
UITSLAG ONDERZOEK EN CONCLUSIES 

naar wetgeving rond het gebruik van urine als meststof 

Op de afgelopen ALV heeft de vergadering besloten om uit te laten zoeken of er een wettelijke regelgeving 

bestaat betreffende urine als meststof, en ook of er gevaren zijn voor gezondheid en milieu als we urine als 

meststof gebruiken. Het bestuur heeft daar, samen met een lid van de onderhoudscommissie gevolg aan 

gegeven. 

Ten eerste is deze vraag gesteld aan het RIVM ; het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hun 

antwoord was: 

“Het is inderdaad niet duidelijk of menselijke uitwerpselen gebruikt mogen worden in volkstuintjes; er is 

namelijk geen regelgeving voor. Menselijke uitwerpselen mogen niet gebruikt worden voor de handel (je 

mag uitwerpselen dus niet composteren en verkopen) en het mag niet worden toegepast in de landbouw.” 

De OVAT, die de gesprekspartner is van de gemeente, namens de 13 aangesloten tuinverenigingen 

hanteert ook geen regels t.a.v. urine gebruik voor zijn leden .  

We kunnen hieruit concluderen dat het gebruik van urine als meststof op volkstuinen niet verboden is.  

De volgende vraag betrof de veiligheid van urine als meststof ; ook hier is onderzoek naar gedaan. 

Het advies van de OVAT is om alleen verse, met water verdunde urine te gebruiken en alleen als je gezond 

bent en geen medicijnen gebruikt. 

Dit dringende advies hebben we ook in vele andere bronnen gevonden (zie bijlage).  

Het bestuur sluit zich nu aan bij het advies van de OVAT; geen verdere regelgeving in ons HHR 

hieromtrent, wél het dringende advies aan alle tuinders om alléén verse urine te gebruiken verdund met 

water ( ongeveer 1:10) van gezonde personen die geen medicijnen gebruiken, zodat er geen bacteriën, 

maar ook geen medicijnresten en /of hormonen in de tuinen en het grondwater terecht kunnen komen. 

Het voordeel van verse urine is  -naast dat het op die manier meer waarde heeft als meststof- dat het 

nagenoeg reukloos is. Daarmee kan dan ook het probleem van stankoverlast opgelost worden. Mocht daar 

toch weer sprake van zijn (vanwege het gebruik van oude urine) kunnen we als bestuur hier tegen optreden 

op grond van artikel 4.5 c van deel B; HHR  aangesloten tuinen OVAT.  

Verder is het bestuur voornemens , aangespoord door de tijdens de ALV geuite zorgen om gezondheid en 

milieu met betrekking tot meststoffen, voortaan ook beter te gaan letten op de paardenmest die altijd op 

de parkeerplaats gedeponeerd wordt en die vele tuinders gebruiken. We zullen elke keer een waarborg 

vragen van de leverancier of deze mest afkomstig is van gezonde dieren en vrij is van medicijnresten en 

hormonen. 

En ook bij iedere  aanvoer van andere mest door tuinders zelf (groter dan een kruiwagen) , herinneren we 

nu de leden aan artikel 12.3 van deel B: Huishoudelijk reglement aangesloten tuinen van de OVAT, waarin 

staat dat dit vooraf gemeld dient te worden bij het bestuur vergezeld van het mestnummer van de 

leverancier.  

Een document waarin het hele onderzoek staat beschreven met bronvermelding ligt in de kantine ter 

inzage en zal ook op de website gepubliceerd worden.  

 

Het bestuur, 11 maart 2020.   


