op de 
vergoeding natuur. 

• Als het om een huiskavel gaat, dan wordt het regime versoepeld tot het bemestingsregime 
‘natuur 2’. In dat geval komt het perceel enkel in aanmerking voor derogatie of 
verhoogde bemesting (tuinbouw of meerjarig perspectief) of voor de toepassing van de 
beheerovereenkomst water.

Nat Int
Grup Int

Kwetsbaar gebied natuur met als BWK-groep ‘Intensieve graslanden of akkers’
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
• In principe geldt er een bemestingsverbod met uitzondering van 2 GVE/ha/jaar door begrazing. 

In dat geval komt het perceel enkel in aanmerking voor de vergoeding natuur (uitgezonderd 
percelen gelegen in een erkend natuur- of bosreservaat).

• 
van toepassing is, dan wordt het regime versoepeld tot het bemestingsregime ‘natuur 2’. 
Het perceel komt enkel in aanmerking voor derogatie of verhoogde bemesting (tuinbouw of 
meerjarig perspectief). 

Nat Int (BO)
Grup Int (BO)

Nat Int of Grup Int in combinatie met de gebieden waar de beheerovereenkomst water mogelijk is
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
• In principe geldt er een bemestingsverbod met uitzondering van 2GVE/ha/jaar door begrazing. 

In dat geval komt het perceel enkel in aanmerking voor de vergoeding natuur (uitgezonderd 
percelen gelegen in een erkend natuur- of bosreservaat).  

• 
van toepassing is, dan wordt het regime versoepeld tot het bemestingsregime ‘natuur 2’. 
Het perceel komt enkel in aanmerking voor derogatie of verhoogde bemesting (tuinbouw of 
meerjarig perspectief) of voor de toepassing van de beheerovereenkomst water.

Bos Ext Kwetsbaar gebied natuur (bosgebied) met als BWK-groep ‘Halfnatuurlijke graslanden’
Er geldt een bemestingsverbod met uitzondering van 2GVE/ha/jaar door begrazing. Het perceel 
komt enkel in aanmerking voor de vergoeding natuur (uitgezonderd percelen gelegen in een erkend 
natuur- of bosreservaat).  

Bos Pot Kwetsbaar gebied natuur (bosgebied) met als BWK-groep ‘Potentieel belangrijke graslanden’
Er geldt een bemestingsverbod met uitzondering van 2GVE/ha/jaar door begrazing. Het perceel 
komt in aanmerking voor:
• ofwel de vergoeding natuur (uitgezonderd percelen gelegen in een erkend natuur- of 

bosreservaat). 
• ofwel de beheerovereenkomst 100 kg stikstof uit kunstmest/ha (BKM) die een extra bemesting 

toelaat van 100 kg stikstof uit kunstmest/ha. In dit geval vervalt het recht op de vergoeding 
natuur. 

KWETSBAAR GEBIED FOSFAAT
voor zover niet ook afgebakend als kwetsbaar gebied natuur

Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen fosfaatverzadigde gronden (Fosf) en gronden met vrijstelling van de fosfaatnorm 
volgens de gewasgroep (Fosf-gewas).

De volgende gebiedstypes worden onderscheiden:
Fosf Kwetsbaar gebied fosfaat (fosfaatverzadigde gronden)

Het bemestingsregime ‘water 1’ is van toepassing waarbij de fosfaatnorm beperkt is tot 40 kg/ha 
(bemestingsregime ‘fosfaat 1’). Het perceel komt enkel in aanmerking voor verhoogde bemesting 
(tuinbouw of meerjarig perspectief).

Fosf (BO) Kwetsbaar gebied fosfaat (fosfaatverzadigde gronden) in combinatie met de gebieden waar de 
beheerovereenkomst water mogelijk is
Het bemestingsregime ‘water 1’ is van toepassing waarbij de fosfaatnorm beperkt is tot 40 kg/ha 
(bemestingsregime ‘fosfaat 1’). Het perceel komt enkel in aanmerking voor verhoogde bemesting 
(tuinbouw of meerjarig perspectief) of voor toepassing van de beheerovereenkomst water.

3



Fosf-gewas Kwetsbaar gebied fosfaat (vrijstelling van de fosfaatnorm volgens de gewasgroep)
Het bemestingsregime ‘water 1’ is van toepassing waarbij de fosfaatnorm beperkt wordt naargelang 
de gewasgroep (bemestingsregime ‘fosfaat 2’). Het perceel komt enkel in aanmerking voor 
derogatie of verhoogde bemesting (tuinbouw of meerjarig perspectief).

Fosf-gewas (BO) Kwetsbaar gebied fosfaat (vrijstelling van de fosfaatnorm volgens de gewasgroep) in combinatie 
met de gebieden waar de beheerovereenkomst water mogelijk is
Het bemestingsregime ‘water 1’ is van toepassing waarbij de fosfaatnorm beperkt wordt naargelang 
de gewasgroep (bemestingsregime ‘fosfaat 2’). Het perceel komt enkel in aanmerking voor 
derogatie of verhoogde bemesting (tuinbouw of meerjarig perspectief) of voor toepassing van de 
beheerovereenkomst water.

KWETSBAAR GEBIED NATUUR in combinatie met KWETSBAAR GEBIED FOSFAAT
De volgende gebiedstypes worden onderscheiden:
Nat Ext + Fosf 
Grup Ext + Fosf

Nat Ext of Grup Ext in combinatie met kwetsbaar gebied fosfaat (fosfaatverzadigde gronden)
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
• In principe geldt er een bemestingsverbod met uitzondering van 2GVE/ha/jaar door begrazing 

waarbij de fosfaatnorm beperkt is tot 40 kg/ha (bemestingsregime ‘fosfaat 1’). In dat geval komt 
het perceel enkel in aanmerking voor de vergoeding natuur (uitgezonderd percelen gelegen in 
een erkend natuur- of bosreservaat). 

• Als het om een huiskavel gaat, dan wordt het regime versoepeld tot het bemestingsregime 
‘natuur 2’ waarbij de fosfaatnorm beperkt is tot 40 kg/ha. In dat geval komt het perceel enkel in 
aanmerking voor verhoogde bemesting (tuinbouw of meerjarig perspectief). 

Nat Ext + Fosf (BO) 
Grup Ext + Fosf (BO)

Nat Ext of Grup Ext in combinatie met kwetsbaar gebied fosfaat (fosfaatverzadigde gronden) én
in combinatie met de gebieden waar de beheerovereenkomst water mogelijk is
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
• In principe geldt er een bemestingsverbod met uitzondering van 2GVE/ha/jaar door begrazing 

waarbij de fosfaatnorm beperkt is tot 40 kg/ha (bemestingsregime ‘fosfaat 1’). In dat geval komt 
het perceel enkel in aanmerking voor de vergoeding natuur (uitgezonderd percelen gelegen in 
een erkend natuur- of bosreservaat). 

• Als het om een huiskavel gaat, dan wordt het regime versoepeld tot het bemestingsregime 
‘natuur 2’ waarbij de fosfaatnorm beperkt is tot 40 kg/ha. In dat geval komt het perceel enkel 
in aanmerking voor verhoogde bemesting (tuinbouw of meerjarig perspectief) of voor de 
toepassing van de beheerovereenkomst water.

Nat Ext + Fosf-gewas 
Grup Ext + Fosf-gewas

Nat Ext of Grup Ext in combinatie met kwetsbaar gebied fosfaat (vrijstelling van de fosfaatnorm 
volgens de gewasgroep)
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
• In principe geldt er een bemestingsverbod met uitzondering van 2GVE/ha/jaar door begrazing. 

In dat geval komt het perceel enkel in aanmerking voor de vergoeding natuur (uitgezonderd 
percelen gelegen in een erkend natuur- of bosreservaat). 

• Als het om een huiskavel gaat, dan wordt het regime versoepeld tot het bemestingsregime 
‘natuur 2’ waarbij de fosfaatnorm beperkt wordt naargelang de gewasgroep (bemestingsregime 
‘fosfaat 2’). In dat geval komt het perceel enkel in aanmerking voor derogatie of verhoogde 
bemesting (tuinbouw of meerjarig perspectief).

Nat Ext + Fosf-gewas (BO)
Grup Ext + Fosf-gewas (BO)

Nat Ext of Grup Ext in combinatie met kwetsbaar gebied fosfaat (vrijstelling van de fosfaatnorm 
volgens de gewasgroep) én in combinatie met de gebieden waar de beheerovereenkomst water
mogelijk is
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
• In principe geldt er een bemestingsverbod met uitzondering van 2GVE/ha/jaar door begrazing. 

In dat geval komt het perceel enkel in aanmerking voor de vergoeding natuur (uitgezonderd 
percelen gelegen in een erkend natuur- of bosreservaat). 

• Als het om een huiskavel gaat, dan wordt het regime versoepeld tot het bemestingsregime 
‘natuur 2’ waarbij de fosfaatnorm beperkt wordt naargelang de gewasgroep (bemestingsregime 
‘fosfaat 2’). In dat geval komt het perceel enkel in aanmerking voor derogatie of 
verhoogde bemesting (tuinbouw of meerjarig perspectief) of voor de toepassing van de 
beheerovereenkomst water.
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Nat Pot + Fosf 
Grup Pot + Fosf

Nat Pot of Grup Pot in combinatie met kwetsbaar gebied fosfaat (fosfaatverzadigde gronden)
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
• In principe geldt er een bemestingsverbod met uitzondering van 2GVE/ha/jaar door begrazing 

waarbij de fosfaatnorm beperkt is tot 40 kg/ha (bemestingsregime ‘fosfaat 1’). Het perceel komt 
in aanmerking voor:
• ofwel de vergoeding natuur (uitgezonderd percelen gelegen in een erkend natuur- of 

bosreservaat). 
• ofwel de beheerovereenkomst 100 kg stikstof uit kunstmest/ha (BKM) die een extra 

bemesting toelaat van 100 kg stikstof uit kunstmest/ha. In dit geval vervalt het recht op de 
vergoeding natuur. 

• Als het om een huiskavel gaat, dan wordt het regime versoepeld tot het bemestingsregime 
‘natuur 2’ waarbij de fosfaatnorm beperkt is tot 40 kg/ha. In dat geval komt het gebied enkel in 
aanmerking voor verhoogde bemesting (tuinbouw of meerjarig perspectief).

Nat Pot + Fosf (BO) 
Grup Pot + Fosf (BO)

Nat Pot of Grup Pot in combinatie met kwetsbaar gebied fosfaat (fosfaatverzadigde gronden) én
in combinatie met de gebieden waar de beheerovereenkomst water mogelijk is
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
• In principe geldt er een bemestingsverbod met uitzondering van 2GVE/ha/jaar door begrazing 

waarbij de fosfaatnorm beperkt is tot 40 kg/ha (bemestingsregime ‘fosfaat 1’). Het perceel komt 
in aanmerking voor:
• ofwel de vergoeding natuur (uitgezonderd percelen gelegen in een erkend natuur- of 

bosreservaat). 
• ofwel de beheerovereenkomst 100 kg stikstof uit kunstmest/ha (BKM) die een extra 

bemesting toelaat van 100 kg stikstof uit kunstmest/ha. In dit geval vervalt het recht op de 
vergoeding natuur. 

• Als het om een huiskavel gaat, dan wordt het regime versoepeld tot het bemestingsregime 
‘natuur 2’ waarbij de fosfaatnorm beperkt is tot 40 kg/ha. In dat geval komt het gebied enkel 
in aanmerking voor verhoogde bemesting (tuinbouw of meerjarig perspectief) of voor de 
toepassing van de beheerovereenkomst water.

Nat Pot + Fosf-gewas 
Grup Pot + Fosf-gewas

Nat Pot of Grup Pot in combinatie met kwetsbaar gebied fosfaat (vrijstelling van de fosfaatnorm 
volgens de gewasgroep)
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
• In principe geldt er een bemestingsverbod met uitzondering van 2GVE/ha/jaar door begrazing. 

Het perceel komt in aanmerking voor:
• ofwel de vergoeding natuur (uitgezonderd percelen gelegen in een erkend natuur- of 

bosreservaat). 
• ofwel de beheerovereenkomst 100 kg stikstof uit kunstmest/ha (BKM) die een extra 

bemesting toelaat van 100 kg stikstof uit kunstmest/ha. In dit geval vervalt het recht op de 
vergoeding natuur. 

• Als het om een huiskavel gaat, dan wordt het regime versoepeld tot het bemestingsregime 
‘natuur 2’ waarbij de fosfaatnorm beperkt wordt naargelang de gewasgroep (bemestingsregime 
‘fosfaat 2’). In dat geval komt het perceel enkel in aanmerking voor derogatie of verhoogde 
bemesting (tuinbouw of meerjarig perspectief).

Nat Pot + Fosf-gewas (BO)
Grup Pot + Fosf-gewas (BO)

Nat Pot of Grup Pot in combinatie met kwetsbaar gebied fosfaat (vrijstelling van de fosfaatnorm 
volgens de gewasgroep) én in combinatie met de gebieden waar de beheerovereenkomst water
mogelijk is
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
• In principe geldt er een bemestingsverbod met uitzondering van 2GVE/ha/jaar door begrazing. 

Het perceel komt in aanmerking voor:
• ofwel de vergoeding natuur (uitgezonderd percelen gelegen in een erkend natuur- of 

bosreservaat). 
• ofwel de beheerovereenkomst 100 kg stikstof uit kunstmest/ha (BKM) die een extra 

bemesting toelaat van 100 kg stikstof uit kunstmest/ha. In dit geval vervalt het recht op de 
vergoeding natuur. 

• Als het om een huiskavel gaat, dan wordt het regime versoepeld tot het bemestingsregime 
‘natuur 2’ waarbij de fosfaatnorm beperkt wordt naargelang de gewasgroep (bemestingsregime 
‘fosfaat 2’). In dat geval komt het perceel enkel in aanmerking voor derogatie of 
verhoogde bemesting (tuinbouw of meerjarig perspectief) of voor de toepassing van de 
beheerovereenkomst water.
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Nat Int + Fosf 
Grup Int + Fosf

Nat Int of Grup Int in combinatie met kwetsbaar gebied fosfaat (fosfaatverzadigde gronden)
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
• In principe geldt er een bemestingsverbod met uitzondering van 2GVE/ha/jaar door begrazing 

waarbij de fosfaatnorm beperkt is tot 40 kg/ha (bemestingsregime ‘fosfaat 1’). In dat geval komt 
het perceel enkel in aanmerking voor de vergoeding natuur (uitgezonderd percelen gelegen in 
een erkend natuur- of bosreservaat).  

• 
van toepassing is, dan wordt het regime versoepeld tot het bemestingsregime ‘natuur 2’ waarbij 
de fosfaatnorm beperkt is tot 40 kg/ha. Het perceel komt enkel in aanmerking voor verhoogde 
bemesting (tuinbouw of meerjarig perspectief).

Nat Int + Fosf (BO) 
Grup Int + Fosf (BO)

Nat Int of Grup Int in combinatie met kwetsbaar gebied fosfaat (fosfaatverzadigde gronden) én in 
combinatie met de gebieden waar de beheerovereenkomst water mogelijk is
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
• In principe geldt er een bemestingsverbod met uitzondering van 2GVE/ha/jaar door begrazing 

waarbij de fosfaatnorm beperkt is tot 40 kg/ha (bemestingsregime ‘fosfaat 1’). In dat geval komt 
het perceel enkel in aanmerking voor de vergoeding natuur (uitgezonderd percelen gelegen in 
een erkend natuur- of bosreservaat).  

• 
van toepassing is, dan wordt het regime versoepeld tot het bemestingsregime ‘natuur 2’ 
waarbij de fosfaatnorm beperkt is tot 40 kg/ha. Het perceel komt enkel in aanmerking voor 
verhoogde bemesting (tuinbouw of meerjarig perspectief) of voor de toepassing van de 
beheerovereenkomst water.

Nat Int + Fosf-gewas 
Grup Int + Fosf-gewas

Nat Int of Grup Int in combinatie met kwetsbaar gebied fosfaat (vrijstelling van de fosfaatnorm 
volgens de gewasgroep)
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
• In principe geldt er een bemestingsverbod met uitzondering van 2GVE/ha/jaar door begrazing. 

In dat geval komt het perceel enkel in aanmerking voor de vergoeding natuur (uitgezonderd 
percelen gelegen in een erkend natuur- of bosreservaat).  

• 
van toepassing is, dan wordt het regime versoepeld tot het bemestingsregime ‘natuur 2’ waarbij 
de fosfaatnorm beperkt wordt naargelang de gewasgroep (bemestingsregime ‘fosfaat 2’). 
Het perceel komt enkel in aanmerking voor derogatie of verhoogde bemesting (tuinbouw of 
meerjarig perspectief).

Nat Int + Fosf-gewas (BO)
Grup Int + Fosf-gewas (BO)

Nat Int of Grup Int in combinatie met kwetsbaar gebied fosfaat (vrijstelling van de fosfaatnorm 
volgens de gewasgroep) én in combinatie met de gebieden waar de beheerovereenkomst water
mogelijk is
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
• In principe geldt er een bemestingsverbod met uitzondering van 2GVE/ha/jaar door begrazing. 

In dat geval komt het perceel enkel in aanmerking voor de vergoeding natuur (uitgezonderd 
percelen gelegen in een erkend natuur- of bosreservaat).  

• 
van toepassing is, dan wordt het regime versoepeld tot het bemestingsregime ‘natuur 2’ waarbij 
de fosfaatnorm beperkt wordt naargelang de gewasgroep (bemestingsregime ‘fosfaat 2’). 
Het perceel komt enkel in aanmerking voor derogatie of verhoogde bemesting (tuinbouw of 
meerjarig perspectief) of voor de toepassing van de beheerovereenkomst water.

Bos Ext + Fosf Bos Ext in combinatie met kwetsbaar gebied fosfaat (fosfaatverzadigde gronden)
Er geldt een bemestingsverbod met uitzondering van 2GVE/ha/jaar door begrazing waarbij de 
fosfaatnorm beperkt is tot 40 kg/ha (bemestingsregime ‘fosfaat 1’). Het perceel komt enkel in 
aanmerking voor de vergoeding natuur (uitgezonderd percelen gelegen in een erkend natuur- of 
bosreservaat).  

Bos Pot + Fosf Bos Pot in combinatie met kwetsbaar gebied fosfaat (fosfaatverzadigde gronden)
Er geldt een bemestingsverbod met uitzondering van 2GVE/ha/jaar door begrazing waarbij de 
fosfaatnorm beperkt is tot 40 kg/ha (bemestingsregime ‘fosfaat 1’). Het perceel komt in aanmerking voor:
• ofwel de vergoeding natuur (uitgezonderd percelen gelegen in een erkend natuur- of 

bosreservaat). 
• ofwel de beheerovereenkomst 100 kg stikstof uit kunstmest/ha (BKM) die een extra bemesting 

toelaat van 100 kg stikstof uit kunstmest/ha. In dit geval vervalt het recht op de vergoeding 
natuur. 

GRONDWATERWINGEBIED (zone I)
Grondw zone 1 Hier geldt een absoluut bemestingsverbod.
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