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Regels rondom vernietigen graszode 
 
Oosterwolde, 23 februari 2007 
 
Vanaf 1 februari is het weer toegestaan om de graszode te vernietigen. Wel is dit aan bepaalde 
voorwaarden gebonden. In dit bericht wordt ingegaan op de praktische gevolgen (zoals 
bemonstering, toegestane volggewassen, e.d.) van het vernietigen van grasland. Ook wordt 
aandacht besteed aan gevolgen voor het bemestingsplan. 
 
Algemeen 
Het is volgens het Besluit gebruik meststoffen niet toegestaan om grasland te vernietigen. Onder 
vernietigen wordt onder meer verstaan het omploegen, frezen, scheuren, maar ook doodspuiten van 
grasland. 
Dit vernietigingsverbod van grasland is onder andere in de periode van 1 februari tot en met 15 
september niet van toepassing op grasland gelegen op klei- of veengrond en in de periode van 1 
februari tot en met 10 mei niet van toepassing op grasland gelegen op zand- of lössgrond. Het 
vernietigen van de graszode is in deze periode alleen toegestaan, als voldaan wordt aan een tweetal 
voorwaarden: 
- direct aansluitend op de vernietiging van de graszode wordt een toegestaan volggewas geteeld; 
- indien het volggewas wordt bemest, moet een grondmonster worden genomen.  
 
Overige uitzonderingen ‘vernietigingsverbod’  
Behalve in de hierboven genoemde periodes zijn er nog een aantal periodes, waarin het is 
toegestaan om de graszode onder voorwaarden te vernietigen. Zie tabel 1 voor alle 
vernietigingsverboden met bijbehorende voorwaarden.  
 
Tabel 1: Vernietigingsverboden graszode 
Periode Zand / löss Veen Klei 
1 jan. t/m 31 jan. Verboden 
1 febr. t/m 10 
mei 

Aansluitend teelt toegestaan volggewas + verplichte grondbemonstering 

11 mei t/m 15 
sept. 

Verboden Aansluitend teelt toegestaan volggewas + 
verplichte grondbemonstering 

16 sept. t/m 31 
okt. 

Aansluitend planten tulp, krokus, iris of muscari1

1 nov. t/m 30 
nov. 

Aansluitend planten tulp, krokus, iris of muscari1

Aansluitend planten 
tulp, krokus, iris of 

muscari1

óf 
Eerstvolgend gewas 

alle gewassen anders 
dan gras 

1 dec. t/m 31 
dec. 

Verboden 
Eerstvolgend gewas 

alle gewassen anders 
dan gras 

1 Muscari zijn blauwe druifjes. 
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Toegestane volggewassen 
Niet alle gewassen mogen als volggewas worden geteeld. In tabel 2 staan de toegestane 
volggewassen weergegeven.  
 
Tabel 2: Toegestane volggewassen na het vernietigen van de graszode 
Aardbei Graszoden Maïs Spruitkool 
Aardappelen Iris Meloen Stam- en stokbonen 
Acidanthera Hyacint Muscari Suikerbiet 
Andijvie Karwij Narcis Suikermaïs 
Anemone coronaria Knolbegonia Paksoi Triticale 
Augurk Knolselderij Plantui, 2e jaars Tulp 
Bleek- en 
groenselderij 

Knolvenkel Pompoen Vaste planten 

Bloemkool Koolraap Prei Venkel 
Boerenkool Koolrabi Raapstelen Voederbiet 
Broccoli Koolzaad Rabarber Wintergerst 
Buitenbloemen Krokus Rode kool Winterrogge 
Chinese kool Kroten Savooienkool Wintertarwe 
Courgette Kruiden Schorseneren Winterui 
Fritillaria imperialis Laanbomen: 

opzetters 
Sla Witte kool 

Gladiool Landbouwstambonen Spinazie Zaaiui 
Gras Lelie Spitskool Zomertarwe 
Graszaad    
 
Grondbemonstering 
Het volggewas mag alleen worden bemest indien uit een grondmonster blijkt, dat de aanwezige 
hoeveelheid stikstof onvoldoende is om te voldoen aan de behoefte van het volggewas. Het betreft 
het gebruik van alle meststoffen, dus niet alleen dierlijke mest, maar bijvoorbeeld ook kunstmest. 
Als het volggewas niet wordt bemest, hoeft er ook geen grondmonster worden genomen.  
Let op: indien als volggewas gras wordt geteeld en er geen grondmonster wordt genomen, betekent 
dit dat het grasland niet meer bemest mag worden, totdat het weer wordt vernietigd.  
 
Derogatiemonster niet bruikbaar 
Grondmonsters die in het kader van het vernietigen van de graszode worden genomen, mogen niet 
dienen als derogatiemonster en vice versa ook niet. De wijze waarop een derogatiemonster en een 
vernietigingsmonster worden genomen en geanalyseerd, is namelijk verschillend. Als een bedrijf in 
januari 2007 een derogatiemonster heeft genomen van een perceel, waarvan begin maart de 
graszode wordt vernietigd, dan moet voor dit perceel nog een grondmonster in het kader van het 
vernietigen van de graszode worden genomen.  
 
Bemestingsplan 
Het vernietigingsmonster moet wél in het wettelijk bemestingsplan worden opgenomen. Wordt een 
perceel ná 1 februari omgezet in bijvoorbeeld maïs, dan moet deze wijziging binnen 7 dagen in het 
bemestingsplan worden verwerkt. Bij deze wijziging moet het vernietigingsmonster worden 
meegenomen. 
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