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Voorwoord 

In dit rapport wordt een GLB-gebiedsplan gepresenteerd voor de regio Utrecht Oost aan de hand 
van de GLB pilot ‘Naar vijftig tinten groen in het kleinschalige cultuurlandschap’. 

Deze pilot is naast Collectief Utrecht Oost uitgevoerd door vier andere agrarische natuur 
collectieven: 

- Collectief VALA, Achterhoek (projectleider); 
- Collectief Utrecht Oost; 
- Collectief Midden Brabant; 
- Collectief Noordoost Twente. 

In de aanloop naar de volgende GLB-periode worden er in Nederland zeven GLB-pilots uitgevoerd 
voor toekomstgerichte landbouw. In het nieuwe GLB wordt waarschijnlijk een deel van de directe 
betalingen gewijzigd in een resultaatbeloning. Het doel van de pilots is om ervaring op te doen met 
prestatiegerichte betalingen aan boeren. Agrarische collectieven voor natuur- en landschapsbeheer 
voeren de pilots uit. Dat zijn er zeven in bijna alle regio’s van Nederland. De uitvoering van de pilots 
loopt van maart 2019 tot medio 2021. 

De voorwaarden waaraan agrariërs moeten voldoen om financiële ondersteuning vanuit het GLB te 
ontvangen, worden vanaf de nieuwe GLB-periode veel meer door de lidstaten bepaald. De bedoeling 
is dat agrariërs in hun bedrijfsvoering meer rekening gaan houden met biodiversiteit, klimaat en de 
bescherming van water, bodem en lucht. Daar krijgen agrariërs dan prestatiegerichte vergoedingen 
voor. Een ander doel van de pilots is gericht op de uitvoeringslasten. De Europese Commissie streeft 
naar vereenvoudiging van het GLB met minder administratieve lasten. 

Het Agrarisch Natuur Collectief Utrecht Oost is een samenwerkingsverband van vijf agrarische 
natuurverenigingen, dat gericht is op behoud en verbetering van biodiversiteit en natuurwaardes op 
agrarische grond rondom de Utrecht Oost. We doen dit door het afsluiten van overeenkomsten voor 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) op basis van een beheerstrategie die zich richt op 
doelsoorten van het agrarisch natuurbeheer en de randvoorwaarden vanuit het provinciale 
Natuurbeheerplan. 

De focus van dit plan ligt op het 
in kaart brengen van de 
regionale mogelijkheden en 
obstakels voor natuurinclusieve 
bedrijfsvoering en 
kringlooplandbouw. Daarnaast 
worden de opzet en inhoud van 
de pilot binnen Collectief 
Utrecht Oost beschreven en 
wordt in kaart gebracht hoe deze 
pilot aansluit bij lopende 
gebiedsprocessen.  
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Op onderstaande kaart is met de blauwe lijnen het werkgebied van Collectief Utrecht Oost 
aangegeven. We hebben ervoor gekozen om de GLB pilot uit te voeren in een relatief klein 
deelgebied zodat er goede mogelijkheden zijn voor een gebiedsaanpak en voor samenwerking 
tussen de bedrijven.  

 

De GLB pilot is gericht op kleinschalige zandlandschappen. Binnen Utrecht Oost vinden we die vooral 
op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug en in het ‘Groene Valleilint’. Dit Valleilint is voorheen 
aangewezen als een robuuste verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Als 
zoekgebied hebben we ons gericht op: 

a) Flanken van de Heuvelrug in de Gelderse Vallei. Dit is een kleinschalig gebied met veel 
landgoederen en afwisseling in landbouw, bos en natuur. Door de vele kleine 
landschapselementen en de kleinschalige percelen past het gebied goed bij de insteek van 
het GLB pilotproject.  

b) Langbroekerwetering. Dit ligt tegen de zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug en is eveneens 
een kleinschalig zandlandschap. Naar het zuiden is er een overgang naar de rivierklei van de 
Kromme Rijnstreek.  

Het GLB pilotgebied van Collectief Utrecht Oost sluit vrijwel aan op het pilotgebied van Collectief 
Veluwe, dat de focus heeft op het Groene Valleilint. In de uitvoering van de pilot zal samenwerking 
gezocht worden met Collectief Veluwe voor de gebiedsgerichte aanpak en uitvoering van de acties.  
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1. GLB pilots vanuit het agrarisch natuurbeheer 

1.1 Algemene doelstellingen 

In 2019 zijn er door Boerennatuur en LTO zeven pilotprojecten opgezet in opdracht van het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, om boeren te laten meedenken over de 
praktische invulling van het NSP. 

De doelstellingen van deze pilots zijn: 

1. experimenteren met verschillende vergroeningsmaatregelen om te kijken in hoeverre deze 
kunnen bijdragen aan de doelen vanuit het GLB; 

2. obstakels en restricties in kaart brengen voor de integratie van kringlooplandbouw en 
natuurinclusieve bedrijfsvoering in verschillende delen van Nederland; 

3. doelstellingen en mijlpalen formuleren door en voor deelnemers die gericht zijn op regionale 
capaciteit en mogelijkheden; 

4. positieve energie genereren binnen de agrarische sector om samen vorm te geven aan de 
toekomstige landbouw. 

 

1.2 Landelijke ontwikkelingen en uitdagingen 

Alhoewel de verschillende landbouwregio’s in Nederland regionale kansen en kenmerken hebben, 
spelen enkele algemene factoren ook een rol. 

- Historische specialisatie binnen de landbouw heeft gezorgd voor een scheiding tussen kennis 
van veeteelt en akkerbouw. Het verkennen van nieuwe voedergewassen van eigen teelt voor 
(melk)veehouders vereist het verwerven van (nieuwe) kennis over de betreffende gewassen. Dit 
proces vraagt om investering in samenwerkingsverbanden tussen veehouders en akkerbouwers, 
waarin kennis uit zowel akkerbouw als veeteelt ingezet en gecombineerd kan worden om 
duurzaamheid en biodiversiteit te vergroten. 

- De economische situatie verhoogt bedrijfsrisico’s voor het verkennen van nieuwe 
mogelijkheden, doordat de marges klein zijn en nieuwe gewassen nog niet economisch rendabel 
zijn in elk gebied. Akkerbouw kent op zand bijvoorbeeld lagere saldo’s dan op klei. 

- Agrarische natuurgebieden nodigen uit om te fietsen, te wandelen en de natuur te verkennen. 
Burgers zijn zeer aanwezig met vragen en meningen. Media-aandacht is vaak specifiek en 
incompleet waardoor een spanningsveld kan ontstaan tussen boer en burger. De 
maatschappelijke positie van boeren in onze samenleving staat onder spanning tijdens deze 
landbouwtransitie van productie gestuurde efficiëntie naar beheer van de natuur als 
voedselbron en onderdeel van de maatschappij.  

- Discussies rondom stikstof, fosfaat, dierenwelzijn en achteruitgang van biodiversiteit werken in 
hun huidige vorm verlammend op deelnemers die onder financiële druk hun bedrijf moeten 
runnen. Zij zien zich geplaatst voor een groot aantal uitdagingen, die vragen om een andere 
inrichting van hun bedrijfsvoering. 
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1.3 Regionale ontwikkelingen 

Collectief Utrecht Oost is partner in het project ‘Doorontwikkeling Kringlooplandbouw Utrecht-Oost’. 
Hierin zijn in de periode vanaf 2017 concrete stappen gezet in het ontwikkelen van routes richting 
kringlooplandbouw. Aan de hand van een reeks pilots binnen de thema’s bodem, natuur, voer, koe 
en mest is samen met boerenbedrijven gewerkt aan bedrijfsoptimalisatie in de breedste zin van het 
woord. Hun positieve bijdrage aan de omgeving en het landschap is hiermee inzichtelijk gemaakt en 
de uitkomsten bieden concrete handvatten om ook andere bedrijven binnen en buiten Utrecht Oost 
te inspireren. Uit de pilots kwamen ook knelpunten naar voren, die boeren momenteel belemmeren 
om kringlooplandbouw verder in te vullen. Dit project levert daarom een set aan beleidsadviezen op 
voor overheden, waterschappen, de boerenorganisaties et cetera, waarmee ze boeren kunnen 
faciliteren in hun verdere transitie. Zo kunnen overheid en boer blijven samenwerken om 
kringlooplandbouw binnen Utrecht Oost te realiseren en te zorgen voor de waarborging van een 
vitaal platteland. 

De belangrijkste adviezen voor de regio zijn: 

 Probeer te werken aan integrale 
duurzaamheidsdoelen in plaats van 
middelvoorschriften. Vertel de boer 
niet hoe te boeren, maar werk 
gezamenlijk aan het behalen van 
doelen. 

 Op basis van KPI’s kunnen vervolgens 
beloningssystemen worden toegepast 
om sneller en effectiever resultaten te 
bereiken. KPI’s moeten stapelbaar zijn 
met bijvoorbeeld zuivel verwerkende partijen, denk hierbij aan de KPI’s die nu binnen 
PlanetProof gebruikt worden. Dit maakt het mogelijk beloningen effectiever in te zetten en 
zo wordt de verduurzamingsopgave richting de boer eenduidiger. 

 Belangrijke KPI’s zijn de stikstofefficiëntie en het stikstofoverschot op bedrijfsniveau. 
Afrekenen op een hoge stikstofefficiëntie, ofwel op geringe verliezen naar bodem en lucht, 
moet het voor de boer mogelijk maken om de eigen dierlijke mest optimaal in te zetten. 

 Bied meer mogelijkheden voor bouwplanoptimalisatie. Nederlandse derogatievoorwaarden 
beperken dat momenteel. Streef bijvoorbeeld op minerale gronden naar minimaal 60% gras 
en maximaal 20% mais, en bied hiermee mogelijkheden voor 20% overige eiwitgewassen als 
luzerne. 

 Agrarisch natuurbeheer kan verder gestimuleerd worden door hogere vergoedingen met 
duidelijkere prestatie-eisen. Door een plan op gebiedsniveau te maken, bijvoorbeeld met 
behulp van een kansenkaart, kan een effectievere vertaling worden gemaakt naar 
maatregelen met een passende vergoeding op bedrijfsniveau. Momenteel zijn deze 
vergoedingen slechts kostendekkend en stimuleren daarmee onvoldoende om agrarisch 
natuurbeheer op grotere schaal in te passen. Een stapeling van beloningen kan hier uitkomst 
bieden. 

Om natuurinclusieve bedrijfsvoering en kringlooplandbouw succesvol te integreren in de regio, 
kijken we eerst naar de mogelijkheden die het landschap, de natuur en individuele boerenbedrijven 
in ons gebied bieden.  
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2. Deelgebiedsplan Utrecht Oost 

2.1 Aandeelhouders 

Agrarische collectieven hebben een centrale rol in het versterken van natuur en landschap in het 
agrarisch gebied. Door onze gebiedsgerichte, praktische aanpak zijn we voor meerdere partijen 
interessant. Denk hierbij aan gemeenten en waterschappen die ook aan de slag zijn of willen met het 
landelijk gebied. De afgelopen jaren hebben de collectieven bewezen dat zij in staat zijn om 
afspraken te maken met agrariërs over natuur- en landschapsbeheer. Voor hun aanpak bestaat 
breed draagvlak in Nederland. Ook in Brussel bestaat waardering voor deze collectieven. De 
Nederlandse aanpak wordt door de Europese Commissie als voorbeeld gezien voor de hele Europese 
Unie. Vertegenwoordigers van de betrokken agrarische collectieven komen tijdens de uitvoering van 
de pilots regelmatig bij elkaar. Belangrijk doel van dit landelijke overleg is om de resultaten van de 
pilots te vertalen in voorstellen voor de invulling van het Nationaal Strategisch Plan. 

Een breed draagvlak vanuit praktijk en beleid is van belang voor een succesvolle regionale invulling 
van het nieuwe GLB. Voor dit deelgebiedsplan is gezocht naar draagvlak en samenwerking in de 
regio. De volgende aandeelhouders spelen een rol in de invulling van het GLB binnen het werkgebied 
van Collectief Utrecht Oost: 

1. Individuele boerenbedrijven; 
2. LTO Noord; 
3. Utrechts Particulier Grondbezit; 
4. Provincie Utrecht; 
5. Waterschap Vallei en Veluwe; 
6. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; 
7. Gemeentes; 
8. Natuur- en Milieuorganisaties zoals Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechtse Natuur- en 

Milieuorganisatie, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, et cetera.  
 

2.1.1 Waterschappen 

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een langetermijnvisie opgesteld voor klimaat, circulariteit, 
biodiversiteit en duurzame energie: de Blauwe Omgevingsvisie 2050. Hierin worden de hoofddoelen 
en grote lijnen uitgezet voor het regionale waterschapbeleid op het gebied van biodiversiteit en 
duurzaamheid voor de komende 30 jaar. Deze omgevingsvisie is verder uitgewerkt in verschillende 
thema’s, waarvan met name biodiversiteit een groot raakvlak heeft met biodiversiteitsdoelen in het 
agrarische natuurbeheer. In 2020 is er een beleidsnotitie Biodiversiteit gepubliceerd die verder 
ingaat op de rol van biodiversiteit in relatie tot waterbeheer in het werkgebied. 

In opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is bij Collectief Utrecht Oost 
een watermakelaar actief die zich richt op concrete maatregelen bij boeren om de waterkwaliteit te 
verbeteren en te werken aan de trits vasthouden-bergen-afvoeren. In het kader van het Deltaplan 
Agrarisch Waterbeheer wordt eveneens aan deze onderwerpen gewerkt. 

In Utrecht Oost vormt de Categorie Water een belangrijk onderdeel van het ANLb. Via bufferstroken 
langs watergangen en ecologisch beheer van sloten wordt gewerkt aan ecologische kwaliteit en 
klimaatbestendigheid van het watersysteem.  
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2.1.2 Provincie Utrecht 

Het agrarisch natuurcollectief Utrecht Oost werkt binnen de kaders van het natuurbeheerplan van 
de provincie Utrecht. Het is een samenwerkingsverband van LTO Noord Utrecht en het Utrechts 
Particulier Grondbezit en vier agrarische natuurverenigingen: ANV Noorderpark, ANV Kromme 
Rijnstreek, ANV Vallei Horstee en ANV Binnenveld. Doordat het collectief is samengesteld uit zes 
partners, heeft het een stevige basis in de streek. Het zwaartepunt ligt op het leefgebied Droge 
Dooradering. Daarnaast is in delen van het gebied ook beheer in de Natte Dooradering. Vooral 
beheer gericht op de Waterdoelen is de afgelopen jaren flink toegenomen. 

Binnen haar werkgebied stelt het collectief zich het volgende ten doel: 

• het op duurzame wijze (doen) beheren van agrarische natuur en landschappen; 
• het (doen) aanvragen van subsidiegelden ten behoeve van het agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer en het (doen) beheren en aanwenden van deze gelden; 
• het (doen) opstellen van (beheer)plannen voor het natuur- en landschapsbeheer; 
• het voeren van overleg en het samenwerken met andere belanghebbenden en 

organisaties voor natuur-en landschapsbeheer; 
• alle (overige) diensten en activiteiten in verband met agrarische natuur- en 

landschappen en gebiedsontwikkeling, en al hetgeen daartoe behoort of daaraan 
bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord. 

Bij de deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer - boeren, landgoederen en particulieren - heeft 
het collectief een sterke positie gekregen. De bekendheid en het vertrouwen zijn vergroot. Het 
aantal deelnemers, en dus leden, heeft zich ontwikkeld van ca. 180 in 2016 naar 375. 

 

Van de 375 leden zijn er 288 bedrijfsmatig actief (geregistreerd op KVK nummer). Dit zijn vrijwel 
allemaal agrarische bedrijven. Ongeveer driekwart van de deelnemers bestaat dus uit boeren. Dit is 
de groep waar de GLB pilot zich op zal richten. Er zal een analyse gemaakt worden welke van de 288 
agrarisch leden binnen de zoekgebieden voor de pilot liggen en deze zullen worden benaderd om de 
interesse voor deelname te peilen. Ook boeren die geen ANLb-deelnemer zijn, kunnen zich melden.  
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2.1.3 Natuur- en milieuorganisaties 

Het Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur is een uitwerking van het Actieplan Duurzame 
Landbouw met Natuur in Utrecht dat in november 2017 is aangeboden aan de gedeputeerde van de 
provincie Utrecht. De samenwerkingspartners van dit actieplan hebben vijf thema’s uit het actieplan 
als eerste prioriteiten uitgewerkt tot concrete projecten om een bijdrage te leveren aan het behalen 
van de doelen van het actieplan. De samenwerkingspartners zijn: Utrechts Particulier Grondbezit, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuur en 
Milieufederatie Utrecht, LTO Noord en de gezamenlijke collectieven in Utrecht. 
 
Vijf prioriteiten 
De initiatiefnemers hebben vijf prioriteiten vastgesteld en deze vervolgens samen met de partners 
uitgewerkt tot projectvoorstellen. Het gaat hierbij om de volgende vijf onderwerpen: 
 

• Monitoring van natuurwaarden in agrarische gebieden; 
• Duurzame Bedrijfsplannen; 
• Verkennen en ontwikkelen van verdienmodellen; 
• Pilotprojecten in de Groene Contour / Natuur Netwerk Nederland; 
• Platform Duurzame Landbouw met Natuur voor kennisuitwisseling en communicatie. 
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2.2 Beleidskaders 

2.2.1 Gemeenschappelijk Landbouw Beleid ( GLB) 

De landbouw is een belangrijke economische sector voor de EU: 36% procent van de begroting van 
de Europese Unie wordt eraan besteed. Het beschikbare budget binnen deze begroting gaat vooral 
naar het Europese Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB). De drie centrale thema’s binnen dit 
beleid zijn: 

 voedselzekerheid; 
 natuurlijke duurzaamheid (milieu-impact, klimaat en biodiversiteit); 
 economische duurzaamheid (een eerlijke markt voor consument en producent). 

Momenteel kent het GLB twee pijlers: 

 rechtstreekse betalingen aan landbouwers en marktinterventies; 
 programma's voor plattelandsontwikkeling gericht op verschillende aspecten van milieu, 

landschap, biodiversiteit en klimaat. Een groot deel van dit budget gaat naar agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer voor doelgerichte biodiversiteitsmaatregelen op 
gebiedsniveau.  

Door klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en maatschappelijke vraagstukken rondom 
voedselzekerheid komt de huidige GLB-structuur onder druk te staan. Er is wrijving tussen enerzijds 
het economisch-maatschappelijk belang van de agrarische sector voor Nederland (export, lokale 
voedselvoorziening en verwerkende ketens) en anderzijds het behoud en herstel van natuurlijke 
bronnen die het fundament vormen van de Nederlandse natuur en landbouw. Binnen het GLB wordt 
de focus gelegd op de volgende doelstellingen: 

 emissiereductie (broeikasgassen); 
 duurzaam energiegebruik; 
 verbetering bodem- en waterkwaliteit; 
 verbetering biodiversiteit (met name buiten N2000 gebieden). 

Plannen voor een nieuw GLB richten zich dan ook op specificatie en verhoging van prestatiegerichte 
steun die meer doelgericht aansluit bij natuurinclusieve landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit. 
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2.2.2 Nationaal Strategisch Plan ( NSP) 

Binnen het nieuwe GLB gaat iedere lidstaat een Nationaal Strategisch Plan (NSP) ontwikkelen om 
landelijk invulling te geven aan de internationale doelen van het Europese beleid. In het 
visiedocument ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden’ (Ministerie van Landbouw, 
2018) wordt een brede visie uitgewerkt die betrekking heeft op de toekomstige landbouw in 
Nederland. Het samengaan van voedselproductie met klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen staat 
hierin centraal, met een drietal kernpunten. 

- Kringloop landbouw: duurzaam gebruik van grondstoffen door de nadruk te leggen op voer van 
eigen land, verwerking van eigen reststromen en het minimaliseren van externe aanvoer van 
meststoffen en krachtvoer. 

- Natuurinclusieve bedrijfsvoering: het inzetten van natuurlijke processen en elementen voor een 
natuurvriendelijke bedrijfsvoering ter stimulering van natuurwaardes op en rond het 
boerenbedrijf. 

- Verhogen van prestatiegerichte steun voor inzet en innovatie op het gebied van duurzaamheid 
en biodiversiteit. 
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2.3 GLB pilot vijftig tinten groen in Utrecht Oost 

2.3.1 Regionale opgaves biodiversiteit en duurzaamheid 

De vergroeningsmaatregelen die voorgesteld worden dragen bij aan biodiversiteit, landschap, 
bodem, water, klimaat en een levensvatbare landbouw voor zowel grote gespecialiseerde bedrijven 
als middelgrote en kleine gezinsbedrijven, waarbij de nadruk ligt op de grondgebonden 
melkveehouderij.  

De doelstellingen van de pilot zijn als volgt: 

 Instandhouding en op waarde zetten van het kleinschalige cultuurlandschap. 
 Verbeteren van het leefgebied voor boerenlandvogels, zoals de patrijs, gele kwikstaart, kievit, 

steen- en kerkuil. 
 Verbeteren van de groenblauwe dooradering door de 7% EFA’s (ecologisch aandachtsgebied) in 

te vullen met landschapselementen, kruiden- en faunarijke randen en kruidenrijk grasland. Deze 
veelal lijnvormige elementen vormen een buffer (tegen invloeden vanuit de landbouw zoals 
mest en gewasbeschermingsmiddelen) tussen bestaande natuur en watergangen. 

 Het ontwikkelen van een gevarieerd bouwplan met alternatieve voeder- en eiwitgewassen ter 
vervanging van aangekocht krachtvoer en eiwit. 

 Implementatie van effectieve maatregelen die bijdragen aan een gezondere bodem 
(bodemleven, zuurgraad en organische stof-gehalte) en het sluiten van kringlopen (circulaire 
economie). 

 Collectieve sturing op de keuze en de ligging van de vergroeningsmaatregelen voor een optimale 
bijdrage aan de vergroeningsdoelen, maar daardoor ook een meerwaarde vormen voor ANLb en 
natuurgebieden (TBO’s). 

 Samenwerking zoeken in de regio met gebiedspartijen om zo tot een zo groot mogelijk draagvlak 
te komen en aanwezige gebiedskennis in te brengen. 

 Het organiseren van het gebiedsproces om samen met boeren en andere belanghebbenden dit 
proces te doorlopen. 

 Het opstellen van bedrijfsnatuurplannen. 
 Komen tot een vereenvoudiging van het systeem rond verduurzamingsopgaven, met name 

vereenvoudiging van de verantwoording, uitvoering en handhaving. 
 Het organiseren van de monitoring en evaluatie. 

Het kan per deelnemend collectief verschillen 
op welke doelstellingen zij de nadruk leggen in 
hun gebied. 
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2.3.2 Opzet en uitvoering 

In mei 2019 ging de GLB pilot van start met als doel het werven van vijftien boeren uit de 
zoekgebieden met als instapeisen voor deelname: 

- twee of meer kleinschalige percelen die aan drie zijdes omzoomd waren door (houtige) 
landschapselementen. Percelen die aan twee zijdes omzoomd waren door hout en aan één zijde 
door een watergang werden ook meegenomen. 

- interesse in natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit en motivatie om mee te werken aan 
veldproeven. 

We hebben gekozen voor een zeer lokale spreiding van deelnemers vanuit onze visie dat lokale 
netwerken de basis vormen van succesvolle transitieprocessen op gebiedsniveau. Deze mensen 
kennen elkaar en doordat ze in hetzelfde gebied wonen zijn hun veldproeven zichtbaar en makkelijk 
bespreekbaar, zowel binnen de groep van deelnemers als in de directe omgeving. 

2.3.3 Maatregelen duurzaamheid en biodiversiteit binnen de pilot 

Het aanbod aan diensten en ‘beloning’ voor deelname moeten zodanig aantrekkelijk zijn, dat het 
financieel rendabel is om deel te nemen. Dit kan door diensten te belonen of de kosten voor 
inzaai/inplant of meerkosten voor verwerking te vergoeden. Verder konden de analysekosten van 
bodem- en gewasopbrengsten worden vergoed.  
 
Het opstellen van een maatregelenpakket maakt onderdeel uit van de intake van deelnemers. Aan 
de hand van het ingevulde inventarisatieformulier konden deelnemers zien waar er nog ruimte was 
om uit te breiden richting een invulling van de 7% EFA ( Ecological Focus Areas) en/of 
duurzaamheidsmaatregelen die punten opleverden. 
 
In overleg met de deelnemer zal een natuurinclusief bedrijfsplan opgesteld worden. De ligging van 
de EFA’s wordt in samenspraak met de deelnemers bepaald. Hierbij wordt vooral gelet op de 
situering van de percelen en randen om een zo groot mogelijk effect te sorteren voor verbetering 
van het leefgebied van boerenlandvogels en andere doelsoorten uit het agrarisch natuurbeheer (o.a. 
verbindend met bestaande natuurelementen), maar ook om andere vergroeningsdoelen uit het GLB 
zoals bodem, water en klimaat optimaal te benutten. De geselecteerde maatregelen dragen bij aan 
verbetering van biodiversiteit, landschap, bodem en waterkwaliteit in kleinschalige landschappen.  
 
De belangrijkste veldmaatregelen binnen deze pilot zijn: 
 

 landbouwkundig gebruik kleinschalige percelen; 
 inzaai kruidenrijk grasland; 
 inzaai akkerranden voor Functionele Agro Biodiversiteit (FAB); 
 inzaai weidemengsel van gras/klaver; 
 teelt van alternatieve krachtvoergewassen zoals voederbieten en granen;  
 verwerken van maaisel op bouwland;  
 grasonderzaai in mais; 
 teelt van eiwitgewassen; 
 composteren/Bokashi. 

De deelnemers kunnen kiezen uit de standaard maatregelen die in het inventarisatieformulier staan, 
maar er wordt ook aandacht besteed aan eigen ideeën van deelnemers.   
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3. Regionale insteek van het proces 

In Nederland wordt veel generiek beleid ontwikkeld om daarmee de sector te sturen en 
beleidsdoelen te verwezenlijken. Steeds meer blijkt dat het een lastige, zo niet onmogelijke opgave 
is om generiek zaken te regelen terwijl sommige gebiedsspecifieke doelen al bereikt zijn en andere 
juist nog niet. In de evaluatie van het mestbeleid in 2016 door het PBL werd al duidelijk aangegeven 
dat maatwerk nodig is om de doelstellingen van bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn Water te kunnen 
halen. 

 

3.1 Maatwerk in bedrijfsstrategie 

In het project is gekeken naar specifieke strategieën voor boeren in de verschillende delen van 
Utrecht Oost. De belangrijkste verschillen zijn de grondsoort en de aard en het type van de 
bedrijven. Zo kenmerkt het gebied Leusden-Woudenberg zich door overwegend intensieve 
veehouderij en heeft het veelal zandgrond. Langbroekerwetering is een rivierkleigebied wat 
overloopt in de zandgrond van de Utrechtse heuvelrug en het heeft een beperkte veedichtheid. Het 
gebied Eemland is een open poldergebied waar veelal gras wordt geteeld. Een ideaal gebied voor 
weidevogels. De grondsoort heeft veel invloed op de teeltmogelijkheden. Zandgrond heeft als 
voordeel dat het ook in het najaar nog goed te berijden is en er dus gewassen als voederbieten 
kunnen worden geteeld. 
Ook kan er langer vers gras 
worden gevoerd of worden 
beweid. Kleigrond is 
daarentegen minder 
gevoelig voor uitspoeling en 
houdt vocht beter vast. Qua 
bedrijfsstrategie is het dan 
ook belangrijk om rekening 
te houden met de 
(on)mogelijkheden van het 
gebied.  

 

3.2 Aandacht voor de bodem 

De bodem is de basis! Utrecht Oost wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan 
grondsoorten en bodemopbouw. Zelfs binnen een bedrijf kan de grondsoort sterk verschillen, 
binnen een perceel en van het ene tot het andere perceel. Het is een uitdaging om een goede 
productie te combineren met weinig verliezen van stikstof, fosfaat en organische stof. In het 
bijzonder met de droge zomers van 2018, 2019 en 2020. Goed bodembeheer heeft een grote 
invloed op velerlei aspecten: de economie van het bedrijf, de benutting van mineralen, de 
plantgezondheid, de biodiversiteit, de waterhuishouding en het klimaat. Binnen de bedrijfsspecifieke 
aanpak zal gezocht worden naar acties voor mogelijke verbeteringen op de korte en lange termijn. 
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3.3 Duurzame Zuivelketens 

Steeds meer zuivelfabrieken willen laten zien dat ze tijdens het produceren van hun producten oog 
hebben voor natuur en duurzaamheid. Deze impuls heeft geleid tot het ontwikkelen van keurmerken 
om bedrijven die extra dingen doen voor biodiversiteit, klimaat en diergezondheid te belonen via 
een hogere melkprijs. Collectief Utrecht Oost werkt mee aan het duurzaamheidsprogramma ‘On the 
way to PlanetProof’ van Friesland Campina, door het uitvoeren van steekproeven op het gebied van 
natuur en landschap. Ook is al een aantal jaren gewerkt via de Duurzame Zuivelketen aan 
biodiversiteitsmaatregelen op melkveebedrijven. In de pilot zal hierop worden voortgebouwd. 

 

3.4 Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van 
de Rijksoverheid. Samen met de Unie van Waterschappen zijn afspraken gemaakt met als doel een 
bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het ondersteunen van een 
economisch sterke en duurzame landbouw. 

Water is van cruciaal belang voor de agrarische bedrijfsvoering. Te veel water is niet goed, maar te 
weinig ook niet. Klimaatverandering versterkt het belang hiervan. Het water, zowel in de 
watergangen als in de bodem, moet bovendien van goede kwaliteit zijn voor gewassen en 
landbouwdieren. Met goed bodem- en waterbeheer worden ook de biodiversiteit en ecologie op en 
om het eigen bedrijf indirect ondersteund. 

 

3.5 Regionale Energie strategie (RES) 

Nederland schakelt over naar hernieuwbare energie. In het Klimaatakkoord van juni 2019 is als doel 
gesteld dat Nederland in 2050 alleen nog duurzame energie gebruikt en dat de uitstoot van 
broeikasgassen nihil is. Een stap naar de doelstelling voor 2050 is het opstellen van een Regionale 
Energiestrategie (RES). In Gelderland werken zes regio’s aan de RES’en. De provincie is hierin partner 
en medebesluitnemer. De regionale RES’en krijgen een vertaling in het provinciale omgevingsbeleid. 

De uitwerking van de RES-strategie heeft mogelijk een grote impact op het buitgebied en op de 
invulling van agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit. Het plaatsen van windmolens en 
zonnepanelen kan negatieve effecten hebben op de weidevogelgebieden en ook de continuïteit en 
verbondenheid van agrarisch natuurbeheer buiten N2000-gebieden kan hierdoor beïnvloed worden.  
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4. Proces van twee jaar 

Collectief Utrecht Oost wil in een proces van twee jaar, de groeiseizoenen 2019 en 2020, werken aan 
een proces om op 15 boerenbedrijven vanuit de praktijk te zoeken naar invulling van duurzaamheid 
en biodiversiteit binnen de bedrijfsvoering. De verscheidenheid aan bedrijven en hun 
uitgangssituaties is groot. Het is aan de veehouder zelf om de optimale toekomstgerichte strategie 
voor zijn bedrijf te bepalen.  

Om te voldoen aan alle duurzaamheidsdoelstellingen werken generieke verplichtingen vaak 
onvoldoende. Er is maatwerk nodig. De boer heeft duidelijke doelen vanuit de overheid en de keten 
nodig om zijn strategie te kunnen bepalen. Financiële stimulansen kunnen ingezet worden om de 
boer te verleiden verdere stappen te zetten en om risico’s van eventuele productiedaling weg te 
nemen. Dit kan vanuit het ANLb of via een nieuwe invulling van de vergroening in het GLB. Ook de 
markt kan een rol spelen, denk aan diverse duurzaamheidsprogramma’s waarmee 
landbouwcoöperaties en grootwinkelbedrijven zich profileren.  

Belangrijk is het ontwikkelen van kennis om het vakmanschap van de boer verder te versterken. Met 
name op het gebied van bodem, natuur, waterkwaliteit en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen willen we samen met de pilotboeren een route naar de toekomst bepalen. 
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Bijlage: Maatregelen GLB Pilot Utrecht Oost 

 


