Handhavingskalender Februari
Mest
Het uitrijden van drijfmest op bouwland (alle grondsoorten) is toegestaan van 1 februari tot 1
augustus.
Het uitrijden van drijfmest mag vanaf 16 februari tot 1 september op alle grondsoorten.
Het uitrijden van vaste mest is toegestaan vanaf 1 februari tot 1 september op zand en lössgrond.
Op klei- en veengrond mag u vanaf 1 februari tot 16 september vaste mest uitrijden.
Wanneer niet uitrijden?
Soms zijn er omstandigheden waardoor mest in de uitrijdperiode toch niet gebruikt mag worden. In
de volgende situaties mag dierlijke mest niet gebruikt worden:
- De bodem is geheel of gedeeltelijk bevroren, of geheel of gedeeltelijk is bedekt met sneeuw.
Dit verbod geldt niet voor vaste mest op grasland waar het gebruik onderdeel is van een
beheersregime.
- De bovenste bodemlaag is verzadigd met water.
- Als de bodem tegelijkertijd wordt bevloeit, beregent of infiltreert in de periode 1 september
tot en met 31 januari.
- Grond met een hellingspercentage van 7% of meer, is aangetast door geulenerosie. Dit geldt
ook voor beteelde grond.
- Grond met een hellingspercentage van 7% of meer, ongelijkmatig bedekt met een gewas
(niet-beteelde grond).
Men mag wel dierlijke mest gebruiken als binnen acht dagen een gewas wordt ingezaaid. Voor maïs,
aardappelen en bieten gelden extra voorwaarden aan het perceel. Meer informatie: RVO
Begin broedseizoen
Turkse tortel blauwe reiger, roek, zwarte kraai en de bosuil, beginnen eind februari te broeden
In de Flora- en Faunawet wordt geen datum genoemd voor het broedseizoen. Op het moment dat
beschermde inheemse broedvogels bezig zijn met hun broedproces, mogen er geen verstorende
werkzaamheden of activiteiten plaatsvinden, dus ongeacht de periode van het jaar.
Let daarbij ook op loslopende honden in het veld.
Amfibieën
De voorjaarstrek van padden, kikkers en salamanders begint deze maand weer op gang te komen.
In alle provincies zijn werkgroepen actief die overzetmaatregelen nemen en/of onderzoek doen. In
deze periode moeten toezichthouders en opsporingsambtenaren alert zijn op ongeoorloofd vangen,
verstoren of bemachtigen voor bijvoorbeeld vijver of het terrarium.
Omgevingsvergunning kappen van houtopstand/bomen
De winter is ideaal om houtopstanden of bomen te vellen. In deze periode heb je minder afval, geen
bladafval, hebben hoveniers meer tij- kan je door gebrek aan blad meer zien en is de kans op
verstoring van nesten minder groot. Aan het eind van het winterseizoen wordt in deze periode nog
veel gezaagd en worden o.a. wilgen geknot. Het kan daarbij wel eens voorkomen dat houtsingels of
houtopstanden zonder vergunning worden gekapt. Let daarbij ook op het eventueel verbranden van
het snoeihout.
Nesten en eieren
Het rapen van kievitseieren is sinds 2013 verboden, met uitzondering van de provincie Friesland.
Ook de provincie Friesland heeft echter besloten dat er in 2016 geen kievitseieren morgen worden
geraapt. Vogelwachtleden in Friesland mogen wel de weilanden in om eieren te zoeken met het oog
op nestbescherming.
In deze periode moet men ook alert zijn op het uithalen van eieren van o.a. de bosuil en het
vernielen van roek- en kraaiennesten.

