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Diercategorie:  

R-2 Zoogkoeien ouder dan 2 jaar 

R-3 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 

R-6 Vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden 

R-7 Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar 

PAS-code:  

PAS R-2.1b 

PAS R-3.1d 

PAS R-6.1b 

PAS R-7.1b 

Naam van het systeem:  

Beweiden in combinatie met leegstand in ingestrooide rundveeveestallen 

Emissiereductie:  

15-45% 

Werkingsprincipe 

De ammoniakemissie per dierplaats per jaar uit de stal wordt gereduceerd door de dieren gedurende 

een bepaalde periode van het jaar onbeperkt (24h/24h) te laten weiden. Voorwaarde is dat de stal of 

stalafdeling waarvoor de maatregel wordt ingeroepen gedurende deze periode volledig vrij is van 

dieren. 

 

Uitvoering van de maatregel 

De weidegang moet dag en nacht gebeuren gedurende één aaneengesloten periode zodanig dat alle 

dierplaatsen waarvoor de maatregel wordt ingeroepen gedurende deze periode vrij zijn van dieren. 

Tijdens de periode van weidegang mag de stalmest, die in de stal of stalafdeling aanwezig is op het 

ogenblik dat de weideperiode aanvangt, onaangeroerd aanwezig blijven. 

Op elk moment moet aan de mestwetgeving en wetgeving omtrent dierenwelzijn voldaan zijn. 

Voornamelijk in het najaar is de kans op nitraatuitspoeling reëel. 

Beweiden mag geen aanleiding geven tot het vernietigen van de habitat binnen SBZ. 
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Eisen aan het gebruik 

1° Voorwaarden 

a) Er moet voldoende graasweide ter beschikking zijn en dit gedurende de volledige 

vergunningsduur. Dit moet kunnen aangetoond worden in de verzamelaanvraag.  

b) De weiden moeten geschikt zijn voor permanent beweiden: er zijn minstens water en 

schuilmogelijkheden voorzien.  

 

2° Registratie 

De veehouder noteert in een logboek de startdatum waarop de stal of stalafdeling volledig leeg komt 

en de datum van opstallen.  

 

Controle van de maatregel 

Bij de aanvraag van de milieuvergunning dient aangetoond te worden dat men over voldoende 

mogelijkheden beschikt om de dieren te laten weiden. 

Bij controle moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: 

a) Men moet het logboek kunnen voorleggen 

b) Tijdens controle in de beweidingsperiode zijn geen dieren aanwezig in de stal of stalafdeling, 
waarvoor de maatregel geldt. 

c) Om na te gaan of er voldoende graasweiden aanwezig zijn, moeten de verzamelaanvragen 
van de afgelopen 5 jaar altijd ter inzage voorgelegd worden aan de controlerende overheid. 

 
Emissiereductie 

De emissiereductie wordt bepaald door het aantal weidedagen. 

Maximaal aantal dagen 
per jaar in de stal* 

Minimaal aantal 
aaneengesloten dagen 

per jaar met onbeperkte 
weidegang (24u/24u) 

Reductie (%) 

265 100 15 

240 125 20 

215 150 30 

190 175 40 

165 200 45 

*plus 1 in een schrikkeljaar 

 


