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Aanleiding en impressie van de Pilot 

In de nieuwe periode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat in Europees verband 

wordt ontwikkeld, zal meer de nadruk worden gelegd op vergroening van de landbouw en duurzaam 

ondernemen. In Nederland wordt hiervoor een Nationaal Strategisch Plan (NSP) ontwikkeld. In 2019 

zijn er zeven pilotprojecten gestart om gebiedsgericht te experimenteren met de mogelijke invulling 

van het nieuwe GLB. De pilots leveren input voor het NSP. 

Een van de zeven pilots richt zich op de kleinschalige zandlandschappen: de GLB pilot ‘Naar vijftig 

tinten groen in het kleinschalige cultuurlandschap’. Collectief Utrecht Oost is een van de deelnemers 

en heeft binnen haar werkgebied een regio gekozen om te experimenteren.  

De pilot ‘Vijftig tinten groen in het kleinschalige cultuurlandschap’ is naast Collectief Utrecht Oost 

uitgevoerd door vier andere agrarische natuur collectieven: 

- Collectief VALA, Achterhoek (projectleider); 

- Collectief Veluwe; 

- Collectief Midden Brabant; 

- Collectief Noordoost Twente. 

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 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. 

Er zijn twee factoren die de uitvoering van het project hebben belemmerd. Bij aanvang was dit de 

trage gang van zaken rond opdrachtverlening en financiering. Uiteindelijk is het collectief voor eigen 

risico gestart met de uitvoering omdat anders het groeiseizoen 2019 verloren zou zijn gegaan. Een 

tweede belemmering was het uitbreken van de corona pandemie in maart 2020. Hierdoor is er 

vooral veel op het gebied van communicatie en kennisuitwisseling niet doorgegaan. Toch is het vrij 

goed gelukt om de uitvoering en de afstemming met deelnemers via telefoon en e-mail, door te 

laten gaan.  

Dit rapport geeft de resultaten van het pilotproject in de regio Utrecht Oost in 2019 en 2020. 
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1. Aanpak en strategie in de regio 

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 Gebiedskeuze 

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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Op bovenstaande kaart staan de twee zoekgebieden aangegeven. Het zuidelijke is het gebied 

Langbroekerwetering. In dit gebied nemen 5 bedrijven deel aan de pilot. Op de noordflank van de 

Utrechtse Heuvelrug zijn er 7 deelnemers in de omgeving Woudenberg-Maarsbergen-Overberg. Dan 

is er nog een deelnemer is Soest, ook op de flank van de Heuvelrug maar iets verder van de andere 

bedrijven. En er zijn twee deelnemers in de Gelderse Vallei in de ecologische verbindingszone die als 

het Groene Valleilint wordt aangeduid. Ook dit is een kleinschalig zandlandschap. 

1.3 Ruimtelijke sturing 

Biodiversiteit en wateropgaven hebben baat bij ruimtelijke sturing. Boeren op zandgrond hebben de 

afgelopen jaren vaak te maken gehad met verdroging. Er is belangstelling voor maatregelen om 

water vast te houden. Dit kan door het verbeteren van het organische stof-gehalte. Ook is het 

mogelijk via fysieke ingrepen. Zo is er op de flanken van de Heuvelrug veel uittredend kwelwater. 

Door kleine boerenstuwtjes in sloten te plaatsen, kan dit water langer worden vastgehouden.  

Er is interesse in teelten die beter bestand zijn tegen verdroging. Kruidenrijk grasland en rode klaver 

zijn teelten die passen op droogtegevoelige percelen. Hier was dan ook veel belangstelling voor. Een 

andere maatregel waar ruimtelijke sturing van belang is, is de waterkwaliteit. Uitspoeling van 

mineralen zoals stikstof naar het grondwater wordt beperkt door voldoende organische stof in de 

bodem. Door droogtegevoelige percelen met een laag organisch stof-gehalte te verrijken met 

organisch materiaal uit vaste mest, compost of bokashi wordt het waterhoudend vermogen vergroot 

en de binding van mineralen, hetgeen uitspoeling voorkomt. 
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Op de vraag of regionaal maatwerk belangrijk is, scoorden de deelnemers in de evaluatie gemiddeld 

3,8 op een schaal van 5. Er is veel aandacht besteed aan afstemming met deelnemers en 

gebiedspartijen om te kijken welke aanpak en maatregelen goed passen in het gebied. Dit wordt 

gewaardeerd. 

Een belangrijk kenmerk van de kleinschalige landschappen in Utrecht Oost is de aanwezigheid van 

landgoederen. Aan beide zijden van de Heuvelrug zien we veel historische buitenplaatsen en 

particuliere landgoederen. Vooral door hun aanwezigheid is het kleinschalige cultuurlandschap nog 

grotendeels in stand gebleven. Ongeveer de helft van de pilotboeren is pachter of erfpachter van 

een van de landgoederen. Deze landgoederen hebben als verpachter een belangrijke rol bij het 

beheer van het landschap. Daar waar in het verleden de boeren over het algemeen zelf de kleine 

landschapselementen beheerden, worden veel houtwallen, singels en bosjes nu door landgoederen 

onderhouden. Het is dus belangrijk om de particuliere grondeigenaren te betrekken. Dit is 

bestuurlijk ingevuld door lidmaatschap van Utrechts Particulier Grondbezit in het bestuur van 

Collectief Utrecht Oost. In het praktische beheer vindt veel afstemming plaats met beheerders en 

rentmeesters van de landgoederen.  
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1.4 Keuze van maatregelen 

Het uiteindelijke doel (deelname-toets) is dat een bedrijf 7% van zijn bedrijfsoppervlakte invult als 

EFA (Ecological Focus Area ofwel Ecologisch aandachtsgebied). Voor de invulling van deze 7% is 

binnen de pilot een aanpak ontwikkeld, gebaseerd op drie onderdelen waarmee de EFA ingevuld kan 

worden.  

Kleinschaligheid (instapeis) 
Minimaal 2 kleinschalige percelen van < 1.5 ha die aan 3 zijden omzoomd zijn. 
Omzoming bestaat bij voorkeur uit houtige landschapselementen, maar mag aan één 
van de 3 zijden ook bestaan uit een berm, sloot of steilrand. Deze percelen zijn 
landbouwkundig in gebruik. 

2% 

Biodiversiteitsmaatregelen 
Minimaal 2 van genoemde elementen moeten op het bedrijf aanwezig zijn of worden 
aangelegd. De groen gearceerde elementen kunnen meetellen voor invulling van de 3% 
EFA. Bestaande landschapselementen (incl. poel, natuurvriendelijke oever en 
steilranden) mogen daar slechts 50% van uitmaken. 

3% 

Duurzaamheidsmaatregelen 
Met de duurzaamheidsmaatregelen kunnen punten worden gescoord. Minimaal 20 
dienen er te worden gehaald met implementatie van deze maatregelen op het bedrijf. 

2% 

 

Bij de biodiversiteitsmaatregelen is de volgende lijst gehanteerd. 
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De lijst voor de duurzaamheidsmaatregelen is als volgt samengesteld. 

 

In overleg met de deelnemers is een inventarisatie gemaakt van de bestaande situatie waarna op 

grond van bovenstaande lijsten is gekeken welke duurzaamheidsmaatregelen inpasbaar waren in de 

bedrijfsvoering.  

1.5 Beloning en inpassing in het bedrijf 

Het aanbod aan diensten en ‘beloning’ voor deelname moeten zodanig zijn, dat bedrijven het 

aantrekkelijk vinden om deel te nemen. Deels door diensten te belonen of de kosten voor 

opbrengstderving, de inzaai of de meerkosten voor oogst of verwerking te vergoeden. 

 

In de evaluatie enquête geven de deelnemers aan dat zij extra kosten hebben gemaakt voor de 

maatregelen. Deels worden die kosten gecompenseerd door de vergoeding die vanuit het project 

geboden wordt. Daarnaast zijn er extra of onvoorziene kosten. Zo zijn er na het inzaaien van 

kruidenrijke graslanden extra kosten gemaakt voor beregening. Kruidenrijk grasland loopt vaak niet 

gelijk op met regulier grasland, zodat er meer momenten zijn voor voederwinning en daarmee ook 

meer kosten.  
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De vergoeding werd gemiddeld als ongeveer kostendekkend gezien, maar is was wel een flinke 

spreiding onder de deelnemers (zie bovenstaande grafiek).  

1.6 Kennisoverdracht 

Het was de insteek om veel te doen aan kennisuitwisseling, zowel binnen de groep deelnemers als 

via activiteiten met andere regio’s of met externe deskundigen. Helaas is dat door corona minder uit 

de verf gekomen. Toch zijn er wel excursies, lezingen en veldbezoeken georganiseerd en was er veel 

interactie mogelijk. Op die manier leren boeren van elkaar en wordt de bereidheid vergroot om te 

experimenteren met alternatieve teelten of de bedrijfsvoering aan te passen. In het hoofdstuk 

communicatie wordt dit verder beschreven. 
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2. Werving en begeleiding deelnemers 

2.1 Aanpak 

Zoals eerder beschreven hebben we ons gericht op twee gebieden met kleinschalig cultuurlandschap 

op zandgrond. De bedrijven in deze gebieden zijn vrijwel allemaal melkveehouderijen. Een aantal 

intensieve veehouderijen is in de laatste jaren verdwenen omdat het beleid van overheden en ook 

landgoederen vaak gericht is op het stimuleren van grondgebonden landbouw.  

Er is gekeken of in gebieden aangesloten kon worden op al lopende gebiedsprocessen. We hebben 

bij de werving gekozen voor een mix van het rechtstreeks benaderen van mogelijke kandidaten en 

het doen van een oproep in een krant of vakblad, of de media van LTO Noord of het collectief.  

2.2 Deelnemers 

Bij het werven van deelnemers is erop gelet of de bedrijven wel redelijkerwijs konden voldoen aan 

de eisen om te komen tot invulling van 7% EFA. Met andere woorden: wilden boeren aan de GLB 

thema’s biodiversiteit, landschap, bodem, water en klimaat werken door hun bedrijfsvoering meer 

natuurinclusief in te richten (denk aan alternatieve teelten, verbeteren organische stof, kruidenrijk 

grasland, eiwitgewassen, graanteelt). Het zijn allemaal melkveebedrijven, hieronder een aantal 

bedrijfskenmerken.  

Alle deelnemers hebben een melkveebedrijf, twee ervan zijn biologisch. Alle bedrijven hebben een 

ruim aandeel grasland (meer dan 80% - meestal i.v.m. derogatie) en geven de koeien weidegang. Er 

zijn grote verschillen in bedrijfsomvang, zowel in aantal hectaren (van 22 tot 115 ha) als in aantal 

melkkoeien (van 27 tot 258 koeien). Ook in intensiteit zijn er duidelijke verschillen. Dit varieert van 

0,8 melkkoeien per ha (4300 kg melk per ha) tot 2,3 melkkoeien per ha (22.300 kg melk per ha). 
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De deelnemers waren over het algemeen gemotiveerd om deel te nemen aan het project om 

hiermee een maatschappelijke bijdrage te leveren, mee te denken over vergroeningsmogelijkheden 

en meer samen te werken met anderen. Toch waren de belangrijkste motieven een goede 

vergoeding en inpasbaarheid van de maatregelen in de bedrijfsvoering.  

2.3 Advisering en begeleiding 

Binnen de pilot is door alle collectieven een gestandaardiseerd inventarisatieformulier gebruikt bij 

de eerste keukentafelgesprekken. Op basis van dit inventarisatieformulier is bepaald of een 

deelnemer aan de instapeis van kleinschaligheid voldeed en of de bedrijfssituatie en intenties van de 

deelnemer voldoende mogelijkheden boden voor deelname. Het uiteindelijke doel is dat een bedrijf 

7% van zijn bedrijfsoppervlakte invult als EFA (ecologisch aandachtsgebied).  

Het inventarisatieformulier is opgesteld op basis van de doelen van het GLB (biodiversiteit, 

landschap, bodem, water, klimaat en kringloop landbouw). Het inventarisatieformulier bestaat uit 

de onderdelen: 

• naw-gegevens deelnemer; 

• bedrijfskengetallen (incl. Gecombineerde opgave, Kringloopwijzer & Dashboard Milieu en 

Klimaat en ANLb contracten en duurzaamheidcertificaten); 

• inventarisatie biodiversiteit, natuur en landschap; 

• inventarisatie duurzaamheidsmaatregelen; 

• keuzelijst met te nemen biodiversiteits- en duurzaamheidsmaatregelen. 

Wanneer de deelnemers nog niet voldeden aan de 7% EFA, dan konden uit de maatregelenlijst in -  

overleg met de veldcoördinator - maatregelen gekozen worden om toe te passen in 2019 en 2020. 

Dat konden maatregelen zijn die vooral betrekking hadden op biodiversiteit, zoals de inzaai van 

kruidenrijk grasland, maar ook maatregelen die meer op het vlak van verduurzaming lagen, zoals een 

alternatief voedergewas telen of verbeteren van de bodemkwaliteit. De resultaten van de 

inventarisatie vormen tevens de basis voor het opstellen van het bedrijfsnatuurplan. 
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2.4 Monitoring en controle 

Bij wijze van monitoring is er een uitgebreide digitale enquête uitgevoerd, die door alle 15 

deelnemers is ingevuld. De enquête geeft een goed beeld hoe de deelnemers de deelname aan de 

pilot hebben ervaren, welke maatregelen zij hebben genomen en wat hun ervaringen zijn. De 

resultaten van de enquête zijn grotendeels verwerkt in deze rapportage. 

Verder zijn er voederwaardeanalyses uitgevoerd op de producten van alternatieve voedergewassen 

zoals granen, eiwitgewassen, voederbieten, grasklaver en kruidenrijk grasland. Ook zijn er in 

samenwerking met Collectief Veluwe analyses van compost en bokashi uitgevoerd. 

Er zijn geen intensieve controles uitgevoerd in het veld of de maatregelen ook zijn uitgevoerd 

volgens de afspraken. Wel is er steekproefsgewijs gecontroleerd tijdens bedrijfsbezoeken door de 

veldcoördinator. Door de intensieve samenwerking tussen deelnemers en veldcoördinator kan met 

zekerheid gesteld worden dat alle maatregelen zijn uitgevoerd.  

Er zijn ook beheermeldingen gedaan bij RVO op grond waarvan de NVWA controles kan uitvoeren. 

Het is ons niet bekend of dit ook is gebeurd.  
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3. Maatregelen in de praktijk 

In de pilot is een brede set aan maatregelen ingezet. Zowel voor de 3% aan 

biodiversiteitsmaatregelen, die op basis van oppervlakte zijn beoordeeld, als voor de 2% aan 

duurzaamheidsmaatregelen, die op basis van punten zijn gewaardeerd (minimaal 20 punten te 

behalen). In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de toegepaste maatregelen en de ervaringen 

die ermee zijn opgedaan. In het hoofdstuk Bedrijfsnatuurplannen worden de samenhang en het 

resultaat op bedrijfsniveau in beeld gebracht.  

3.1 Nestgelegenheid 

Het bieden van nestgelegenheid op het erf is een waardevolle maatregel die binnen de ANLb 

systematiek niet opgenomen is. Boerenerfvogels als steenuil, kerkuil, boerenzwaluw en huiszwaluw 

profiteren van nestgelegenheid op het erf mits het leefgebied in de omgeving ook op orde is. In de 

ontwikkelde puntensystematiek voor onze GLB pilot is een (beperkte) waardering hiervoor 

opgenomen. 

3.2 Kruidenrijk grasland en gras-klaver percelen 

10 van de 15 deelnemers hebben het pakket kruidenrijk 

grasland afgesloten. Deels ging het om bestaand 

kruidenrijke grasland, soms opgenomen in ANLb, deels 

om nieuw ingezaaide percelen. Deelnemers zien dit 

duidelijk als een belangrijke en kansrijke maatregel.  

Tegelijk is het nieuw en moet er nog duidelijk ervaring 

mee worden opgedaan. Opmerkingen die gemaakt zijn: 

“Ik heb nog te weinig kennis van deze maatregel om hier 

wat over te zeggen”, en “Het is van de herfst ingezaaid 

dus nog maar even afwachten hoe het uitpakt”. Omdat 

kruidenrijk grasland ook waardering krijgt uit de markt (duurzaamheidsprogramma’s van 

zuivelondernemingen), is dit een extra stimulans. De meeste deelnemers vonden de maatregel goed 

uitvoerbaar en werkbaar en ook passend binnen de bedrijfsvoering in combinatie met de 

vergoedingen.  
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3.3 Derde gewas, teelt eigen krachtvoer en eigen eiwit 

In de pilot is veel aandacht besteed aan de mogelijkheid om naast grasland en snijmaïs een ‘derde 

gewas’ te telen. Dit geeft variatie in het landschap en levert een duidelijke bijdrage aan de 

biodiversiteit. Ook voor de duurzaamheidsdoelstellingen Teelt en verwerking eigen krachtvoer en 

Teelt en verwerking eigen eiwit, kan het waardevol zijn. Toch is het nog niet heel uitgebreid 

toegepast. Dit komt vooral omdat veehouders in verband met de derogatie gebonden zijn aan 

minimaal 80% grasland terwijl voor de overige 20% het gewas snijmaïs een aantrekkelijke keuze is. 

Snijmaïs geeft een goede opbrengst en saldo, is goed inpasbaar in het melkveerantsoen, is redelijk 

oogstzeker en de teelt is relatief eenvoudig.  

 

De teelt van granen biedt kansen voor biodiversiteit en voor het boerenbedrijf. 

• Granen bieden voedsel voor vogels en verschillende kleine zoogdieren. 

• Door de goede doorworteling van veel graansoorten kunnen deze een bijdrage 

leveren aan duurzaam bodembeheer en ondergrondse biodiversiteit. 

• Graan kan ingezet worden als veevoer. 

Enkele deelnemers hebben de teelt van granen geprobeerd. Ook zijn er voederbieten geprobeerd en 

is er op kleine schaal geëxperimenteerd met veldbonen, luzerne en mengteelt. Het lage saldo van 

granen wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de meerwaarde voor de bodem (verbetering 

organische stof-gehalte en structuur). Door graan op te nemen in rotatie met meer rendabele 

gewassen, is het voor een deel van de deelnemers mogelijk om dit rustgewas te integreren in hun 

bouwlandbeheer. 
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Het is maar op beperkte schaal gelukt om via de teelt van alternatieve gewassen een bijdrage te 

leveren aan het percentage eiwit van eigen land. De streefwaarde (Duurzame Zuivelketen, 

Commissie Grondgebondenheid), is 65%. De pilotbedrijven zitten gemiddeld op 67%, maar er is wel 

een flinke spreiding zoals bovenstaande grafiek aangeeft. Zeven van de vijftien bedrijven scoren 

onder de 65%. Er is een lichte trend dat intensievere bedrijven op een lager percentage eigen eiwit 

uitkomen.  
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De deelnemers die een derde gewas hebben toegepast, 

denken dat het daadwerkelijk een bijdrage levert aan 

vergroening binnen het GLB (score 4 op schaal van 5). Ook 

vindt men het uitvoerbaar, goed werkbaar en goed passend 

binnen de bedrijfsvoering. Het feit dat het weinig in de 

praktijk wordt toegepast, ligt vooral aan beperkingen die de 

derogatie regelgeving met zich mee brengt. 

3.4 Vruchtwisseling aanpassen, vanggewas en 

groenbemester 

Gewassen hebben stikstof en fosfaat nodig. Deze stoffen 

komen in de bodem en het water terecht als het gewas ze niet genoeg opneemt. Maïsteelt op zand- 

en lössgrond kent een groot risico op uitspoeling, vooral van stikstof. Er blijft veel stikstof in de 

bodem achter, wat nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu. Na de oogst van maïs op zand- en 

lössgrond moet een vanggewas geteeld worden. Dit is om stikstofuitspoeling te voorkomen. Hier zijn 

uiterlijke zaaidatums voor.  

Bij aanvang van de pilot was de gedachte dat het stimuleren van onderzaai van vanggewassen een 

bijdrage zou kunnen leveren aan de duurzaamheidsdoelen. Nadat er een verplichte keuze ontstond 

tussen onderzaaien of nazaaien in relatie tot de oogstdatum van snijmaïs, is de keuze veranderd. 

Zeven deelnemers hebben onderzaai toegepast.  

 

De maatregel onderzaai werd het slechtst gewaardeerd van alle acties in de pilot, een score van 2,1 

op de schaal van 5. Op de stelling ‘De maatregel was uitvoerbaar en goed werkbaar’ was de score 

slechts 1,8. De droge zomers hebben eraan bijgedragen dat de onderzaai op heel veel plaatsen is 

mislukt. Een deelnemer: “Er is niets terechtgekomen van het onderzaaien. Heb na het hakselen alles 

weer opnieuw kunnen inzaaien. Vind het een waardeloze regeling.” 
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Het draagvlak voor onderzaai is aanmerkelijk afgenomen. 

1. Slechte opkomst vanggewas tijdens groeiseizoen (functie tegen uitspoeling onduidelijk) 
2. Tijdens de maïsoogst wordt het vanggewas kapotgereden: wat doet dit met de nutriënten 

binding waarvoor het vanggewas bedoeld is? 
3. Productieverlies (vanggewas ontwikkelt ten koste van oogstgewas). 
4. Geen mogelijkheid tot bodemherstel na maïsteelt want het vanggewas is al aanwezig. 
5. Verminderde kwaliteit tijdelijke grasland na maïs (onvoldoende bedekking waardoor 

hogere onkruiddruk). 
6. Bij slechte opkomst vanggewas dubbele zaaikosten voor herinzaai.  

 

Over het aanpassen van de vruchtwisseling is veel gesproken maar omdat het bouwplan met 

blijvend grasland en snijmaïs vaak weinig flexibiliteit biedt, is de toepassing beperkt gebleven tot een 

aantal akkers met graan, voederbieten of mengteelt. 

3.5 Organische stof en pH op bouwland 

Het composteringsproject binnen de pilot ging van start met een kennisbijeenkomst bij 

Boerderijcompostering Van den Hengel. Dit bedrijf heeft een bijdrage geleverd aan de pilot met 

kennis over compostering en bokashi en door inzet van mechanisatie. Met de compostfrees konden 

de rillen organisch materiaal bij de deelnemers op locatie goed worden doorgefreesd. Op deze 

manier zijn er praktische veldproeven gedaan met bokashi en compostering op de bedrijven. 

Een groep van vijf deelnemers is in 2019 gaan composteren. In 2020 werden dit er zes en is één 

deelnemer aan de slag gegaan met een bokashi kuil. De composthopen werden gedurende zes 

weken twee keer per week omgewerkt, waarbij regelmatig de temperatuur van de composthoop 

werd gemeten en de ontwikkeling van het materiaal werd bijgehouden. Van diverse composthopen 

zijn analyses gemaakt om het organische stof-gehalte te meten, alsmede het kiemingsgetal van 

aanwezige onkruidzaden. 

 

Deze maatregel werd door de zeven deelnemers hoog gewaardeerd. Er moest wel ervaring worden 

opgedaan. Het frezen van het materiaal ging in eerste instantie soms niet heel gemakkelijk. Het op 

een juiste manier opbouwen van de compostrillen was een aandachtspunt. In het tweede jaar ging 

dit veel beter. Deelnemers zijn enthousiast over deze manier van werken en ook over het resultaat 

en eindproduct: in relatief korte tijd een mooi homogeen eindproduct dat onkruidvrij is en goed 

toepasbaar is voor verbetering van het organische stof-gehalte op bouwland.  
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Voordat het breed toegepast kan worden, is nog wel nader onderzoek nodig. De spelregels over het 

toepassen en verwerken zijn in wet- en regelgeving niet helemaal duidelijk. De kosten zijn in de pilot 

via het project vergoed, maar het is nog niet duidelijk wat de belangstelling zou zijn als de kosten 

volledig door de deelnemer zelf moeten worden gedragen. Ook het milieueffect is lastig vast te 

stellen. Het product compost heeft zeker meerwaarde, maar de belasting van het proces (transport, 

machinaal doorfrezen, herinzaaien ondergrond, etc.) staat hier tegenover. Toch is het zeker de 

moeite waard om de toepassing van compost en bokashi verder te onderzoeken. 
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Er zijn in de pilot nuttige ervaringen opgedaan met het proces van compostering en fermentatie 

(bokashi). Daarbij zijn de grenzen van wat er kan en mag binnen de wet- en regelgeving soms niet 

goed duidelijk. We zijn ervan uitgegaan dat binnen de ‘kleine kringloop’ het gebruikte proces om 

organische stof op te waarderen, is toegestaan. Bij een verdere toepassing zal dit nog eens extra 

onderzocht moeten worden. Bij een van de deelnemers bleek dat RVO een tijdelijke hoop maaisel 

die enkele maanden op het land lag, meteen uit het agrarische bedrijfsperceel (de AAN-laag) had 

verwijderd.  

3.6 Niet-kerende grondbewerking 

Door de bodem niet kerend te bewerken (dus niet te ploegen) blijft er meer bodemleven gespaard, 

wat gunstig is voor natuur en productie. De hoge onkruiddruk op zandgrond zorgt echter voor extra 

uitdagingen voor deelnemers die hiermee willen beginnen. De keerzijde van dit beheer is dat 

vanggewassen die normaliter ondergeploegd zouden worden, nu chemisch moeten worden 

vernietigd. Biologische boeren hebben alleen mechanische onkruidbestrijding tot hun beschikking, 

dus de ploeg is voor hen van nog groter belang.  

3.7 Aangepaste bemesting en bufferstroken langs watergangen 

Zowel het aanpassen van de bemesting als het toepassen ven bufferstroken op grasland is door 6 

deelnemers toegepast. Deze maatregelen worden goed gewaardeerd met 4,2 op de schaal van 5: 

goed inpasbaar en goed werkbaar. Zeker op bedrijven met voldoende grasland voor de 

voederwinning past het vaak goed binnen het bedrijf. Deelnemers stellen wel dat het belangrijk is 

dat de bufferstroken (akkerranden of onbemeste stroken op grasland), blijven meetellen voor het 

bemestingsplan voor de toeslagrechten. Dit is het geval.  

Bij enkele deelnemers is geëxperimenteerd door een hogere vergoeding te geven wanneer een 

bufferstrook langs een rij knotwilgen werd toegepast. Door een extensieve, kruidenrijke strook 

wordt de ecologische waarde van het landschapselement knotbomen verhoogd.  

Het toepassen van een kruidenrijke akkerrand als bufferstrook is door 11 van de 15 deelnemers 

toegepast. De waardering is goed. Het is ecologisch waardevol, maar deelnemers geven ook aan dat 

het vaak lastig inpasbaar is i.v.m. de beperkingen vanuit derogatie.  
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Over het algemeen wordt de vergoeding gezien als compensatie voor kosten en opbrengstderving, 

waar de deelnemer financieel niets mee op schiet. Dit is feitelijk correct omdat de ANLb 

vergoedingen op die manier berekend worden. In algemene communicatie wordt soms de 

verwachting gewekt dat dergelijke maatregelen een verdienmodel vormen. Dat is niet het geval, 

maar het zijn wel maatregelen die vaak goed inpasbaar, en als ze een bijdrage aan vergroening 

kunnen leveren, dan is het zeker nuttig. De toepasbaarheid zou aanmerkelijk vergroot kunnen 

worden als kruidenrijke akkerranden voor derogatie niet als bouwland maar als grasland zouden 

tellen. Feitelijk is het ook een onbemeste strook met grassen en kruiden.  

3.8 Mechanische onkruidbestrijding 

Het verminderen van chemische gewasbescherming is een belangrijke doelstelling voor zowel 

biodiversiteitsherstel als bodem- en waterkwaliteit. Chemische bestrijdingsmiddelen zetten niet 

alleen druk op insectenpopulaties, maar ook op de rest van de voedselketen.  

Zeven deelnemers hebben mechanische onkruidbestrijding toegepast. De vroege mechanische 

onkruidbestrijding werd vaak gedaan met een wiedeg. In later stadium werd ook een roterende 

schoffel ingezet. 

  



 

GLB Pilot BoerenNatuur.nl, Rapportage Collectief Utrecht Oost 22 

3.9 Kansenkaart Agrobiodiversiteit 

Voor alle deelnemers is een kansenkaart Agrobiodiversiteit ontwikkeld, ontwikkeld door 

Boerenverstand. Via deze kansenkaarten kan op perceelniveau een set van mogelijke maatregelen 

worden bekeken, met een score die de geschiktheid in procenten aangeeft per kans. De methodiek 

is veelbelovend maar de praktische toepasbaarheid bleek minder dan gedacht. Voor 

weidevogelgebieden bestaat er het computermodel ‘Beheer op Maat’, dat op perceelniveau de 

potentiële geschiktheid als broedgebied voor weidevogelsoorten aangeeft. Het zou mooi zijn als er 

ook voor kleinschalige zandlandschappen (dus eigenlijk het leefgebied Droge dooradering), een 

vergelijkbare tool zou zijn.  

De kansenkaart Agrobiodiversiteit zou dit kunnen worden, maar in de huidige vorm bleek er te 

weinig verschil te zitten in de waardering van kansen tussen de percelen. Voor keuzes op 

bedrijfsniveau is dat lastig. Bovendien worden soms voorstellen gedaan (plas-dras in bosrijk gebied) 

waar ecologisch vraagtekens bij geplaatst moeten worden.  

Het was nuttig om de analyses binnen de pilot te maken, maar helaas praktisch dus nog weinig 

toepasbaar. 
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4. Bedrijfsnatuurplannen 

Voor alle 15 deelnemers is een individueel bedrijfsplan 

opgesteld met een overzicht van de maatregelen voor natuur, 

duurzaamheid en biodiversiteit.  

In de plannen is een analyse van de bedrijfssituatie gemaakt en 

zijn de scores bepaald voor biodiversiteit en duurzaamheid. Alle 

bedrijven voldeden aan de norm die binnen de GLB-pilot is 

gesteld.  

4.1 Karakteristiek deelnemende bedrijven 

Hoewel alle deelnemers een melkveebedrijf hebben in 

kleinschalig zandlandschap, zijn er ook duidelijke verschillen.  

• De gemiddelde omvang 61 hectare, met een variatie van 

22 tot 115 hectare. 

• 2 van de 15 bedrijven zijn biologisch. 

• Het aantal koeien varieert van 27 tot 258. Sommige bedrijven hebben het vee op meerdere 

locaties. 

• Alle bedrijven voldoen aan de instapeis van minimaal 2 kleinschalige percelen (kleiner dan 

1,5 ha en aan 3 zijden omzoomd). Het aantal van dit soort kleinschalige percelen varieert 

van 2 tot 16. 

• Er zijn geen bedrijven die de koeien volledig op stal houden. Alle deelnemers hebben 

minimaal 120 dagen per jaar beweiding.  

De streefwaarde voor het stikstofbodemoverschot is 125 kg N/ha of lager (Duurzame Zuivelketen). 

10 van de 15 deelnemers voldoen aan deze duurzaamheidsindicator en hebben een lager 

stikstofbodemoverschot. Onderstaande grafiek geeft dit aan.  
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4.2 Deelname ANLb 

Van de 15 deelnemers in de pilot hebben er 14 een overeenkomst met het collectief voor Agrarisch 

Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Dit is logisch omdat het pilotgebied volledig is begrensd door 

het leefgebied Droge Dooradering. Over het algemeen is er op de kleine landschapselementen een 

beheerovereenkomst afgesloten. Onderstaande tabel geeft aan welke pakketten het betreft 

(beheerjaar 2020). 

 

Beheerpakketgroep Aantal BE Oppervlakte Vergoeding 

beheer van bomenrijen 47 0,20 € 22.059,49 

boom op landbouwgrond 14 0,00 € 101,30 

bosje 1 0,09 € 180,14 

botanisch waardevol grasland 100 35,05 € 46.522,99 

duurzaam slootbeheer 57 3,20 € 2.155,88 

griendje 1 0,04 € 91,96 

hakhoutbeheer 6 0,32 € 989,12 

half- en hoogstamboomgaard 2 0,22 € 362,73 

knip- of scheerheg 1 0,00 € 55,47 

kruidenrijke akker 3 6,98 € 13.049,16 

kruidenrijke akkerranden 20 3,28 € 6.605,41 

legselbeheer 1 1,09 € 381,53 

natuurvriendelijke oever 3 0,11 € 283,91 

poel en klein historisch water 2 0,07 € 171,22 

struweelhaag 8 0,17 € 1.357,87 

wintervoedselakker 5 3,44 € 7.863,87 

Eindtotaal 271 54,25 € 102.232,05 

 

De 14 ANLb deelnemers hebben 271 beheereenheden (BE) met een totale oppervlakte van ruim 54 

hectare. Hiermee is een jaarlijkse beheervergoeding van ruim € 100.000,= gemoeid. Dit is iets 

minder dan € 7.000,= gemiddeld per bedrijf. 
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4.3 Kleinschalige percelen 

 De GLB pilot richt zich op het kleinschalige 

zandlandschap en de perceelgroottes maken dit 

duidelijk. De 15 deelnemers hebben gezamenlijk maar 

liefst 417 percelen kleiner dan 1,5 hectare.  

Aantal percelen: 417 

tot 1,5 ha 190 

1,5 tot 2,5 ha 90 

2,5 tot 4 ha 83 

> 4 ha 54 

 

 

 

45% van de percelen is kleiner dan 1,5 ha en slechts 13 procent is groter dan 4 ha. De gemiddelde 

perceelgrootte per deelnemer is 2,21 ha en varieert van 1,0 tot 4,0 ha.  
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4.4 Oppervlakte biodiversiteit 

Als norm in de GLB-pilot is gesteld dat 3% van de bedrijfsoppervlakte moet bestaan uit biodiversiteit, 

te bepalen volgens het vastgestelde rekenschema. Alle bedrijven voldoen hieraan, gemiddeld komen 

zij op 15,5 procent. Dit beeld wordt vertekend door de twee biologische bedrijven, waarvan vrijwel 

de gehele bedrijfsoppervlakte als biodivers wordt geoormerkt. Zonder deze twee komt het 

gemiddelde op 12 procent. 

 

Bij enkele bedrijven die net aan de norm voldoen, is gericht gekeken welke maatregelen er mogelijk 

zijn om aan de norm te voldoen. Andere bedrijven die bijvoorbeeld een aantal percelen 

natuurgrasland in gebruik hebben, voldoen vrij gemakkelijk aan de norm. 
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4.5 Score duurzaamheidsmaatregelen 

Er is een lijst met duurzaamheidsmaatregelen vastgesteld waar een score aan kan worden 

toegekend op basis van een puntensysteem. Om te voldoen aan de vergroeningseis is gesteld dat er 

minimaal 20 punten gescoord moeten worden. Alle bedrijven voldoen hier aan. Het aantal punten 

varieert tussen 24 en 45. 

 

Bovenstaande figuur geeft aan hoeveel punten er gemiddeld zijn gescoord op elk van de 17 

onderdelen. De vijf punten voor de ‘kansenkaart Agrobiodiversiteit’ zijn redelijk gemakkelijk 

verdiend omdat alle bedrijven deze vanuit het project aangeboden hebben gekregen. 

Van de overige maatregelen scoort het verbeteren van het organische stofgehalte op bouwland 

duidelijk het hoogst. Ook de duurzaamheid van het grasland scoort hoog, zeker als de onderdelen 

gras/klaver, kruidenrijk gras en >80% blijvend gras, als één groep gezien worden.  

Omdat het inzaaien van vanggewas/groenbemester op zandgrond wettelijk verplicht is, zijn hier 

geen punten (meer) aan toegekend. Uiteraard is deze maatregel wel toegepast. 

Het is opvallend dat alle duurzaamheidsmaatregelen die in beeld zijn gebracht, ook in meer of 

mindere mate zijn toegepast. 
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5. Kleinschaligheid 

Het identificeren en op waarde brengen van kleinschaligheid is eigenlijk de kern van ons project. De 

maatregelen voor vergroening hangen hier eigenlijk allemaal mee samen. In dit hoofdstuk gaan we 

specifiek in op de waarde van deze kleinschaligheid en de effecten op de bedrijfsvoering van de 

boer. 

 

Bovenstaande kaart geeft een typisch beeld van de bedrijfssituatie van een melkveebedrijf op de 

flank van de Utrechtse Heuvelrug. De percelen zijn geprojecteerd op een hoogtekaart, hoe meer 

geel/oranje, hoe hoger de grond. De gele gronden zijn over het algemeen hogere zandgronden met 

bos of kleine landschapselementen. De groene delen geven de lager gelegen landbouwgronden aan. 

Duidelijk is de kleinschaligheid en de verspreide ligging van de percelen. Veel percelen zijn omzoomd 

met bos of landschapselementen. 

5.1 Bedrijfsomvang en perceelgrootte 

De gemiddelde bedrijfsomvang van de deelnemers is ruim 61 hectare. Daarbij horen dan 28 

percelen, waarvan 13 kleiner dan 1,5 ha. Verder zijn er 6 percelen tussen 1,5 en 2,5 ha, 5 percelen 

tussen 2,5 en 4 ha en nog eens 4 percelen die groter dan 4 ha zijn.  
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5.2 Omzoming en sloten 

Omzoming van de percelen is een belangrijk kenmerk van het kleinschalige landschap, ook wel 

coulisselandschap genoemd. In de pilot is een analyse gemaakt van de omzoming op alle 15 

deelnemende bedrijven.  

 

De omzoming van de percelen is gemiddeld 46%. Langs bijna de helft van alle perceelsranden staan 

dus bomen. Tussen de deelnemers varieert dit percentage van 25 tot 64 procent. 

 

Er is verder gekeken waar de omzoming uit bestaat. Het 

gemiddelde perceel van alle deelnemers is 2,21 ha groot. 

Per hectare landbouwgrond is er gemiddeld 338 meter aan 

perceelsranden. Hiervan is 183 meter niet omzoomd. De 

andere zijden bestaan gemiddeld uit 53 meter bosrand, 2 

meter hagen, 46 meter houtsingel, 25 meter knotbomen en 

29 meter opgaande bomen.  
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Een bedrijf met veel kleine percelen heeft relatief ook heel veel perceelsranden. Ter vergelijking: stel 

we hebben een optimaal bedrijf met allemaal percelen die 4,5 ha groot zijn, 300 meter lang en 150 

meter breed. De omvang (perceelsrand) is dan 900 meter bij 4,5 ha, dus 200 meter per hectare.  

De deelnemers zitten hier ruim boven. De lengte aan 

perceelsrand varieert van 217 tot 481 meter per ha, met een 

gemiddelde van 338 meter. Bovenstaande figuur geeft per 

deelnemer de gemiddelde lengte aan perceelsranden per ha. 

Verder is de gemiddelde slootlengte per ha vermeld. Dit is 

141 meter.  

5.3 Beschaduwd oppervlak 

Met veel perceelsranden en veel omzoming, is er ook veel 

schaduwwerking op de landbouwpercelen. Dit geeft 

opbrengstderving en is daarmee een wezenlijke factor voor de rendabiliteit van het boerenbedrijf. 

Om dit inzichtelijk te maken is een analyse gemaakt van de ligging van de omzoming op de percelen 

van alle deelnemers. Daarbij zijn enkele aannames gedaan. Op de eerste plaats het aantal meters 

schaduw dat een landschapselement geeft als het aan de zuidkant van een perceel ligt.  

Element Schaduw 

Bosrand 20 meter 

Houtsingel/-wal 15 meter 

Knotbomen 3 meter 

Opgaande bomen 7 meter 

Hagen 3 meter 

 

Vervolgens is van alle landschapselementen de ligging bepaald. Een element aan de noordkant van 

een perceel geeft immers geheel geen schaduw; het is dus van belang om de ligging te weten. 

Daarbij is de volgende tabel gebruikt: 

Ligging Percentage schaduw 

Noord 0% 

Noordoost en Noordwest 25% 

Oost en West 50% 

Zuidoost en Zuidwest 75% 

Zuid 100% 
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Met bovenstaande gegevens is rekenwerk gedaan om te bepalen welk gedeelte van de 

landbouwpercelen beschaduwd is. Dit geeft het volgende beeld: 

 

In totaal 7,3% van de landbouwgrond van de 15 deelnemers is beschaduwd, voornamelijk door 

bosranden, houtwallen en houtsingels. Bij de gemiddelde bedrijfsoppervlakte van 61,42 ha is dan 

4,50 ha beschaduwd. 

Stel dat het gemiddelde gewassaldo per ha € 2000,= is en dat er door de beschaduwing een 

opbrengstderving is van 50%, ofwel € 1000,= per ha. Bij 7,3% schaduwwerking is de gemiddelde 

derving van opbrengst dan € 73,= per hectare. 

Dat betekent dat er door de schaduwwerking van omzoming gemiddeld een opbrengstderving is van 

€ 4500,= per bedrijf (4,5 ha beschaduwd).  

Uiteraard is dit een ruwe schatting waar best kanttekeningen bij te maken zullen zijn. Zo is er naast 

schaduwwerking ook sprake van vochtonttrekking door landschapselementen. Maar het geeft naar 

ons idee wel een goede indicatie van het effect van kleinschaligheid en omzoming.  
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5.4 Het gemiddelde perceel in kleinschalig landschap 

In de vorige paragrafen is het een en ander beschreven over kleinschalige percelen en omzoming. 

Om dit visueel te maken is onderstaand plaatje gemaakt van het gemiddelde perceel in ons 

landschap: 

 

 

Het ‘gemiddelde perceel’ van onze pilotdeelnemers is 2,21 ha groot en heeft een onregelmatige 

vorm. Langs het perceel ligt 312 meter sloot. 

Van de totale omtrek van 747 meter bestaat 117 meter uit bosrand, 102 meter uit houtsingel, 64 

meter uit opgaande bomen en 55 meter uit knotbomen. 

Door de aanwezigheid van deze elementen ligt er 7,3% in de schaduw, ofwel 0,16 hectare.  
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5.5 Conclusies en discussie m.b.t. kleinschaligheid 

Het kleinschalige landschap is de kern van deze GLB pilot. Op de eerste plaats vinden we het van 

belang dat de boeren, na twee jaar in het project te hebben deelgenomen, de mogelijkheid hebben 

om kleinschaligheid in het nieuwe GLB op te nemen.  

 

Bovenstaande vraag is in de evaluatie opgenomen. De deelnemers zien het waarderen van 

kleinschaligheid dus als een goede mogelijkheid in het nieuwe GLB (score 4,1 op een schaal van 5).  

Daarbij zijn de volgende punten van belang: 

1. Het beheer van de elementen moet goed geregeld zijn. De huidige vergoedingen binnen het 

ANLb voor kleine landschapselementen (leefgebied droge dooradering) voldoen hierin. Het 

is wel van belang dat er voldoende beheerbudget blijft, ook bij uitbreiding van elementen. 

Bedacht moet worden dat het ANLb een vergoeding geeft voor de kosten van het beheer 

van het element zelf. Overige kosten zijn daarbij niet meegenomen. 

2. Kleinschaligheid zorgt op twee manieren voor extra kosten, in het nieuwe GLB zou via een 

puntenwaardering voor kleinschaligheid een vergroeningsbijdrage verstrekt kunnen worden 

om deze kosten te dekken. Het betreft: 

• extra bewerkingskosten (uren en machinekosten) door het werken met kleine 

percelen met vaak een onregelmatige vorm; 

• opbrengstderving door schaduwwerking en vochtonttrekking. Deze is voorzichtig 

becijferd op € 73,- per ha (€ 4500,- per bedrijf). 

3. Als bovenstaande punten niet goed geregeld zijn, is de kans groot dat kleinschalige percelen 

verdwijnen (groter worden gemaakt) en dat landschapselementen eveneens verdwijnen. Dit 

is een heel geleidelijk en moeilijk te beheersen proces. Een boom gaat dood en wordt niet 

vervangen. Struweel wordt opgeruimd. Stukjes houtwal worden afgegraven om de 

afwatering te verbeteren.  

4. Voor het kleinschalige zandlandschap streven we eigenlijk niet alleen naar behoud, maar ook 

naar herstel en versterking. Daartoe is er nu geen enkele prikkel. Als er voor kleinschaligheid 

een reële vergoeding is (punt 1 en 2), dan is verder nog nodig: 

• vergoeding voor aanlegkosten; 

• vergoeding voor waardedaling van de grond. 
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6. Communicatie 

Het is belangrijk om naar de direct betrokkenen en naar de buitenwereld goed te communiceren, 

zeker bij een project als deze pilot. Toch is hier vrij terughoudend mee omgegaan. Op de eerste 

plaats omdat er samen met de deelnemers, op basis van hun eigen wensen en ideeën, is gezocht 

naar toepassingsmogelijkheden van vergroening. Het is belangrijk om dit gebiedsgericht en van 

onderaf in te vullen. Er is wel gebruik gemaakt van externe kennis, maar externe beïnvloeding is 

beperkt. Later is de communicatie door corona beperkt. 

6.1 Communicatie naar deelnemers 

De 15 deelnemers zitten in een niet al te groot gebied en kennen elkaar en de veldcoördinator van 

het collectief vrij goed. Dit maakt dat er korte lijnen zijn en er via telefoon en e-mail snel afspraken 

gemaakt kunnen worden. Ook de voorgang was op die manier goed te volgen. Overigens zijn er in de 

open lucht en op afstand wel afspraken geweest om de ontwikkeling van de pilot te bespreken.  

6.2 Externe communicatie 

De externe communicatie heeft vooral plaatsgevonden via de website en nieuwsbrieven van het 

collectief. Verder zijn er persoonlijke contacten en ontmoetingen geweest met diverse partijen en 

relaties. 

• andere collectieven 

• Boerennatuur 

• LTO afdeling Gelderse Vallei en Kromme Rijnstreek 

• Utrechts Particulier Grondbezit 

• Provincie Utrecht 

• Waterschap Vallei en Veluwe en HDSR 

• diverse gemeenten 

6.3 Bijeenkomsten en kennisuitwisseling 

Vooral door corona zijn er weinig bijeenkomsten, excursies of veldbezoeken georganiseerd. Toch is 

er wel een aantal bijeenkomsten geweest waarbij we als pilot actief betrokken waren of waar we 

onze deelnemers nadrukkelijk voor hebben uitgenodigd. 

6.3.1 Informatieavonden 

In beide zoekgebieden is een informatieavond georganiseerd voor geïnteresseerden. Nadat in 

voorjaar 2019 duidelijk werd dat de pilot door zou gaan, is een vliegende start gemaakt om nog in 

2019 met praktische veldmaatregelen te kunnen starten.  
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6.3.2 Compostering en slootbeheer 

Rond bodem- en waterkwaliteit zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd. In het eerste jaar 

was er een brede startavond bij Boerderijcompostering Van den Hengel. Op die avond zijn de 

mogelijkheden besproken van compostering en bokashi en van bufferstroken langs watergangen. 

Een aantal deelnemers heeft zich op die avond meteen aangemeld voor deelname aan de 

maatregelen. Later zijn er nog twee kleinere praktische bijeenkomsten geweest in de deelgebieden 

om de aanpak en voortgang verder te bespreken.  
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6.3.3 Klavers, kruiden en koeien 

Deze lezing is gegeven door Jan de Wit van het 

onafhankelijke instituut Louis Bolk. Klaver is een 

vlinderbloemige en vlinderbloemigen binden CO2 waardoor 

kunstmest niet meer nodig is. Klaver zorgt daarnaast voor 

veel wormen (lucht) in de bodem en is samen met gras, dat 

weer zorgt voor veel wortels in de bodem, een ideale 

combinatie. 

Gras-klaver is ideaal voor het gebruik bij vruchtwisseling. Uit 

onderzoek uit 2015 bleek dat gras-klaver zo’n € 400,- meer 

opleverde per hectare. Anno 2019 zal dit rond de € 200,- per 

hectare liggen. Daarnaast is gras-klaver robuuster dan gras 

doordat klaver minder last heeft van droogte en beter 

bestand is tegen een nat en koud voorjaar, omdat het later 

kiemt). 

Er waren 10 deelnemers bij deze avond. 

 

 

 

6.3.4 Kansrijke (derde) gewassen 

Deze avond werd gezamenlijk georganiseerd door Collectief 

Veluwe en Collectief Utrecht Oost.  

Verschillende kansrijke gewassen werden behandeld door 

loonbedrijf Van Maanen met het accent op de teelt, en door 

voerleverancier Wolswinkel met het accent op de 

inpasbaarheid in het rantsoen voor melkkoeien.  

Er is ingegaan op de gewassen lupine, mengteelt 

gerst/erwten, sorghum, tarwe, maïs met stangenbonen en 

zomer- en winterveldbonen. 

Er waren op deze avond 18 deelnemers voor beide 

collectieven gezamenlijk. 
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6.3.5 Compostering Agriton 

Agriton maakt bacteriën en is actief in land- en tuinbouw 

in met name West-Europa. De basis van het bedrijf is 

innoveren. Het richt zich op het omzetten van organische 

resten in bodemvoeding.  

EM-technologie betreft effectieve micro-organismen en 

heeft zijn basis in Japan. Het zijn melkzuurbacteriën, 

fotosynthetiserende bacteriën en gisten. Alle EM samen 

zijn in staat energie vast te houden. 

Tijdens een informatieavond van Collectief Veluwe en 

Collectief Utrecht Oost gezamenlijk, zijn de 

toepassingsmogelijkheden gepresenteerd met een accent 

op bodemverbetering en bokashi toepassingen. 

 

 

 

 

6.3.6 Studieavond voederbieten 

Aanleiding voor deze studieavond was de ervaring die in 

2019 jaar is opgedaan met de teelt van voederbieten 

rondom Leusden. Ook de teelt van andere 

voedergewassen staat in de belangstelling. Eiwit van 

eigen land, grondgebondenheid, benutting van eigen 

voer, biodiversiteit en carbon footprint. Tijdens deze 

studieavond is het afgelopen seizoen geëvalueerd en is 

vooruitgekeken naar het nieuwe groeiseizoen. 

Deze avond is samen met AgruniekRijnvallei 

georganiseerd. De volgende onderwerpen kwamen aan 

bod. 

• Het  GLB-project ‘Naar vijftig tinten groen in het 

kleinschalige cultuurlandschap’, door Henk 

Davelaar, voorzitter Collectief Utrecht Oost 

• Teelt van voedergewassen, door Bert Straten, 

akkerbouwspecialist AgruniekRijnvallei 

• Evaluatie teelt voederbieten 2019, door Bert 

Straten, akkerbouwspecialist AgruniekRijnvallei 

• Voeding van voederbieten, door Jeroen van 

Veldhuizen, rundveespecialist AgruniekRijnvallei 
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7. Gebiedsproces en samenwerking 

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 in 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. 

7.1 Samenwerking met deelnemers en in de regio 

 

Wat heeft bijgedragen aan uw veranderde houding ten opzichte van vergroening op uw bedrijf? 

• Nieuwe inzichten en ervaringen zijn altijd goed. 

• Nieuwe gewassen leren kennen, die misschien toch iets bijdragen aan de 
bedrijfsvoering. 

• Meer inzicht naar de toekomst toe. 

• Met het vergroenen zijn we al wat langer aan het experimenteren. Dit was een mooie 
gelegenheid om met nieuwe maatregelen te experimenteren. 

• Meer kennis. 

• Ervaringen opgedaan met nieuwe vergroeningsmaatregelen. 

• Melkfabriek. 

• Ervaringen opgedaan met nieuwe vergroeningsmaatregelen etc. 

• Ervaringen opgedaan. 

• Ervaring opdoen met nieuwe vergroeningsmaatregelen. 

• Biologische bedrijfsvoering, op naar natuurinclusief. 

• Contact met boeren en met boeren kennis delen. 

• Ervaringen opgedaan met nieuwe vergroeningsmaatregelen. 

• De voorlichtingsbijeenkomsten met collega-boeren. 

• Het kan een extra inkomstenbron zijn om de minder vruchtbare percelen juist te 
gebruiken voor vergroening. Dan creëer je een win-winsituatie. 

• Natuurlijk ben ik positiever gaan denken over vergroeningsmaatregelen maar de 
vergoedingen waren dan ook passend. Bij het nieuwe GLB is het nog afwachten. 

• Via een speciale melkstroom werd vergroening interessant. 

• Door corona weinig uit kunnen wisselen met andere collega’s. 

• Ik ben niet veranderd, we kijken al jaren hoe het anders kan. 
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Over de toepassingsmogelijkheden van een puntensysteem in het nieuwe GLB zijn de deelnemers 

wisselend positief. Er is vertrouwen in de methodiek zoals die in het pilotproject is toegepast. Maar 

er is tegelijkertijd wantrouwen richting de overheid of er een systeem komt dat goed functioneert 

en in de praktijk werkbaar is. 

7.2 Samenwerking met andere collectieven 

Omdat de pilotgebieden van Collectief Veluwe en Collectief Utrecht Oost vrijwel aan elkaar grenzen, 

is er veel samen opgetrokken. Voor een aantal veldexcursies en informatieavonden zijn deelnemers 

uit beide collectieven uitgenodigd.  

Verder is er regelmatig overleg en afstemming geweest met de samenwerkingspartners in de GLB 

pilot ‘Vijftig tinten groen in het kleinschalige cultuurlandschap’.  

7.3 Deelgebiedsplan 

De aanpak van het project is in een deelgebiedsplan uitgewerkt. Dit is een lopend proces geweest. Er 

is dus niet bij de start een plan gemaakt om op het gebied los te laten. Het plan is juist gezamenlijk 

met de deelnemers ontwikkeld en in het eerste projectjaar voortdurend bijgesteld en aangescherpt. 

Pas in 2020 was er eigenlijk een echt plan gereed om verder mee aan de slag te gaan. Op deze 

manier bottom-up werken is goed bevallen. Bij een gebiedsproces als dit is het goed om de input 

vanuit de bedrijven en de partners goed te gebruiken.  

7.4 Rol collectief 

De deelnemers vinden het belangrijk dat het collectief een rol speelt in de vergroening van het 

nieuwe GLB. Er is goed contact met de veldcoördinator en de collectieven staan dicht bij de praktijk 

en hebben veel kennis. In samenwerking bereik je het meest. Het agrarisch collectief weet waar de 

knelpunten zitten in het huidige beleid en waar nog kansen liggen.  
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Er zijn ook wel kanttekeningen en zorgen bij een nieuwe aanpak. Deze richt zich vooral op 

regelgeving vanuit het ministerie en de EU. Er moet flexibiliteit en keuzevrijheid zijn en ruimte om 

vanuit de ondernemer zelf te komen tot een concrete invulling op basis van een ‘menu met 

mogelijke acties’. En er moet gewerkt worden aan een goed verdienmodel. Het idee is om met een 

regionale aanpak zelf het plan te maken en te laten zien dat landbouw en natuur samen kunnen 

gaan. 

 

De rol van het collectief in de pilot wordt door de deelnemers goed gewaardeerd. Collectief Utrecht 

Oost heeft een sterke positie in het netwerk en is een professionele organisatie. Dit zou verder 

versterkt kunnen worden wanneer er een taakverzwaring komt vanuit de nieuwe invulling van het 

GLB. De deelnemers zien graag dat dit vanuit de regio wordt gecoördineerd met een centrale rol 

voor de agrarische natuurcollectieven. 
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8. Samenvatting en conclusies 

Doel van dit project was experimenteren met verschillende vergroeningsmaatregelen om te kijken in 

hoeverre deze kunnen bijdragen aan de doelen vanuit het GLB. Voordat in wordt gegaan op de 

inhoudelijke resultaten, is het belangrijk een beeld te geven van een toekomstig agrarisch bedrijf. Bij 

vergroening en verduurzaming wordt vaak de link gelegd met kleinschalige, extensieve, 

laagproductieve landbouw. Dat is niet het beeld van de ondernemers uit ons project. Het zijn 

allemaal toekomstgerichte bedrijven die graag aan vergroening werken, maar wel gecombineerd 

met economische duurzaamheid. Vergroening op extensieve bedrijven die in een afbouwfase zitten 

of die in een kleine niche opereren, is wellicht gemakkelijk te realiseren op de korte termijn, maar op 

de lange termijn niet duurzaam. We kennen voorbeelden van mooie natuurgerichte bedrijven met 

een ondernemer die als ‘stopper’ benoemd kan worden. Vaak komt er dan een moment dat het 

bedrijf en de grond worden verkocht en 

de ontwikkelde biodiversiteit weer 

teniet wordt gedaan. Vergroening in 

het GLB is alleen duurzaam als het 

toegepast kan worden bij economisch 

sterke, duurzame bedrijven.  

De 15 bedrijven die deelnamen aan dit 

project, horen tot die groep. Ze 

verschillen flink in omvang en 

bedrijfsopzet, maar zijn van 

ondernemers die toekomstgericht 

werken. Met een gemiddelde 

melkproductie van 900.000 kg per jaar 

zal de omzet in de orde van € 400.000,= 

per bedrijf zitten. De huidige omzet in 

agrarisch natuurbeheer (ANLb vergoedingen) is gemiddeld ongeveer € 7.000,= ofwel bijna 2% van de 

omzet. Door de GLB pilot met extra maatregelen voor biodiversiteit en duurzaamheid is dit gestegen 

tot circa 3% van de omzet. Bij een toekomstgerichte invulling van de vergroening via het GLB via 7% 

ecologisch aandachtsgebied (EFA) zou gedacht kunnen worden aan een verdere groei van de 

bedrijfsomvang richting € 500.000,= met daarbinnen circa 5% aan vergoedingen voor vergroening   

(€ 25.000,=).  

Deze pilot geeft een aanzet voor de mogelijk invulling in het kleinschalige landschap.  
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8.1 Samenvatting 

Binnen de pilot is een gebiedsproces doorlopen waarbij samen met de 15 deelnemende boeren al 

werkende een gebiedsplan is gemaakt. Vaak werden de ideeën op initiatief van Collectief Utrecht 

Oost uitgewerkt samen met de deelnemers of met partners zoals LTO Noord, overheden en het 

regionale bedrijfsleven. Hoewel niet alle partijen evenveel inbreng hebben geleverd, zijn de 

discussies als waardevol ervaren. Vaak ging in het begin veel tijd zitten in voorlichting over het 

nieuwe GLB, zowel aan boeren als aan gebiedspartijen. 

Het waarderen van vergroeningsmaatregelen is mogelijk via een combinatie van beloning voor 

kleinschaligheid, het waarderen van biodiversiteit op basis van hectare en het vergoeden van 

duurzaamheid op basis van een puntensysteem. De pilot heeft aangetoond dat dit werkbaar is.  

Het waarderen van kleinschaligheid is in de pilot ingevuld door een instapeis te hanteren van 

minimaal twee kleinschalige percelen (kleiner dan 1,5 ha). Voor een brede toepassing in het GLB kan 

dit nog verder worden uitgewerkt. Op bedrijven die echt vervlochten zijn met een kleinschalig 

landschap, gaat het effect veel verder dan deze twee percelen. De pilot heeft uitgewezen dat er een 

aanmerkelijk effect is op bewerkingskosten en opbrengstderving. Voor het vertalen van de 

gemiddelde perceelsomvang en de mate van omzoming kan nog een betere methode worden 

gevonden. De pilot heeft daartoe al een goede aanzet gegeven.  

Er is duidelijk belangstelling onder de ondernemers voor het inpassen van kruidenrijk grasland, 

gras/klaver percelen, alternatieve voedergewassen en ecologische maatregelen zoals akkerranden. 

Deze leveren variatie en biodiversiteit en zijn goed inpasbaar in het bedrijf.  

Een knelpunt is vaak wel de belemmerende regelgeving. De spelregels op het gebied van derogatie, 

vanggewassen, scheuren van grasland, etc. hebben een duurzaamheidsdoelstelling maar werken 

tegelijk het invoeren van biodiversiteitsmaatregelen tegen.  

Het waarderen van blijvend grasland is nog een aandachtspunt. Een hoog aandeel blijvend grasland 

wordt als duurzaam gezien. Maar het beperkt tegelijkertijd de mogelijkheid om veel andere 

maatregelen toe te passen, eenvoudig omdat de grond al benut is als grasland. Hier zal nog een 

keuze gemaakt moeten worden door bijvoorbeeld blijvend grasland hoger te waarderen (waardoor 

minder andere maatregelen nodig zijn), of door toch te streven naar meer variatie en daarmee een 

wat lager percentage blijvend grasland.  

Over het geheel gezien is er bij de deelnemers draagvlak om vergroening toe te passen volgens een 

methodiek zoals in de pilot is uitgetest. Voorwaarde is wel dat het past in een duurzaam en goed 

inpasbaar verdienmodel, dat aansluit op regelgeving en initiatieven vanuit de markt. De regionale 

aanpak met ondersteuning vanuit het agrarisch collectief heeft goed gewerkt en hier kan bij de 

invulling van het nieuwe GLB op worden voortgebouwd. 
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8.2 Conclusies en aanbevelingen 

In deze rapportage staan in de verschillende hoofdstukken al verschillende ervaringen en conclusies 

vermeld. Hieronder geven we de belangrijkste boodschappen die relevant zijn voor het Nationaal 

Strategisch Plan (NSP), met de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB.  

1. Zorg dat het boeren in een kleinschalig landschap rendabel en gewaardeerd wordt. 

a. Zorg dat er in het GLB in de Nederlandse situatie een reële vergoeding komt om de 

opbrengstderving door kleinschaligheid en omzoming (extra bewerkingskosten, 

schaduwwerking, vochtonttrekking, etc.) te compenseren. 

b. Zorg dat er een goede regeling komt voor aanleg en herstel van landschap, met 

steun voor investeringen, waardedaling van de grond en behoud van oppervlakte 

voor GLB betalingen. 

c. Zorg dat er voldoende budget is voor goed beheer van landschapselementen en 

andere vormen van agrarisch natuurbeheer, dit betekent een groei van het ANLb 

budget. 

d. Zorg er op deze manier voor dat kleinschaligheid en aanwezigheid van 

landschapselementen door de boer niet als een kostenpost worden gezien maar als 

een inkomenscomponent die tevens maatschappelijke waardering oplevert. 

2. Zorg voor regionaal maatwerk, waarbij uit een landelijke lijst van mogelijke maatregelen, via 

een gebiedsgerichte aanpak de beste invulling wordt gekozen voor zowel biodiversiteit als 

agrarische inpasbaarheid.  

3. Doe verder onderzoek om tot een puntensysteem te komen om de gewenste ecologische 

aandachtsgebieden in te vullen en betrek daarbij praktijkbedrijven zoals in deze pilot. 

4. Neem waar mogelijk beleidsmatige belemmeringen weg. 

a. Werk aan een invulling voor derogatie die het mogelijk maakt om diversiteit en 

derde gewassen in te passen, bijvoorbeeld via 70% gras, 20% snijmais, 10% overig. 

b. Zorg dat akkerranden, zeker als het gaat om meerjarige randen met gras/kruiden 

mengsels, bij derogatie meetellen als grasland en niet als bouwland. 

c. Pas de regelgeving voor vanggewassen aan. De huidige invulling met onderzaai en 

strikte oogstdatum is contraproductief. 

d. Zorg dat ontwikkeling van kruidenrijk grasland binnen de spelregels van het 

‘scheurverbod’ mogelijk wordt, denk aan een ontheffing voor doorzaai, strokenfrees 

en vergelijkbare technieken. 

e. Zorg dat er op boerenschaal meer mogelijkheden komen om organisch materiaal via 

de ‘kleine kringloop’ te verwerken tot een hoogwaardiger product via compostering, 

fermentatie, etc. 
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5. Beperk de administratieve lasten waar mogelijk. 

a. Zorg voor één loket voor de boer voor biodiversiteitsmaatregelen; de collectieven 

kunnen daarbij een goede rol vervullen. 

b. Zorg dat digitale registraties op elkaar afgestemd zijn en dat de huidige problemen 

door grensverschillen tussen agrarisch areaal, agrarisch leefgebied, topografische 

grens en afbakening bedrijfspercelen tot het verleden behoren.  

c. Beperk de verplichting om beheer centraal te melden en geef de agrarische 

collectieven als gecertificeerde organisaties de taak om dit via hun eigen controle- 

en schouwprotocollen te bewaken. 

6. Zorg voor afstemming van GLB-vergroening met marktinitiatieven zoals Duurzame 

Zuivelketen, PlanetProof, etc. en voorkom dat deze elkaar tegenwerken.  

7. Stimuleer samenwerking en kennisuitwisseling op praktische schaal om daarmee draagvlak 

en vertrouwen te winnen voor het inpassen van vergroeningsmaatregelen. 

8. Zorg voor continuïteit in regelgeving en ondersteuning, bied langlopende overeenkomsten 

voor doelen die om een langjarige aanpak vragen, zoals voor botanisch beheer. 

9. Onderzoek samen met de collectieven welke rol zij in het nieuwe GLB willen en kunnen 

vervullen. Agrarische ondernemers geven aan vertrouwen te hebben in hun laagdrempelige 

en gebiedsgerichte aanpak.  

 

 


