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Leeswijzer 
 

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gaat na 2022 op de schop. Op 1 juni 2018 heeft 

de Europese commissie hiervoor wetsvoorstellen gepresenteerd. In deze voorstellen is duidelijk 

gemaakt dat de Europese commissie het GLB doelgerichter wil inzetten voor milieu, klimaat, 

biodiversiteit en landschap.  Ook de Nederlandse rijksoverheid is voornemens het GLB in te zetten 

voor deze doelen.  

De vraag is hoe dit concreet uitgewerkt kan worden voor de Nederlandse landbouwsector, hoe dit 

samenhangt met initiatieven voor verduurzaming binnen de verschillende landbouwsectoren en 

voedselketens en wat agrarisch ondernemers nodig hebben om verduurzaming in de bedrijfsvoering 

verder vorm te geven. LTO Nederland heeft het initiatief genomen om boeren & tuinders te 

consulteren over deze vraag in de GLB Pilot Sectorale bouwstenen.  In 2019 en 2020 zijn de 

mogelijkheden die agrariërs zien om duurzaamheid in hun bedrijfsvoering verder vorm en een impuls 

te geven opgehaald. De pilot heeft een platform geboden voor alle boeren en tuinders van 

Nederland om mee te praten over de Nederlandse invulling van het GLB voor na 2022. Door middel 

van een communicatiecampagne zijn een online enquête en interactieve bijeenkomsten per sector 

onder de aandacht gebracht. Ruim 2.200 boeren en tuinders hebben hun inbreng geleverd. Deze 

inbreng is per sector en voor de grotere sectoren uitgesplitst naar bodemtype en/of regio uitgewerkt 

in sectorrapportages. Voor u ligt de sectorrapportage melkveehouderij op veengronden met daarin 

de bevindingen uit de pilot voor deze sector.  

De sectorrapportages zijn een bron van informatie voor beleidsmakers die schrijven aan het 

Nationaal Strategisch Plan voor het toekomstig GLB en voor de landbouwsector  zoals LTO 

vakgroepen om hun standpunten en positie te bepalen ten behoeve van de komende discussie over 

de Nationale invulling van het GLB.  
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1. Beschrijving van de sector  
 

Het huidige Gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft een looptijd tot en met 2020. Dit beleid wordt 

als onvoldoende doelmatig voor doelen op het vlak van biodiversiteit, milieu en klimaat beschouwd. 

LTO Nederland ziet een nationale invulling van het toekomstige GLB voor zich dat inpaspaar en 

toepasbaar is voor de Nederlandse landbouwsector en aansluit bij verduurzamingsinitiatieven van 

ketens en anderzijds ook een bijdrage van betekenis levert aan de Sustainable Development Goals. 

De nationale invulling van het toekomstige GLB beleid wordt afgestemd op huidige wet- en 

regelgeving, duurzaamheidsinitiatieven en ideeën en ambities vanuit de melkveesector. Dit 

sectorplan richt zich op de melkveehouderij op lössgrond. In dit hoofdstuk wordt een toelichting 

gegeven van de Nederlandse melkveehouder, de huidige wet- en regelgeving op het gebied van 

milieu, biodiversiteit en klimaat en worden de lopen duurzaamheidsinitiatieven verder toegelicht. 

Nederland bezit van oudsher een aantal melkveehouderij gebieden met name in het westen en 

noorden van het land. In oost en zuid Nederland waren de bedrijven meer gemengd van aard. Dit 

heeft te maken met de grondsoort. De veengronden die zich hier bevinden zijn voornamelijk geschikt 

als grasland voor voederwinning en beweiding en daarmee melkveehouderij. Anno 2020 bevinden de 

meeste melkveebedrijven zich in de provincies Friesland, Overijssel, West-Groningen, Zuid-Holland-

Utrecht, Oost-Gelderland, Oost-Brabant en midden-Noord Holland. De melkveehouderijsector 

gebruikt circa 60% van de landbouwgrond verspreid over heel Nederland. De melkveehouderij is in 

omvang als in economische waarde de grootste veehouderij sector en hoofdzakelijk grondgebonden. 

De Nederlandse melkveehouderij als fokkerij behoort tot de top van de wereld.  

 

De ruimtelijke verdeling van de melkveehouderij is weergeven in figuur 1.1, uitgedrukt in omzet per 

km². (van der Peet et al., 2018). 

Figuur 1.1 ruimtelijke verdeling van de melkveehouderij 
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1.1 Sector melkveehouderij Nederland 
 

Volgens gegevens uit CBS had de rundveestapel in Nederland in 2019 een omvang van ruim 3,8 

miljoen dieren en bijna 1,5 miljoen overige graasdieren als schapen en geiten. Van alle provincies 

hebben Friesland, Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland (oost), Utrecht (west), Noord-Brabant (oost) 

en Limburg (noord) veruit de meeste koeien 

 

Figuur 1.2 Aantallen dieren en bedrijven per regio in Nederland. 

Nederland telt ongeveer 16.000 melkveebedrijven. De verdeling over Nederland van aantal dieren en 

bedrijven loopt parallel; de bedrijfsgrootte verdeling is daarom vergelijkbaar.   

1.1.1 Regionale verdeling 

De bedrijfskenmerken van melkveebedrijven in Nederland zijn divers. Deze diversiteit wordt o.a. 

bepaald door de grondsoort en regionale ligging. In dit project zijn de melkveebedrijven ingedeeld 

naar grondsoort. Hierbij wordt  onderscheid gemaakt in  klei-, zand-, veen- en lössgronden. Hun 

verschillende fysische, chemische  en fysiologische eigenschappen hebben invloed op de manier van 

telen, grondbewerking, de keuze van gewassen/bouwplan en samenwerking met akkerbouwers, 

bemesting en druk van ziekten en plagen. De sectorplannen voor de melkvee worden daarom per 

grondsoort beschreven. Dit sectorplan beschrijft toekomstige kansen voor melkveehouderij op 

veengrond.  
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Figuur 1.3 Grondsoort verdeling over Nederland.  

De veengronden bevinden zich hoofdzakelijk in west en noord Nederland. 

1.1.2 Melkproductie Nederland 

Op de melkveehouderij bedrijven is de totale jaarlijkse melkproductie gestegen van 11,6 miljard kilo 

(2010) naar ruim 14,1 miljard kilo melk in 2018. Een stijging van ruim 20% ondanks dat er in 8 jaar 

tijd bijna 3.000 bedrijven zijn gestopt (15%). Dit is in lijn met de voortgaande productie verhoging per 

bedrijf en per koe. 

Van de 14,1 miljard kilo melk die wordt geproduceerd wordt er 13,9 miljard aangevoerd bij melk 

verwerkende fabrieken. Meer dan de helft van de Nederlandse melk (55,4%) is in 2018 verwerkt tot 

kaas. (bron: CBS) 

Figuur 1.4 Melkproductie en melkveestapel Nederland 
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1.1.3 Economie, handelsbalans en exportwaarde 

De toegevoegde waarde van de grondgebonden veehouderij, die vrijwel volledig bestaat uit de 

melkvee sector is 8,5 miljard euro, dat is 17,7% van de toegevoegde waarde van het totale 

agrocomplex. Van de toegevoegde waarde kan 48% toegerekend worden aan de toelevering (met 

name diervoeders), 16% aan de primaire productie, 24% aan de verwerking en 13% aan distributie.  

De Nederlandse landbouw exporteerde in 2018 € 87,6 miljard aan landbouwproducten. Daarvan was 

€ 7,7 miljard zuivelproducten. Er werd echter ook voor € 3,8 miljard aan zuivelproducten 

geïmporteerd. Nederland blijft een netto exporteur van +- € 3,9 miljard. Zie tabel 1.5 

 

 

Figuur 1.5 Handelsbalans 2018 

Van de 7,7 miljard export wordt ruim 69 procent afgezet binnen de Europese Unie. Duitsland, België 

en Frankrijk zijn goed voor 70 procent van de Europese afname. Nederland is in de EU de meest 

actieve lidstaat op de wereldwijde zuivelmarkt. Van alle zuivel die in de wereld wordt verhandeld, 

heeft Nederland een aandeel van bijna 5%. Nederland is daarmee de vijfde zuivelexporteur ter 

wereld. 

Omdat veel meer wordt uitgevoerd dan geïmporteerd, levert de zuivelsector een flinke bijdrage aan 

het positieve saldo van de nationale handelsbalans. Ongeveer 8 cent van elke euro die Nederland 

netto verdient door handel te drijven met het buitenland is toe te rekenen aan de zuivelsector, 

berekent de NZO. Daarnaast is de gehele zuivelsector goed voor 49.000 banen. 
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1.2 Sector melkveehouderij – bedrijfsniveau 
 

1.2.1 Aantal dieren 

Volgens gegevens uit CBS had de veestapel in Nederland in 2019 een omvang van bijna 1,6 miljoen 

melk- kalfkoeien. Daarnaast werden er 950.000 stuks jongvee voor de melkveehouderij gehouden. 

Het totaal aantal stuks runderen in Nederland, inclusief vleeskalveren, bedraagt  ruim 3,8 miljoen in 

2019.  

 
Figuur 1.6 Aantal bedrijven, aantal dieren en dieren per bedrijf (Bron: Agrimatie) 

1.2.2 Aantal melkveebedrijven  

Nederland telt in 2019 nog  ca. 16.000 melkveebedrijven. Elk jaar loopt het aantal melkveebedrijven 

verder terug.  Een gemiddeld melkveebedrijf in 2019 heeft 97 melkkoeien met 50 hectare grond. De 

meeste melkveebedrijven zijn gezinsbedrijven, wat inhoudt dat de arbeid wordt geleverd door de 

eigenaar van het bedrijf en diens gezinsleden c.q. familie. In 2015 is het Europese melkquotum 

afgeschaft wat resulteerde in een toename van het aantal (melk) koeien. Als gevolg hiervan werd op 

2 juli 2015 het fosfaatrechtenstelsel aangekondigd vanwege de overschrijding van het 

fosfaatproductieniveau van 172.9 miljoen kilogram fosfaat vastgesteld op het niveau van 2002. Dit 

zette een daling in van het aantal melkkoeien, zichtbaar in bovenstaande figuur 1.6.  

1.2.3 Biologisch 

In 2019 worden ruim 44.000 melkkoeien biologisch gehouden. Dit is 2.7% van de totale aantal 

koeien. Van de 16.000 bedrijven met melkkoeien zijn er 564 biologisch, wat overeenkomt met 3,3%. 

De biologische bedrijven zijn over het algemeen extensiever en hebben per bedrijf minder 

melkkoeien.  Nederland blijft achter in percentage biologische bedrijven t.o.v. andere EU- lidstaten. 
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1.2.4 Grondgebondenheid 

In 2015 was 54% van het landoppervlak in Nederland (inclusief binnen- en buitenwateren) in gebruik 

voor agrarische doeleinden. Als het binnen- en buitenwater niet wordt meegerekend, stijgt het 

aandeel agrarisch bodemgebruik naar 66% (Berkhout et al, 2019). De melkveehouderijsector heeft 

naar schatting 995.000 hectare grond in gebruik, voornamelijk grasland (27 % van totale 

landoppervlak van Nederland). Op tachtig procent van de bedrijven lopen de koeien in de wei 

(weidegang) en de sector is voor een belangrijk deel grondgebonden.  

Als een bedrijf zijn volledige mestproductie van melkvee – binnen de geldende gebruiksnormen – kan 

plaatsen op eigen grond is deze in het kader van de Meststoffenwet grondgebonden (Tweede Kamer, 

2015). De mestplaatsingsruimte wordt daarbij bepaald door de hoeveelheid grond die een bedrijf in 

gebruik heeft en de voor die gronden van toepassing zijnde fosfaatgebruiksnormen. In de 

Meststoffenwet is hiervoor het begrip fosfaatruimte (artikel 1, eerste lid, onderdeel II) gedefinieerd. 

(bron; H. Silvius et al, augustus 2019) 

In onderstaande figuur 1.7 wordt de ontwikkeling getoond van een gemiddeld melkveebedrijf in het 

aantal koeien en het aantal hectares grond in gebruik. Wat opvalt is dat het aantal melkkoeien 

sneller stijgt dan de hoeveelheid grond die in gebruik is. De gemiddelde melkveebedrijven worden 

voor wat betreft het aantal gehouden stuks melkvee intensiever.  

 

Figuur 1.7 De ontwikkeling van een gemiddeld melkveebedrijf (bron; Commissie Grondgebondenheid, april 

2018) 
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1.2.5 Melkproductie per dier en per hectare 

De melkproductie in kg meetmelk per koe heeft de afgelopen jaren een behoorlijke vlucht genomen. 

Met name de invoering van de fosfaat reducerende maatregelen in 2017 en 2018 ligt hieraan ten 

grondslag. Waar men in 2009 nog gemiddeld 8.450 kg meetmelk per koe molk, is dit in 2017 

gestegen naar 9.200 kg per koe (figuur 1.8). Na de afschaffing van het melkquotum in 2015 werd er 

in 2017 het fosfaatreductieplan en in 2018 het fosfaatrechten stelsel geïntroduceerd. Omdat er geen 

in 2015 melkproductie beperking meer was, maar een fosfaatproductie beperking (mest), kwam de 

focus in de melkveehouderij te liggen op meer melkproductie per kilogram fosfaat. Met minder 

koeien meer melk produceren is binnen het fosfaatrechten stelsel interessant en dus steeg de 

melkproductie per koe in rap tempo. Ook de geproduceerde hoeveelheid melk per ha loopt op: in 

2009 werd er gemiddeld 15.000 liter per hectare geproduceerd en 8 jaar later is dit bijna 18.500 liter 

meetmelk per hectare gemiddeld in Nederland. Door een verschuiving naar meer melkkoeien ten 

koste van jongvee is er geen sprake van verdere intensivering in aantallen GVE (Groot Vee Eenheid) 

per hectare. Bedrijven op veengrond zijn over het algemeen minder intensief dan op zandgrond. 

Figuur 1.8 Melkproductie op derogatiebedrijven in Nederland (bron Agrimatie) 
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1.2.6 Efficiëntie 

IFCN (International Farm Comparison Network) heeft de productie efficiëntie berekend voor tien 

zuivellanden over de gehele wereld. Nederland scoort in de top drie. Dit is vrij hoog ten opzichte van 

de voerefficiëntie in andere zuivellanden.  

 

Figuur 1.9  Afgeleverde standaardmelk (4% vet en 3,3% eiwit) per kg gevoerde droge stof aan de melkkoeien - 

Bron: Berekend door IFCN in 2018, (gegevens 2017) 

Voor een melkkoe op een herkenbaar Nederlands melkveebedrijf is ingeschat dat een koe ongeveer 

1,3 kilogram melk met 4% vet en 3,3% eiwit per kilogram opgenomen droge stof produceert. Dit is op 

basis van een gemiddeld melkveerantsoen exclusief jongvee. 

1.2.7 Kostprijs en inkomen 

Qua kostprijs per kilogram melk is Nederland een middenmoter binnen de EU. Nederland heeft 

relatief hoge kosten voor grond en arbeid en mestafzet, maar ook hoge opbrengsten per hectare en 

een hoge arbeidsproductiviteit. Buiten Europa zijn de kostprijzen doorgaans lager. De opbrengsten 

per kg melk zijn in Nederland gemiddeld 2 cent hoger dan gemiddeld. Het jaarinkomen uit de 

melkveehouderij in Nederland is gemiddeld € 25.000  (bron; van der Peet et al 2018). Ter 

vergelijking, in Nederland was het gemiddeld inkomen in 2018 per huishouden € 29.500,-- (bron 

CBS).   

1.2.8 Schaalvergroting en intensivering 

Door hoge productie kosten voor wat betreft grond, gebouwen en arbeid in combinatie met 

gematigde  (sterk variërende )opbrengstprijzen is de marge gering, en zijn de ondernemers 

genoodzaakt hun kostprijs laag te houden. Echter de prijzen voor grond zijn in 10 jaar met gemiddeld 

30% gestegen van gemiddeld €47.051/ha in 2009 (DLG) naar gemiddeld €61.400/ha in 2019 

(Kadaster.nl). Per regio is de grondprijs verschillend (figuur 1.10). Dit is een van de oorzaken van de 

noodzaak van een hogere melkproductie per hectare en daarmee in de afgelopen vijftig jaren geleid 

tot hogere productie per koe (ruim 9.000 kg melk) en meer melkkoeien (97) per bedrijf.  

http://kadaster.nl/
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Figuur 1.10. Gemiddelde grondprijs per ha per regio in Nederland (Bron: Kadaster.nl/WEcR) 

Veengronden zijn beperkter in de gebruiksmogelijkheden dan klei, zand en löss. Bouwland voor het 

telen van voedergewassen is slechts beperkt mogelijk bij voldoende drooglegging. Anderzijds zijn ze 

zeer vruchtbaar voor de teelt van gras. De beperkingen komen niet tot uiting in de waarde in West- 

Nederland; mogelijk dat de druk op grond vanwege ruimtelijke claims hier de oorzaak van is. 

Zonder gewijzigd beleid en/of alternatieve verdienmodellen en opererend op de wereldmarkt is 

bedrijfsontwikkeling en groei noodzakelijk, waarbij de omvang van het bedrijf altijd moet passen in 

de (fysieke en sociale) omgeving.  

Per 1 januari 2015 is de stelsel Verantwoorde groei Melkveehouderij in werking getreden. Doel van 

dit stelsel is om te zorgen voor verantwoorde groei in evenwicht met het beschikbare areaal 

landbouwgrond op de melkveebedrijven. Het stelsel richt zich uitsluitend op bedrijven met melkvee 

omdat de melkproductie na het eindigen van het melkquotum sterk is gegroeid. 

Melkveehouderijbedrijven mogen onder voorwaarden groeien. Extra fosfaatproductie door 
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uitbreiding, moet worden verwerkt (met een maximum) of volledig op eigen grond kunnen worden 

geplaatst.  

Milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn spelen een steeds grotere rol. Daarom is eind 2013 

gekozen voor behoud van weidegang. De toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken wilde  

dat in 2020 80% van de melkveehouderijen weidegang toepast. In 2013 lag dat percentage op 80% 

en is na een aantal jaren van daling aan het stijgen en kwam in 2019 uit op 83%(bron: DZK).  Ook 

moet rekening gehouden worden met omwonenden bij de bouw van grote stallen.  

De melkveehouderij kent geen dierrechten zoals in bij de varkens en het pluimvee, maar de invoering 

van fosfaatrechten in 2018 heeft nagenoeg een zelfde effect. 

Gezien de leeftijdsopbouw van de ondernemers, landelijk was in 2018 de leeftijd categorie 55 plus 

met 53% vertegenwoordigd (bron CBS),  en de animo bij bedrijfsopvolgers is het de verwachting dat 

er de komende decennia vele bedrijven stoppen en er via natuurlijk verloop ruimte voor 

bedrijfsontwikkeling zal blijven voor veehouders die het bedrijf voortzetten.  

 

1.3. Wet- en regelgeving 

Nederlandse melkveehouders voldoen niet alleen aan Europese wet- en regelgeving, maar hebben 

ook te maken met vaak strengere nationale, provinciale en gemeentelijke regels ten opzichte van 

veehouders in andere landen. Nederland heeft een vruchtbare bodem met hoge opbrengsten van 

gewassen en daarmee afvoer van mineralen uit de bodem. Al jaren wordt gezocht naar een goede 

balans in aanvoer en afvoer van mineralen in Nederland: dit is het kernthema van het milieubeleid 

op de diverse niveaus. Inmiddels zijn daarvoor de volgende wetten en regels opgesteld: 

Duurzaamheid en Inkomen  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (o.a. vergroeningseisen) 

Natuur    Europese Habitat en Vogelrichtlijn - Natura 2000 beschermen 

Klimaat De (aankomende) Klimaatwet - In Nederland vertaald naar nationale 

doelen, waarbij veehouders een reductie van broeikasgassen moeten 

realiseren 

Water- bodem- lucht   Meststoffenwet 

Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Nitraatrichtlijn  

Derogatie op de Nitraatrichtlijn; meer eigen dierlijke mest te mogen 

plaatsen per hectare indien voldaan wordt aan strenge eisen  

Melkveewet (Verantwoorde groei Melkveehouderij) en de daarbij 

horende grondgebondenheid: verplichte mestverwerking als je niet 

alle mest op het eigen land mag plaatsen 

Fosfaatrechtenstelsel 

Wet Ammoniak en Veehouderij: reductie van de emissie van 

ammoniak  

Milieu Activiteitenbesluit Milieubeheer: algemene milieuregels voor 

inrichtingen. In voorbereiding Besluit Activiteit Leefomgeving (BAL) 
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Ruimtelijke ordening (Toekomstige) Omgevingswet - ruimtelijke ordening, bouwen en 

verbouwen 

Regionaal   Eventueel regionaal aanvullende regelgeving 

Daarnaast hanteren zuivelondernemingen steeds meer vereisten op het gebied van 

voedselveiligheid, klimaat, milieu, en biodiversiteit voor een duurzame zuivelproductie. 

1.3.1 Mineralenbalans 

De klimatologische omstandigheden en de goede bodemgesteldheid zorgt voor hoge producties in 

de Nederlandse landbouw. Voor grasland specifiek in de melkveehouderij vraagt dit om een 

doelmatige aanvulling van onttrokken mineralen. De uitzondering op de EU nitraat richtlijn om meer 

dierlijke mest te kunnen aanwenden (derogatie) past bij deze uitzonderlijke goede 

groeiomstandigheden, om via deze weg de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. De sector kent 

grenzen op het gebied van productie en gebruik van fosfaat en stikstof en de melkveehouderij wil 

ook binnen die (Europese) grenzen blijven opereren.  

1.3.2 Fosfaat- en stikstofproductie plafonds 

De totale fosfaat- en stikstofproductie vanuit de landbouw in ons land is gebonden aan een plafond. 

Per jaar mag de uitscheiding van nutriënten maximaal 173 miljoen kilo fosfaat en 504 miljoen kg 

stikstof (inclusief gasvormige verliezen) bedragen. In 2014 werden beide doelen gehaald. In 2015 en 

2016 werd het plafond voor fosfaat overschreden. Deze overschrijding werd vooral veroorzaakt door 

de hogere fosfaatproductie in de melkveehouderij. In 2017 is de fosfaatproductie weer onder het 

door de EU vastgestelde plafond dankzij de maatregelen die zijn genomen om de fosfaatproductie in 

de melkveehouderij terug te dringen. 

Voor de veehouderijsector betekenen de plafonds dat de productieruimte de komende jaren 

hierdoor sterk wordt bepaald. Zo is het fosfaatplafond dat door Brussel toegestaan wordt voor de 

melkveehouderijsector in ons land maximaal 84,9 miljoen kg. In 2017 zat de melkveehouderijsector 

er boven, maar in 2018 via genomen maatregelen o.a. de fosfaatrechten, met 77,4 miljoen kg onder 

het plafond. 

De stikstofexcretie voor melkvee lag in Nederland in 2019 ruim 0,4% onder het Brusselse plafond van 

281,8 miljoen kg. In 2018 nog 4% er boven; aandacht hiervoor blijft actueel. 

Wetgeving rond de Natura 2000-gebieden in ons land en de vertaling daarvan in terugdringen van 

stikstof in de vorm van ammoniak begrenzen eveneens de sector, zeker in regio's met relatief veel 

Natura 2000-gebieden. De sector zal de komende jaren in en rond Natura 2000-gebieden fors 

moeten gaan ingrijpen om de schade aan voor stikstof gevoelige natuur als gevolg van de uitstoot 

van ammoniak te verminderen (Rapport Niet alles kan overal Remkes, 2020). De stikstof depositie op 

N2000 gebieden moet naar beneden. Dit kan op diverse manieren: bijvoorbeeld door toepassen van 

weidegang, met mest uitrijden die met water is verdund, extensiveren (in de zin van minder dieren 

houden per ha), toepassen van (ammoniak)emissiearme technieken in de stal, beëindigen c.q. 

verplaatsen van bedrijven, maar ook management maatregelen (b.v. efficiënt gebruik kunstmest en 

krachtvoer) om de stikstofverliezen van bedrijven te verlagen. 

1.3.3 Nitraatuitspoeling naar grondwater 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een richtlijn die geldt per individueel watergebied/-structuur. Voor 

de Nitraatrichtlijn (maximaal 50 mg/l nitraat in het bovenste grondwater) rapporteert Nederland per 

regio. Gemiddeld genomen behaalt Nederland de norm voor de Nitraatrichtlijn, maar in sommige 
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gebieden niet. Dit geldt vooral voor gebieden met zandbodems in combinatie met hoge dichtheid 

van de bevolking en een intensieve veehouderij, regio’s zoals Noord-Brabant.  

Dat de Nitraatrichtlijn gemiddeld voor Nederland behaald wordt, komt met name doordat West-

Nederland en de veenweidegebieden voldoen, terwijl de zand- en lössgronden niet altijd voldoen. 

Wateren in zand- en lössgebieden lopen een hoog risico: de uitspoeling van dit type bodems is groot, 

terwijl er tegelijkertijd meer mest nodig is om de relatief arme gronden productief te houden. De 

huidige gangbare landbouwpraktijk van bemesting volgens landbouwkundig advies en economisch 

optimale gewaskeuzes is niet toereikend (PBL, 2017). Op deze plekken is er nog onvoldoende sturing 

op het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water, eventueel ten koste van de productiviteit 

van de gronden. In een aantal gebieden, zoals het zandgebied in Zuid-Nederland, is de opgave zo 

groot, dat deze het potentieel van stuurbaar veronderstelde bronnen overstijgt.  

In de Veen- en Kleiregio zijn de nitraatconcentraties in het uitspoelend water veel lager dan in de 

Zandregio omdat meer nitraat wordt afgebroken. De gemiddelde concentraties liggen hier ruim 

onder de doelstelling van 50 mg/l. 

Derogatiebedrijven met minimaal 80% grasland blijven binnen de norm; (blijvend) grasland heeft een 

gunstige uitwerking op het vasthouden van mineralen en in bijzonder stikstof. Op veengrond is 

sprake van veel blijvend grasland. 

1.3.4 Stikstof- en fosfaatbodemoverschot 

De trend van het stikstofbodemoverschot (de hoeveelheid stikstof die niet door planten is 

opgenomen en potentieel kan uitspoelen) op landbouwgronden is de drijvende kracht voor de trend 

van de nitraatuitspoeling. De gemiddelde stikstofoverschotten op de bodembalans voor 

melkveebedrijven en akkerbouwbedrijven in de periode 2011-2014 in de rapportage voor de 

Nitraatrichtlijn (RIVM, 2016) waren in alle grondsoortregio's lager dan in de voorgaande periode 

(2007-2010).  

Stikstofoverschotten van melkveebedrijven in de Zandregio nemen steeds langzamer af terwijl die in 

de Klei en Veenregio sinds 2003 geen dalende trend vertonen (RIVM, 2016). Het stikstofoverschot 

neemt de laatste jaren niet meer af omdat de stikstofgebruiksnormen, en het gebruik van 

stikstofkunstmest en stikstof in dierlijke mest per hectare landbouwgrond nauwelijks meer afneemt. 

Ook de afname van het bemestbaar landbouwareaal speelt hierbij mogelijk een rol want dit is een 

extra prikkel om de gebruiksruimte voor dierlijke mest maximaal te benutten (CLO.nl). Uitgangspunt 

bij het bepalen van de hoogte van de gebruiksnorm zijn de bemestingsadviezen, die landbouwkundig 

gezien als optimaal worden beschouwd (LNV, 2017). Uitspoeling van meststoffen naar grondwater 

blijft daardoor een probleem, met name bij uitspoeling gevoelige teelten zoals mais, aardappelen en 

groenten. Door de toediening van dierlijke mest in het verleden is er in Nederland op sommige 

plekken sprake van een sterke ophoping van fosfaat in de bodem. Op individueel bedrijfsniveau 

onttrekken sommige melkveebedrijven juist de fosfaat uit de bodem. Ook voor stikstofbenutting zijn 

er grote verschillen zijn tussen bedrijven in de benutting van de stikstof uit dierlijke mest, waardoor 

uitspoeling van meststoffen bij dezelfde bemestingsnormen meer of minder grote verliezen 

veroorzaakt. Vanuit de sector wordt gewerkt met de BESsystematiek, gericht op een optimale benut- 

ting van organische mest waardoor minder kunstmest nodig, gunstig voor de bodemoverschotten. 
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1.3.5 Derogatie 

De voorwaarden voor de derogatie op de Nitraatrichtlijn in 2020 zijn grotendeels gelijk aan die van 

afgelopen 4 jaar. De gebruiksnorm voor dierlijke mest wordt bij derogatie verhoogd van 170 kilogram 

naar 230 kilogram voor landbouwgrond op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, 

Noord-Brabant of Limburg. Voor landbouwgrond in andere delen van Nederland is dit 250 kilogram. 

(Bron RVO) Fosfaatkunstmest is ook in de nieuwe derogatie (in 2020 ) niet toegestaan voor 

derogatiebedrijven. Voor stikstofkunstmest gelden onderstaande gebruiksnormen inclusief stikstof 

uit dierlijke mest tabel 1.1 

Tabel 1.1 gebruiksnormen voor stikstofkunstmest incl. stikstof uit dierlijke mest. 

 
Derogatiebedrijven moeten op minimaal 80% van hun areaal gras verbouwen. Op zand/ klei/ löss 
grond is vaak sprake van meer snijmaisteelt, vanwege de bodemeigenschappen die dat mogelijk 
maken en de opbrengstzekerheid t.o.v. grasland bij (geringe) droogte. Op veengrond wordt meestal 
geen snijmais geteeld. In 2020 is er één nieuwe voorwaarde voor derogatie. Bij gebruik van een 
sleepvoetbemester op klei- of veengrond mag alleen mest uitgereden worden als de 
buitentemperatuur lager is dan 20 °C. 
Grasland scheuren voor graslandvernieuwing mag op zand- en lössgrond tot 31 augustus. In geval 

van graslandvernieuwing is er geen stikstofbemonsteringsplicht na het scheuren van grasland op 

deze gronden. Tegenover die verruiming staat een verlaging van de stikstofgebruiksnorm van 50 

kilogram per hectare op deze gronden. Deze maatregel zat ook al in het zogeheten Zesde 

Actieprogramma Nitraatrichtlijn. 

Derogatiebedrijven op zand- en lössgrond die grasland scheuren om er mais op te telen, mogen op 

die percelen minder stikstof gebruiken. De gebruiksnorm wordt hier 65 kilogram per hectare minder 

dan de standaardnorm op die gronden. Voor derogatiebedrijven gold dit al in 2018, voor andere 
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bedrijven vanaf 2021. Voor grasland scheuren op klei- en veengronden gelden andere periodes en 

bemestingsregels, hierin zijn geen wijzigingen aangekondigd. 

Figuur 1.11. https://www.rivm.nl/landelijk-meetnet-effecten-mestbeleid/metingen-wat-en-hoe/regionale-

aanpak 

 

1.4 Duurzaamheidsinitiatieven keten 
Er zijn verschillende initiatieven van marktpartijen op het gebied van klimaat, milieu, dierenwelzijn, 

etc. Melkveehouders kunnen kiezen om hier aan deel te nemen. Het gaat dan om  maatregelen of 

investeringen in o.a. energieopwekking, mest, klimaat, weidegang, dierenwelzijn, biodiversiteit en 

grondgebondenheid. De grootste trekker hierin is de Duurzame Zuivelketen van ZuivelNL. Deze 

doelen sluiten grotendeels aan op de doelen van het GLB (hoofdstuk 2). Hoofdthema's van de 

Duurzame Zuivelketen zijn:  

 Klimaatverantwoorde zuivelproductie 

 Continue verbeteren van diergezondheid en dierwelzijn 

 Behoud van weidegang 

 Biodiversiteit en Milieu 

 Verdienmodellen 

 Grondgebonden melkveehouderij 

 Veiligheid op het boerenerf  

 

1.4.1 Behoud biodiversiteit 

Een van de doelen van de Duurzame Zuivelketen is behoud van biodiversiteit. Hiervoor is de 

Biodiversiteitsmonitor Melkvee ontwikkeld door Friesland Campina (de grootste zuivelorganisatie), 

de Rabobank en het Wereld Natuur Fonds. Deze is overgenomen door de gehele Duurzame 

Zuivelketen (alle zuivelpartijen) en daarnaast is het Deltaplan Biodiversiteitsherstel als centraal 

coördinatiepunt ingezet. Hierbij wordt gezocht naar synergie tussen beleid en keten in de 

verduurzamingsstrategie van de agrarische sector. Kern van de aanpak is brede samenwerking van 

boeren, terreinbeheerders, particulieren, onderzoekers en overheden op gebiedsniveau én dat 

iedereen  deze grondgebruikers kan stimuleren, inspireren en waarderen voor hun prestaties die 

bijdragen aan gunstige omstandigheden voor biodiversiteit. Door het eenduidig meetbaar maken van 

prestaties via de Biodiversiteitsmonitor is stapeling van beloning mogelijk vanuit alle betrokken 

https://www.rivm.nl/landelijk-meetnet-effecten-mestbeleid/metingen-wat-en-hoe/regionale-aanpak
https://www.rivm.nl/landelijk-meetnet-effecten-mestbeleid/metingen-wat-en-hoe/regionale-aanpak
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partijen (vanuit de markt, keten-marges, overheden, semioverheden, enz.) en ontstaat ook een beter 

inzicht in hoe deze prestaties optellen tot biodiversiteitswinst. 

1.4.2 Klimaat en energie 

Een ander duurzaamheidsthema op melkveebedrijven dat zowel vanuit de overheid als vanuit de 

keten wordt opgepakt is het zelf opwekken van energie uit zon, wind of mest. De combinatie van 

investeringssubsidies, fiscale kortingen, faciliteren vanuit de keten en een meerprijs op het product 

leiden ertoe dat het voor veel melkveehouders interessant is om zelf energie op te wekken.  

Eenzelfde aanpak voor meer thema’s, zoals water-, lucht- en bodemkwaliteit en klimaat, kan er 

mogelijk voor zorgen dat het voor veehouders aantrekkelijker wordt om maatregelen te nemen die 

leiden tot het behalen van de doelen van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid door beloning 

vanuit diverse partijen.   

1.4.3 Water en milieu 

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op 

uitnodiging van de Rijksoverheid. Hierin komt het bodemgebruik en de relatie met oppervlakte- en 

grondwater samen. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden 

en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Daar is een intensieve 

samenwerking tussen het agrarische bedrijfsleven voor nodig, maar ook met de waterschappen om 

de knelpunten op het gebied van water op te lossen. Te denken valt aan verontreiniging van het 

water met te veel meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen, verzilting, bodem en kringlopen, te 

veel dan wel te weinig water. Binnen DAW is er in de veenregio’s ook aandacht voor erfemissie 

beperking, b.v. door het opstellen van een erfemissiescan met aanknopingspunten voor de 

veehouder om aanpassingen op het erf door te voeren ter voorkoming van emissie vanaf het erf. 

1.4.4 Kringloopwijzer 

De KringloopWijzer is een managementtool die zowel voor veehouder als voor de zuivelbedrijven van 

belang is bij het integraal in beeld brengen van vooruitgang op belangrijke thema’s zoals klimaat, 

lucht-, bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit. Deze tool helpt de melkveehouder bij het in beeld 

brengen van zijn milieuprestaties op zijn bedrijf, zodat hij zijn bedrijfsvoering beter kan managen en 

efficiënter omgaat met mineralen. Al tientallen jaren gebruikt een kleine groep melkveehouders de 

tool; deze is de afgelopen tien jaar steeds verder uitgewerkt, onderbouwd met wetenschappelijke 

data en verfijnd voor de grote diversiteit aan melkveebedrijven in Nederland. Het invullen van de 

KringloopWijzer is sinds 2016 verplicht gesteld door de zuivelverwerkers voor bijna alle Nederlandse 

melkleveranciers. 

Op 1 juli 2013 hebben NZO, Nevedi, LTO Nederland en VLB een intentieverklaring getekend waarin zij 

verklaren te 'sturen op een mineralen efficiëntie via de KringloopWijzer'. Bij de start van de 

ontwikkeling van de KringloopWijzer in Nederland lag de nadruk op het ontwikkelen van een 

instrument waarin de milieuprestaties worden vergeleken met een forfaitaire of generieke norm. Het 

huidige milieubeleid bestaat namelijk uit generieke normen, die gebaseerd zijn op veronderstelde 

gemiddelde prestaties. De KringloopWijzer bestaat daardoor uit diverse onderdelen die samen een 

geheel vormen: de BEX, BEP, BEN, BEA en BEC. Zo zijn er vastgestelde forfaitaire excretienormen van 

dieren (het BEX onderdeel berekent deze excretie bedrijfsspecifiek) en er zijn vastgestelde 

gebruiksnormen voor gras- en bouwland (het BEP onderdeel berekent deze gebruiksnormen 

bedrijfsspecifiek). Verder zijn de onderdelen BEN,  BEA en BEC ontwikkeld om de emissies van 

ammoniak, nitraat en broeikasgassen in beeld te brengen. Op elk onderdeel kan een melkveehouder 

aantonen dat het bedrijf afwijkt van de generieke normen; als geheel gaat het om verminderde input 
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van mineralen en een zo goed mogelijke benutting van de aanwezige mineralen. Dat zorgt voor winst 

op vrijwel alle thema’s. 

De KringloopWijzer wordt opgesteld aan de hand van automatisch ingelezen gegevens (ongeveer 

90% van de invoer) en door de melkveehouder zelf aangeleverde gegevens (ongeveer 10%) over de 

mineralenefficiëntie op het bedrijf. Al deze gegevens worden opgeslagen in de Centrale Database 

KringloopWijzer. Gegevens over aankoop van voer, kunstmest, dieren en afvoer van melk, vlees en 

mest worden automatisch aangeleverd door de desbetreffende bedrijven. Hiermee zijn de grootste 

mineralenstromen op een melkveebedrijf in beeld gebracht. Door al deze data te combineren, wordt 

er een benchmark gezet. De benchmark geeft melkveehouders de kans zijn gegevens te vergelijken 

met collega-boeren, met bijvoorbeeld dezelfde intensiteit, grondsoort en/of melkproductie. De 

mineralenkringloop kan zo per bedrijf worden geoptimaliseerd. Het optimaliseren kan leiden tot, 

bijvoorbeeld, een hogere grasopbrengst, minder afvoer van dierlijke mest en een minder aankoop 

van veevoer  en kunstmest door het beter benutten van de al op het bedrijf aanwezige mineralen. 

Dit komt ook het bedrijfsrendement ten goede. 

Bedrijven op veengrond, vaak extensiever dan gemiddeld met veel grasland en veel weidegang 

werken in de kringloopwijzer met minder bedrijfsspecifieke kengetallen de zogenaamde forfaits. Dat 

is voor veel van deze bedrijven niet onverdeeld gunstig. Een ander nadeel is het aanmoedigende 

(intensiverende) karakter van de kringloopwijzer (Sebek et al., 2018). 

1.4.5 Verdienmodellen en inkomen agrariër 

Het is van belang dat het verdienmodel van de ‘vergroenende’ melkveehouder opweegt tegen het 

huidige verdienmodel van intensivering en schaalvergroting met name zekerheid op lange termijn. 

Momenteel komen de extra verdiensten uit een meerprijs in de markt voor een nicheproduct, 

herverdeling van de totale opbrengsten van zuivelorganisaties, of door marktbehoud tot slechts één 

of enkele centen per eenheid product. Biologisch kan de extra opbrengst ruim 10 cent zijn (voor een 

liter rauwe melk), maar daar staan aanzienlijke lagere opbrengsten tegenover naast alle andere eisen 

die er aan biologische producten worden gesteld. Vaak worden deze eisen vastgelegd in en geborgd 

via keurmerken, zoals SKAL, Demeter, On the Way to Planet Proof, Beter Leven en Caring Dairy of via 

rechtstreekse afspraken zoals Albert Heijn en A-Ware hebben gedaan voor het huismerk van AH.  

1.4.6 Samenwerking  

De zuivelsector ziet het belang van verbeteringen op de andere thema’s en heeft daarom de 

Duurzame Zuivelketen opgericht. Door samenwerking vanuit zuivel en overheid kunnen grotere 

stappen gezet worden door melkveehouders; daarom sluiten we in de sectorplannen 

melkveehouderij zo veel mogelijk aan bij de stappen die vanuit de zuivelsector genomen worden, 

zonder de doelen van het GLB en het  draagvlakaspect uit het oog te verliezen. 
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2. Doelen 
 

2.1 De 11 EU-doelen   

De basisdoelen voor het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) van de EU zijn sinds 1962 

vastgelegd in het Verdrag* betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De 

oorspronkelijke doelen zijn ruim geformuleerd en nog steeds van kracht. Met de verschillende 

hervormingen door de jaren heen zijn de accenten telkens anders komen te liggen. Voor het GLB na 

2020 zijn een elftal doelen opgesteld welke een uitwerking zijn van de in het Verdrag genoemde 

basisdoelen. De doelen voor het toekomstig GLB zijn verbonden aan de duurzaamheids-elementen 

people, planet en profit. Voor het GLB na 2020 zijn de volgende doelen opgesteld: 

1. Voedselzekerheid; 

2. Voldoende inkomen voor agrariërs; 

3. Risicomanagement; 

4. Rechtvaardige ketens; 

5. Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen; 

6. Klimaatadaptatie en -mitigatie; 

7. Behoud natuur en biodiversiteit; 

8. Volksgezondheid; 

9. Leefbaar platteland; 

10. Innovatie; 

11. Werkgelegenheid. 

De 11 doelen hangen nauw met elkaar samen en zijn allemaal te beïnvloeden door een verdere 

duurzame ontwikkeling in de melkveehouderij. Door de Nederlandse grote focus op het eerste doel, 

voedselzekerheid, zijn de overige 10 doelen naar de achtergrond verschoven. Een betere balans 

tussen de 11 doelen kan door slimme samenwerking van overheden op alle niveaus (Europese, 

nationale, provinciale en gemeentelijke), semi-overheden en bedrijfsleven gerealiseerd worden.  

De eerste 4 doelen zijn verbonden aan het profit-aspect, waarbij centraal staat dat het voor agrariërs 

aantrekkelijk blijft om te blijven produceren. Doelen 5 tot en met 7 zijn gekoppeld aan het planet-

aspect, waarbij wordt gekeken naar de balans tussen voedselproductie en het gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen. De laatste 4 doelen hebben voornamelijk een people-aspect, waarbij het belang wordt 

onderstreept van een goede ontwikkeling van de keten op het platteland. 

De afgelopen decennia heeft de Nederlandse melkveehouderij zich met name gericht op doel 1: 

voedselzekerheid. De grote toename in de productie van melk, vanwege kostprijs/ (wereld) markt 

motieven, heeft ervoor gezorgd dat op de andere doelen concessies zijn gedaan (zie figuur 2.1).  
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Figuur 2.1 Van focus op voedselzekerheid naar meer balans in de doelen van het GLB op een melkveebedrijf 

Voor het sectorplan Melkveehouderij zijn voornamelijk doelen 2, 5, 6 en 7 relevant, aangezien we in 

dit sectorplan beschrijven hoe het nieuwe GLB voor de sector Melkveehouderijbedrijven kan 

ondersteunen agrariërs voldoende inkomen te laten hebben in combinatie met een productie die 

meer rekening houdt met milieu, klimaat en biodiversiteit en landschap. Hieronder een korte 

algemene toelichting op deze doelen. In de navolgende paragrafen worden deze doelen specifiek 

uitgewerkt voor de melkveehouderij op kleigrond. 

Doel 2: Voldoende inkomen voor agrariërs 
Een van de hoofddoelstellingen in het Verdrag is sinds 1962 “het verzekeren van de 

landbouwbevolking van een redelijke levensstandaard”. Deze doelstelling geeft het belang weer van 

een gezond landbouwbedrijf, waarbij het inkomen van de boer op een voldoende hoog niveau komt 

en/of blijft en er financiële ruimte is om te innoveren en verduurzamen. Het GLB ondersteunt dit 

doel al jaren door te fungeren als vangnet, waarbij door middel van basisinkomenssteun boeren 

gecompenseerd worden voor het niet goed werken van het marktmechanisme in de landbouw. 

Boeren zien de betalingen vooral als een vergoeding voor de eco-systeemdiensten die zij leveren.  

Ook voor de komende GLB periode blijft dit doel gehandhaafd en wordt het verder uitgebouwd naar 

een systeem waarin boeren minder afhankelijk worden van basisinkomenssteun en meer vergoeding 

krijgen voor ecosysteemdiensten die ze leveren.  

Doel 5: Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen 
In eerder genoemd Verdrag is voor het GLB eveneens het bevorderen van het duurzaam beheer van 

natuurlijke hulpbronnen opgenomen als doel. Natuurlijke hulpbronnen zoals bodem en water zijn 

essentieel voor de landbouw en het belang van een duurzaam beheer van deze hulpbronnen wordt 

in deze EU doelstelling onderstreept. Bij te intensieve of overproductie in de landbouw raken bodem 

en water uitgeput of verontreinigd en emissies van nutriënten naar lucht en water beschadigen 

habitats en ecosystemen. Voor een gezond voedselproductiesysteem is het van belang dat er wordt 

geïnvesteerd in goed bodembeheer, goede bodemvruchtbaarheid en het zoveel mogelijk sluiten van 

nutriëntenkringlopen op regionaal niveau. Ook het terugdringen van emissies en een efficiënt 

gebruik van water zijn van belang voor een duurzamere landbouw. Het nieuwe GLB kan hierbij 

ondersteunen, zodat de landbouw zorg draagt voor het agro-ecosysteem. 
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Doel 6: Klimaatadaptatie en –mitigatie 
Ook klimaatadaptatie en -mitigatie is een doel dat van groot belang is voor de landbouw en is 

opgenomen in het Verdrag. De landbouw dient zowel bij te dragen aan het terugdringen van de 

uitstoot van broeikasgassen (voorkomen van klimaatverandering) als ervoor zorgen dat 

landbouwsystemen zich voldoende kunnen aanpassen aan een de effecten van klimaatverandering 

en verschuivingen in ecosystemen. Hierbij kan worden gekeken hoe emissies van methaan en CO2 

kunnen worden verminderd en hoe koolstof kan worden vastgelegd in de bodem. 

Doel 7: Behoud natuur en biodiversiteit 
Het in stand houden van plattelandsgebieden en landschappen in de hele EU is sinds 1962 een van 

de doelen voor het GLB. Landbouw en natuur zijn nauw met elkaar verbonden. Het belang van 

biodiversiteit en bepaalde ecosysteemdiensten voor het agro-ecosysteem wordt in deze doelstelling 

onderstreept, waarbij zorg voor natuur en biodiversiteit hand in hand dient te gaan bij het 

produceren van voedsel. 

*https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-

glance_nl#title 

 

2.2 De opgaven t.a.v. de doelen 2, 5, 6 en 7 
 

2.2.1 Voldoende inkomen voor agrariërs (2) 

Het inkomen van melkveehouders staat al jarenlang onder druk. De kostprijs voor het produceren 

van zuivel is toegenomen, terwijl de opbrengstprijs nauwelijks gestegen is. Door de vrije markt 

werking is het lastig om een hogere basisprijs voor zuivel te realiseren. Daarnaast zijn de 

vergoedingen die vanuit het Gemeenschappelijk landbouw beleid rechtstreeks naar de agrariërs gaan 

gedaald. Deze daling zet zich voort in de komende periode, aangezien er een verschuiving van de 

basispremie naar de eco-regelingen is voorzien. Waarbij de eco-regeling uitgaat van gemaakte kosten 

en/ of gederfde inkomsten. De omvang van de daling hangt af van welk budget er aan de eco- 

regelingen wordt gekoppeld. Netto betekend dit een gering omzet verlies, maar een groter inkomens 

achteruitgang. Meer geld wordt ingezet in plattelands- en natuurontwikkeling, waardoor 

landbouwgrond onttrokken wordt voor natuur en grondprijzen stijgen. Dit zorgt weer voor een 

hogere kostprijs voor agrariers.  

De afgelopen jaren is door de zuivelsector geïnvesteerd in een duurzaamheidsprogramma om 

melkveehouders te ondersteunen te verbeteren op diverse thema’s rondom milieu, biodiversiteit en 

dierwelzijn. Hiermee wordt een kleine plus uit de markt gehaald. Deze is echter niet kostendekkend 

voor de hogere investeringen die veehouders moeten doen door wet- en regelgeving, 

bovenwettelijke maatregelen om te verduurzamen en om een toekomstgericht bedrijf te kunnen 

behouden. Stapeling van beloningen vanuit diverse bronnen voor verduurzaming/vergroening van 

agrariërs kan ervoor zorgen dat veehouders de bedrijfsvoering aanpassen om binnen 

milieurandvoorwaarden te produceren en daarnaast voldoende inkomen te behalen. 

Uiteindelijk zal de markt/ consument blijvend zijn duurzamere product moeten waarderen met een 

duurzame prijs op basis van true cost. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_nl%2523title
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_nl%2523title
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2.2.2 Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen (5) 

Bodem 

Bodemvruchtbaarheid bestaat uit verschillende aspecten; bodemleven, bodemstructuur en 

bodemmineralen. In het Nationaal Programma Landbouwbodems worden 17 indicatoren opgesomd 

verdeeld over vijf categorieën. Eén van de indicatoren om de kwaliteit van de bodem vast te stellen 

is de hoeveelheid organische stof (WUR,2019), naast fysisch, chemisch, biologisch en 

algemeen(visueel). Uit onderzoek van het LBI (2019) blijkt dat het organische stof gehalte van de 

Nederlandse bodems in Nederland de afgelopen decennia gemiddeld nagenoeg gelijk is gebleven, 

hoewel er onderling wel verschillen zijn wat betreft toe- en afname. Ondanks jarenlang onderzoek is 

er nog steeds veel onduidelijk over hoe de bodemvruchtbaarheid te sturen is, maar zijn de 

instrumenten om bodemvruchtbaarheid te meten wel steeds verder toegenomen: de open bodem 

index van het NMI, de bodemconditiescore van Boerenverstand en analyses van diverse laboratoria 

worden verder ontwikkeld (Eurofins, ALNN, Van Iersel).  

Water 

De Europese en nationale nutriëntendoelstellingen zijn erop gericht om in de Nederlandse wateren 

zoveel mogelijk planten en dieren die er van nature in thuis horen te laten leven. Waterschappen en 

Rijkswaterstaat meten doorlopend op een aantal locaties van een groot aantal verschillende stoffen 

hoeveel er voorkomt in de oppervlaktewateren, waaronder ook nutriënten.  

Uit de Nationale Analyse Waterkwaliteit (PBL) van 2020 blijkt dat ongeveer 50 procent van de 

gerapporteerde wateren voldoet aan het doel voor stikstof en ongeveer 50 procent aan het doel 

voor fosfor. Voor Fosfor een verbetering met 5% t.o.v. de voorgaande rapportageperiode. De meeste 

nutriënten in regionale wateren zijn afkomstig uit water dat uitspoelt (door de bodem via het 

grondwater) of afspoelt (door of over de bodem) vanaf onder andere landbouwgronden naar 

nabijgelegen sloten, kanalen en beken. Deze bron levert 54 procent van de totale belasting met 

stikstof en 56 procent van de belasting met fosfor. De landbouw kan daarom een bijdrage leveren 

aan waterkwaliteit door nutriëntenoverschotten die bij de productie van voedsel vrijkomen, aan te 

pakken.  

Deze bijdrage van landbouwgronden kan overigens niet één op één worden door vertaald naar een 

opgave voor de landbouwsector en evenmin naar een opgave voor bemesting. Niet alle nutriënten 

van landbouwgronden komen namelijk direct uit de toegediende kunstmest of dierlijke mest. In veel 

bodems is een voorraad stikstof en vooral fosfor aanwezig, deels opgebouwd door de bemesting van 

afgelopen decennia, die ook mettertijd uitspoelt naar het oppervlaktewater. Verder dragen in laag-

Nederland kwel en afbraakprocessen in diepe bodemlagen bij aan de nutriëntbelasting van 

landbouwgronden, en overal in Nederland stikstofdepositie vanuit de lucht op landbouwgrond. Een 

deel van het totaal van de uit- en afspoeling van nutriënten vanaf landbouwgronden in 2010-2013, 

namelijk 68 procent van de stikstof en 33 procent van de fosfor, wordt toegeschreven aan actuele en 

historische bemesting. Het aandeel van actuele en historische bemesting in de totale 

nutriëntenbelasting van alle bronnen van het Nederlandse regionale oppervlaktewater bedraagt 

daarmee voor stikstof 35 procent en voor fosfor 20 procent. Andere relevante bronnen voor de 

belasting van regionale wateren zijn emissies van rioolwaterzuiveringsinstallaties, agrarische 

puntbronnen en uit- en afspoeling van natuurgronden, depositie op open water en inlaat van 

oppervlaktewater. Langs de kust van Nederland kan kwel of afbraak van diepe veenlagen een bron 

zijn van fosfor. 

Nutriënten  

De belasting van oppervlaktewater met nutriënten afkomstig van de landbouw wordt onder meer 

gemonitord met het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO). Uit de 
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resultaten van het MNLSO komt naar voren dat de waterkwaliteit in de landbouw specifieke wateren 

aan het verbeteren is, maar dat er in de periode 2014 tot en met 2017 op circa 40-60% van de 

meetlocaties nog niet aan de waterschap norm (= zelfde als KRW norm) voor N-totaal of P-totaal 

wordt voldaan. 

Het RIVM constateert dat er regionaal grote verschillen zijn en verschillen zijn tussen grondsoorten. 

Zo is er minder uitspoeling onder klei- en veengrond dan onder zandgrond. Uit de PBL evaluatie 

Meststoffenwet 2016 blijkt dat het aantal locaties waar meer dan 50mg/l wordt gemeten vanaf 2004 

tot 2015 is afgenomen. De emissies onder grasland zijn gemiddeld lager dan onder bouwland.  

  

Tabel 2.1 Percentage bedrijven met nitraatconcentraties hoger dan 50mg/l in water dat uitspoelt in de 

wortelzone. 

Via de KringloopWijzer heeft vrijwel elke melkveehouder in Nederland inzicht in de verliezen van 

nutriënten op het eigen bedrijf. Dit kan bijdragen aan het oplossen van de regionale problemen met 

uitspoeling van nutriënten. 

Gewasbeschermingsmiddelen 

Over het voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater meldt het PBL dat 

het aantal gemeten overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor chronische blootstelling 

van waterorganismen aan gewasbeschermingsmiddelen in de periode 2016-2018 met 30 procent 

afgenomen is ten opzichte van de referentiejaren 2011-2013; voor de acute norm is de afname 50 

procent. Deze trends zijn mede berekend op basis van meetgegevens van het jaar 2018. De metingen 

tot en met het jaar 2017 wezen op een daling van het aantal overschrijdingen van de chronische 

norm van 15% ten opzichte van de referentieperiode 2011 – 2013. Het aantal gemeten 

normoverschrijdingen neemt verder af, maar het tussendoel van de nota Gezonde Groei, Duurzame 

Oogst is voor de chronische norm nog niet gehaald.  

Het effect van de aangescherpte regelgeving t.a.v. bufferstroken langs watervoerende sloten en 

driftreductie vanaf 2019 is niet in het rapport van het PBL meegenomen.  

In de Nationale analyse waterkwaliteit wordt als belangrijkste emissieroute de buisdrainage naar het 

oppervlaktewater genoemd. De hoeveelheid die via drift in het oppervlaktewater terecht is relatief 

kleien maar het wel het meeste effect op het waterleven omdat dit geconcentreerd in de sloot 

terecht komt. Behalve een vermindering van het gebruik, moet vermindering van de toxiciteit 

worden nagestreefd om de waterkwaliteit te verbeteren aldus het PBL. In het ondiepe grondwater 

worden de hoogste concentraties gewasbeschermingsmiddelen gemeten in gebieden waar 

bloembollen worden geteeld en in de zandgronden in Noord-Brabant.  

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is beperkt in de melkveehouderij. Tussen 0,5 en 0,8 kg 

werkzame stof per hectare de laatste tien jaar. Anderzijds beslaat de melkveehouderij een groot 

areaal (bron agrimatie.nl/ WUR). 
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2.2.3 Klimaatadaptatie en -mitigatie (6) 

Klimaatadaptatie gaat over het anticiperen op klimaatverandering, d.w.z. wateroverlast of -tekort en 

bijv. extreem hoge temperatuur. Klimaatmitigatie gaat over het verminderen van effecten die 

klimaatverandering veroorzaken. Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Nationale Klimaatakkoord 

gepresenteerd. Het akkoord bevat een pakket maatregelen dat er voor moet zorgen dat in 2030 de 

uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% is verminderd ten opzichte van 1990. Voor de 

sector landbouw (inclusief glastuinbouw) en landgebruik betekent dit een reductiedoel van 6 Mega 

ton CO2 equivalent. In dit verband is met name het reductiedoel van 1 Mega ton door middel 

landgebruik relevant. De voortgang van de realisatie van deze emissiereductie wordt door het 

Planbureau voor de Leefomgeving jaarlijks in de Klimaat- en Energieverkenning berekend. 

De zuivelsector (Duurzame Zuivel Keten) heeft het plan ‘Klimaatverantwoorde zuivel sector in 

Nederland’ opgesteld in het kader van het Klimaatakkoord. 

In het kader van reductie broeikasgassen komt dit neer op maatregelen voor: 

 0,8 Mton reductie methaan op gebied van ‘Dier en Voeding’ en ‘Mestopslag en Bemesting’ 

 0,2 Mton reductie via ‘Bodem en Gewas’  

 0,6 Mton besparing op ‘Energie’ en productie van ‘Duurzame Energie’ 

 In 2030 t.o.v. bestaand beleid 

 

Melkveehouders houden steeds meer rekening met de droogte na de droge jaren 2018 en 2019 door 

bijvoorbeeld kruidenrijke graslanden in te zaaien, water langer vast te houden in sloten (adaptatie). 

Melkveehouders kunnen jaarlijks zien hoeveel CO2equivalenten ze uitstoten met het bedrijf via de 

KringloopWijzer en daardoor sturen op een lagere CO2eq uitstoot. Dit kan door het verminderen van 

emissie van methaan, lachgas of CO2 via het verbeteren van bemesting (minder kunstmest), dichte 

stalvloeren en mestvergisting. Ook de levensduur van de melkkoeien verhogen en minder jongvee 

aanhouden zorgt ervoor dat er in het totaal minder CO2eq uitgestoten worden (mitigatie). Diverse 

onderzoeken zijn gaande rondom het vastleggen van CO2 in gewassen of landbouwbodems. 

2.2.4 Natuur en biodiversiteit (7) 

Ten aanzien van de biodiversiteit ligt er een grote opgave in het buitengebied. Onderzoeken laten 

zien dat weidevogels, insecten en plantensoorten verdwijnen. Indicatoren zijn er beperkt. Het 

percentage van EU-beschermde soorten en leefgebieden gerelateerd aan landbouw met stabiele of 

positieve trend bedraagt in Nederland 3,8%. Dit betekent dat 96% van de op landbouwgrond 

voorkomende soorten of leefgebieden een ongunstige staat van instandhouding vertoont; bij meer 

dan 70% is geen sprake van een verbetering van die ongunstige staat van instandhouding (WUR, 

2019). De afgelopen tientallen jaren is het aantal boerenlandvogels teruggelopen (Meetnet 

Boerenland vogels). Meerdere onderzoeken wijzen uit dat de hoeveelheid insecten aanzienlijk is 

verminderd, maar betrouwbare data over insecten in het agrarisch cultuurlandschap ontbreken. De 

achteruitgang is het gevolg van een complex van factoren die elkaar beïnvloeden (Achteruitgang 

insectenpopulaties in Nederland, WUR, 2019). Het leidt echter geen twijfel dat maatregelen in het 

agrarische cultuurlandschap nodig zijn om de achteruitgang in de insectenpopulatie tegen te gaan en 

te versterken.  

Landbouw en natuur zijn met elkaar verweven: voor behoud of zelfs verbetering van de biodiversiteit 

is het van belang dat samengewerkt wordt tussen de verschillende partijen die de gronden beheren. 

Een eerste aanzet daarvoor is gedaan door Royal Friesland Campina, de Rabobank en het Wereld 

Natuur Fonds via de eerder beschreven Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij.  
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In de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij wordt uitgegaan van vier pijlers met bijbehorende KPI’s 

om biodiversiteit te kunnen beïnvloeden: 

Figuur 2.2 Conceptueel kader pijlers van biodiversiteit 

Deze vier pijlers hebben onderliggende Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) die ze beïnvloeden. In 

de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij zijn de volgende zeven KPI’s die een melkveehouder kan 

verbeteren om de biodiversiteit te verbeteren: 

 

1. Blijvend grasland (% van totale bedrijfsoppervlakte) 

2. Eiwit van eigen bedrijf /regio (<20 km) % 

3. Stikstofbodemoverschot (kg N/ha) 

4. Emissie van ammoniak (kg NH3/ha) 

5. Uitstoot van broeikasgassen (kg CO2eq/ha en per kg melk) 

6. Kruidenrijk grasland (%van totaal) 

7. Natuur en landschap (% (agrarisch) natuurbeheersland van totale bedrijfsoppervlakte) 

 

Samen vormen zij een integrale set indicatoren die biodiversiteit verbeteren.  

Daarnaast worden er veel projecten gedaan waarbij biodiversiteit gestimuleerd wordt door inzaaien 

van kruiden- en bloemenmengsels, aanleg en onderhoud van landschapselementen en bescherming 

van soorten zoals zoogdieren, vogels en insecten op boerenland en boerenerven. Vanuit het GLB 

draagt de vergroeningspremie bij aan meer motivatie vanuit veehouders om maatregelen te treffen. 

Het is van belang om de maatregelen vanuit GLB, ANLb en projecten te koppelen aan de indicatoren 

van de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij zodat veehouders duidelijke doelen hebben en met 

de maatregelen de juiste stappen kunnen zetten om biodiversiteit te behouden en te vergroten. 
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3. SWOT van de sector t.a.v. de doelen 
 

Voor vier GLB doelstellingen zijn SWOT analyses opgesteld; voldoende inkomen voor de agrarische 

ondernemer (2), duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen (5) , klimaatadaptatie en – mitigatie 

(6) en behoud natuur en biodiversiteit (7).  

3.1 Voldoende inkomen voor agrarische ondernemers 

Sterkte Zwakte 

 Hoge productiviteit 

 Goede kwaliteit 

 Prima logistiek en distributie 

 Innovatief 

 Vruchtbare grond 

 

 Gering rendement 

 Verdienmodel is wereldmarkt 

 Plaats in de keten 

 Houdbaarheid producten 

 Financiering 

 Bouwkosten hoog 

Kans  Bedreiging 

 Visie kringlooplandbouw 

 Meerwaarde producten 

 Lange termijn 

 Hoge kosten voor grond 

 Nieuwe GLB 

 Gering animo opvolging 

 Financiële ruimte voor innovatie 

Tabel 3.1. SWOT inkomenspositie 

De Nederlandse melkveehouderij produceert efficiënt melk van hoogwaardige kwaliteit, de 

uitstekende vruchtbare grond is daar mede oorzaak van en profiteert van uitstekende logistiek in de 

keten zowel in de afzet als van toeleveranciers. Dit vertaald zich niet in goede rendementen als 

gevolg van een geringe marge per eenheid product. Inkomens liggen met ca. 25.000,-- euro onder 

het gemiddelde gezinsinkomen in Nederland. De achterliggende oorzaak is dat de melkveehouder 

een beperkt houdbaar product produceert en weinig sturing heeft op het productievolume 

(afkalfpatroon weinig flexibel) om in tijden van tegenvallende prijzen in te grijpen. Daar komt bij de 

plaats in de keten, melkveehouders in Nederland zijn de eerste schakel en produceren voor ca. twee 

derde voor de wereldmarkt wat de trend zet voor de basisprijs ook in de Nederlandse winkel. Ook 

financiering drukt zwaar op het rendement van bedrijven, er wordt meer gewerkt met vreemd 

vermogen om overname überhaupt mogelijk te maken als er al belangstelling voor is. Voor 

ondernemers op veengrond is er een extra kostprijs verhogend aspect; de hoge bouwkosten als 

gevolg van de slappe ondergrond. 

Ondanks dat het een van de doelstellingen van het GLB is dragen de directe betaling in de toekomst 

minder bij aan het inkomen. Een deel van de betalingen ontvangt de ondernemer in de vorm van eco 

premie op basis van gemaakte kosten en/of gederfde inkomsten. Dit kan oplopen tot ruim 5.000,-- 

euro op een bedrijf van 50 hectare; 20% van het inkomen. Zoals de markt nu werkt leveren deze eco 

inspanningen geen hogere prijs op. Veel duurzame initiatieven zijn marginaal of het blijft zelfs bij 

herverdeling van opbrengsten. Voorgaande brengt met zich mee dat er vanwege de geringe marge 

ook weinig middelen zijn die de melkveehouder kan inzetten voor innovatie. Vanwege de generatie 

cyclus (25 jaar) in de landbouw is een visie voor de lange termijn evident met meerwaarde voor de 

nu al hoogwaardige en nog duurzamere producten. 
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3.2 Duurzaam beheer natuurlijke hulpbronnen 

Sterkte Zwakte 

 Efficiënt gebruik input 

 Voldoen aan nitraatrichtlijn 

 Bodem in belangstelling 

 Veel grasland 

 Verdienmodel eenzijdig 

 Groot aandeel export 

 Waterkwaliteit 

 Mineralisatie 

Kans Bedreiging 

 Meerprijs duurzame producten 

 Visie kringlooplandbouw 

 Nieuwe technieken 

 Gezamenlijke initiatieven 

 

 Krimp en versnippering areaal 

 Regelgeving 

 Geringe aandacht voor systeem 

 Pacht termijn 

 

Tabel 3.2 SWOT Duurzaam beheer hulpbronnen 

De afgelopen decennia heeft de Nederlandse melkveehouderij forse milieu winst geboekt t.a.v. 

grondgebruik. Externe input wordt efficiënt aangewend en nitraat is in het grondwater op veengrond 

geen issue. Ondernemers oriënteren zich massaal op alle bodemkundige aspecten, terwijl de focus 

lange tijd lag op enkel de chemische kwaliteit. Deze aandacht voor de bodem en de mogelijke kosten 

die verbeteringen vragen komen  niet terug in de productprijs vanwege een groot aandeel export 

waarin efficiënte productie een rol speelt maar duurzame ontwikkeling niet of nauwelijks. Doordat er 

veel grasland is in het veengebied en weinig bouwland wordt er weinig GBM gebruikt en vindt 

uitspoeling door kale grond nauwelijks plaats.  Veengrond kenmerkt zich door mineralisatie, waarbij 

o.a. stikstof vrijkomt, vaak in de loop van het seizoen waardoor de benutting hiervan niet altijd 

optimaal kan gescheiden. Ook hierdoor blijft de waterkwaliteit (KRW) van het oppervlakte water een 

aandachtspunt, vanuit de landbouw maar ook vanuit andere bronnen. Niet alleen van belang voor de 

landbouw maar voor de gehele samenleving om de uitstoot naar het oppervlakte water te 

verminderen. Middels het DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) initiatief werken veel 

melkveehouders hieraan. Ontwikkeling van nieuwe technieken en onderzoek om de werking van de 

bodem beter te doorgronden kunnen op termijn duurzaam beheer ondersteunen. Een kanttekening 

hierbij is wel dat er met name bij het pachtareaal de trend richting kortere pacht termijnen gaande 

is, het geen hier haaks op staat. Duurzaamheid gaat over de lange termijn daarom zijn de 

kringloopvisie van de overheid en initiatieven vanuit de keten en meerwaarde van essentieel belang. 

Krimp en  versnippering van het landbouwareaal geeft mogelijk intensiever en mogelijk ook 

suboptimaal beheer. Aandacht is vereist om het systeem als geheel (kringloop) in ogenschouw te 

nemen bij specifieke regelgeving zodat het elkaar niet tegenwerkt. 

  



30 

3.3 Klimaat adaptatie en mitigatie 

Sterkte Zwakte 

 Innovatief 

 Uitstoot per product laag 

 Samenwerking ketenpartijen 

 Goede waterbeheer systemen 

 Veel grasland 

 

 Geringe investeringsruimte 

 Sterk afhankelijk van weer/ klimaat 

 Productie intensiteit 

 Veenoxidatie 

 Organische stof gehalte stabiel 

Kansen Bedreigingen 

 Duurzaamheidsprogramma’s 

 Innovatieve bedrijf systemen 

 Energiebesparing en opwekking 

 Kansen voor klimaat neutrale sector 

 Waterinfiltratie 

 Fossiele energie goedkoop 

 Alternatieven energie afh. subsidie  

 Ruimtelijke ordening moeizaam 

 Ruimte claims 

 Klimaatverandering 

Tabel 3.3 SWOT klimaat 

Klimaat adaptatie en mitigatie gaat respectievelijk over anticiperen op en verminderen van de 

effecten van klimaatverandering. Concreet gaat het over wateroverlast of – tekort en extreme hitte, 

maar ook het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. De Nederlandse melkveehouderij is 

innovatief niet alleen op bedrijfsniveau maar in de hele keten, gezien initiatieven om op bedrijven 

opgewekte energie te gebruiken bij de verwerkende bedrijven. Overigens is de uitstoot per product 

laag door de efficiënte productie, maar die winst wordt enigszins gematigd door de hoge intensiteit 

per dier en hectare. Een zelfde beeld zien we bij het waterbeheer. Lange tijd is dit gefocust in ons 

laag gelegen land op waterafvoer zeker op veengrond, maar dit systeem is ook in te zetten om water 

beter vast te houden in belang van klimaat en voedselproductie. Aanpassingen voor klimaat vragen 

om investeringen waarvoor op de bedrijven gezien hun inkomenspositie gemiddeld genomen weinig 

ruimte is tegelijk is de sector sterk afhankelijk van weersomstandigheden en daarmee ook van 

klimaatverandering. Grasland zorgt voor een opbouw van organische stof; waarbij veengrond van 

nature al veel organische stof bevat. Meer organische stof zorgt voor meer vastlegging van CO2 in de 

bodem. Omzetten van grasland in bouwland t.b.v. de teelt van voedergewassen geeft afbraak van 

organische stof, langjarige teelt op hetzelfde perceel is niet aan te bevelen. Op bedrijven wordt al 

volop geëxperimenteerd met diep wortelende gewassen en het bedekt houden van gronden.  

Specifiek op veengrond is de veenoxidatie. Ten einde veengrond  te kunnen bewerken is 

drooglegging nodig, de keerzijde hiervan is dat het veen oxideert waarbij stikstof maar ook CO2 

vrijkomt en de bodem daalt. Op dit moment wordt er op steeds grotere schaal geëxperimenteerd 

met waterinfiltratie door aanleg van drains. De bewerkbaarheid blijft hier mee behouden en de 

bodemdaling neemt af alsmede de uitstoot van CO2 is de verwachting. Duurzaamheidsprogramma’s 

van afnemers sorteren ook voor op klimaat. Bijvoorbeeld door stimulering van blijvend/ langdurig 

grasland en energie besparing en opwekking. Opwekking bv ook in projecten waarbij asbest wordt 

verwijderd en een nieuw dak wordt voorzien van zonnepanelen. Ook de opwekking van energie 

heeft zijn keerzijde, omdat b.v. ruimte op daken niet afdoende wordt geacht om de klimaatdoelen te 

halen nemen veel gemeenten bij hun RES (Regionale Energie Strategie) ook de optie zonnevelden in 

overweging. Dit is een ruimte claim, naast de vele andere (natuur, infra etc) die het landbouwareaal 

beperken die intensivering van de sector in de hand werken, maar ook het effect van de 

functieverandering is  niet altijd gunstig voor het klimaat. 
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3.4.  Behoud natuur en biodiversiteit 

Sterkte Zwakte 

 Diversiteit van Nederlands Landschap 

 Agrarisch Natuur- en Landschapbeheer 

 Deltaplan Biodiversiteitsherstel  

 Geen verdienmodel 

 Scheiding landbouw en Natuur 

 Intensieve productie 

 Afname boerenland vogels 

 

 

Kansen Bedreigingen 

 Maatschappelijke aandacht 

 Samenwerken in keten 

 Vergoedingen ecosysteemdiensten 

 Belangstelling natuur inclusief 

 Biodiversiteitsmonitor melkvee 

 Sloot (kanten) 

 Druk op landbouwgrond 

 Geen integraal beleid 

 Bevolkingsdichtheid 

 Versnippering gebieden 

 Hoge grondprijs 

 

 

Tabel 3.4 SWOT Behoud natuur en biodiversiteit 

Nederland kent een zeer gevarieerd landschap van de laag gelegen graslanden op veen en klei tot 

hoge gelegen gronden merendeels op zand en löss. Een uitstekend uitgangspunt voor biodiversiteit, 

maar elke meter grond wordt intensief gebruik voor landbouw, natuur, wonen, verkeer en bedrijven. 

Dit alles heeft te maken met de hoge bevolkingsdichtheid in deze zeer vruchtbare delta aan de 

Noordzee. Daarmee gepaard gaat een hoge grondprijs. Vijf tot tienvoudig is geen uitzondering t.o.v. 

Frankrijk b.v. Vanwege marktprijzen en deze grondprijzen is de melkveehouderij aangewezen op een 

hoge productie intensiteit: elke meter wordt optimaal benut. Biodiversiteit is geen verdienmodel 

mondiaal, de ver gaande scheiding tussen landbouw en natuur werkt ook nog eens in de hand. Grote 

polders die niet doorsneden worden door wegen, spoorlijnen en hoogspanningstrajecten zijn een 

uitzondering.  Al deze functies gaan ten koste van de ontwikkeling van flora en fauna, waar de 

afname van boerenlandvogels een voorbeeld van zijn. Een door de jaren heen goed ontwikkeld 

stelsel van agrarisch natuur- en landschap beheer biedt tegengewicht, maar is beperkt tot bepaalde 

begrensde gebieden. Ook is er een Deltaplan biodiversiteitsherstel, waar coördinatie tussen beleid 

en praktijk plaatsvindt. Zowel in de maatschappij als onder melkveehouders komt er weer meer 

belangstelling voor natuur en landschap en bedrijfssystemen die dit integreren met een 

verdienmodel zoals biologisch (dynamisch) en diverse natuur inclusief initiatieven. Tot nu toe echter 

bereikbaar voor een kleine groep ondernemers. Anderzijds zijn er veel landschapselementen, zoals 

sloten en slootkanten, singels en bomen etc. die nu al bijdragen aan de biodiversiteit en 

verbindingen maken door gebieden heen. Middelen voor optimaliseren van beheer is er buiten de 

ANLB gebieden meestal niet. In de keten wordt ook samengewerkt aan dit onderwerp, maar de 

primaire producent krijgt het vaak als leveringsvoorwaarden zonder vergoeding. De 

biodiversiteitsmonitor melkveehouderij is een instrument dat wordt opgezet om de afname van 

biodiversiteit te keren; maar ook hier is het grootste knelpunt de vergoeding voor de inspanning.  
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3.5 Conclusie SWOT 
Water is in al zijn facetten de sleutel op veengrond. Verbetering van oppervlakte water, water 

infiltreren om bodemdaling en veen oxidatie te verminderen, en passende ontwatering om de grond 

te kunnen bewerken. Ook de weidevogels varen wel bij voldoende vochtige omstandigheden. Groot 

pluspunt is de overwegend met (blijvend) gras bedekte  grond goed voor de organische stof 

(opbouw) en daarmee CO2 vastlegging. De grote oppervlakten sloot bieden kansen voor ecologisch 

sloot- en slootkantbeheer hetgeen ook de waterkwaliteit ten goede komt. Biodiversiteit invullen is 

niet eenvoudig met hoge grondprijzen, maar er wordt op sector niveau gewerkt aan de 

biodiversiteitsmonitor. In de melkveehouderij zijn er veel initiatieven die werken aan de hiervoor 

uitgewerkte GLB doelstellingen. Er liggen daarom kansen genoeg voor verdere verduurzaming. 

Grootste knelpunt is de prijsbepaling op de wereldmarkt die de basis legt, meestal onder de 

kostprijs. Gevolg is intensivering van productie om een inkomen te behalen, maar budget voor 

innovatie ontbreekt. Helaas geldt dit ook voor het nieuwe GLB waarbij de eco-regelingen uitgaan van 

vergoeding op basis van gemaakte kosten c.q, gederfde inkomsten. Dit heeft tot gevolg dat 

maatregelen binnen de ecoregelingen moeten concurreren met landbouwmatige productie omdat zij 

geen plus bieden. Belangrijk is dat alleen bij lange termijn inzet kringloop landbouw een vaste plek 

kan innemen. 
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4. Kansrijke maatregelen of KPI’s 
 

De nieuwe opzet van het GLB gaat uit van drie niveaus: De conditionaliteit met minimaal de wettelijk 

voorgeschreven niveaus en richtlijnen, de eco-regelingen waarin een extra stap wordt gezet en 

maatregelen die verder gaan dan wettelijk voorgeschreven (beide pijler 1) en de GLB maatregelen 

aangaande  ANLB, investeringen en kennisontwikkeling (pijler 2). Dit sectorplan zal niet ingaan op het 

laatste niveau. Daarvoor zijn andere pilots gestart. 

 

4.1 Conditionaliteit  
Vertrekpunt voor het GLB na 2021 is dat de huidige vergroeningseisen de basisvoorwaarden vormen 

om in aanmerking te komen voor de huidige betalingsrechten, de conditionaliteit. De conditonaliteit 

is door de Europese Commissie vertaald in 10 Goede Landbouw- en milieucondities (GLMC). Niet alle 

GLMC’s zijn echter relevant voor de melkveehouderij.  

Nr. GLMC Uitganspunt invulling t.b.v. bedrijfsplan 

1 Instandhouding van blijvend grasland op 

basis van een verhouding blijvend grasland 

ten opzichte van het landbouwareaal 

Vegetatie van grassen of andere kruidachtige 

voedergewassen dat minimaal 5 jaar niet in 

vruchtwisseling is opgenomen. Landelijk moet 

dit areaal op 40,97%1 van het totaal areaal 

landbouwgrond blijven. Indien dit aandeel 

landelijk krimpt moet een omzetverbod of 

herstelplicht worden ingevoerd. 

2 Passende bescherming van wetlands en 

veengebieden 

Volgen peilbeheer waterschap: peil volgt 

maaivelddaling. 

3 Verbod op het verbranden van stoppels Al vele jaren van kracht. Blijft gelijk.  

4 Aanleg van bufferstroken langs waterlopen Verplichte teeltvrije zone met ingang van 01-

01-2020 per teelt/gewas geregeld 

5 Gebruik van het 

landbouwbedrijfsduurzaamheidsinstrument 

voor nutriënten 

Bemestingsplan en organische stofbalans op 

bedrijfsniveau 

6 Bodembewerkingsbeheer ter vermindering 

van het risico van bodemdegradatie, 

waaronder door rekening te houden met 

hellingen 

Regionale invulling voor hellingen en 

stuifgevoelige zandgronden conform huidige 

(2020) voorwaarden. 

7 Geen kale grond in de meest gevoelige 

periode(n) 

Bodembedekkers voor specifieke bodemtypen 

(niet zware klei waar najaars ploegen de norm 

is).  volgens de voorwaarden voor de huidige 

                                                             
1 In het keuzemenu voor eco regelingen is een maatregel opgenomen voor agrariers die bovengemiddeld een bijdrage 
leveren aan deze landelijke norm.  
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vergroening. Dit houdt in 5% van het 

bouwlandareaal invullen met ecologisch 

aandachtsgebied, waarbij een groenbemester 

voor een factor 0,3 meetelt.2 Deze GLMC 

hangt samen met de invulling van GLMC 9. 

8 Gewasrotatie Hiervoor geen regelgeving, invullen via 

huidige gewasdiversificatie  

9 Minimumaandeel landbouwareaal gewijd 

aan niet-productieve elementen of 

oppervlakten. Behoud van 

landschapselementen. Verbod op snoeien 

in de vogelbroedperiode 

5% niet productieve elementen op bouwland 

waarbij dezelfde factoren worden 

aangehouden als in de huidige 

vergroeningsvoorwaarden. Om zo dicht 

mogelijk tegen de huidige voorwaarden te 

blijven wordt gecompenseerd met het areaal 

groenbemesters (tegen een factor 0,3)3 

10 Verbod op het omzetten en ploegen van 

blijvend grasland in Natura 2000-gebieden 

Conform huidige regels 

Tabel 4.1 Goede Landbouw- en Milieucondities 

Nieuw zijn de doelen 2 en 5, de exacte invulling/eisen in de praktijk zijn nog niet bekend. Dit is dus 

nog onzeker voor de ondernemers op veengrond. De landelijke monitoring van doel 1 Blijvend 

grasland leunt zwaar op de overwegend als grasland gebruikte veengronden. Doelen 3, 8 en 9 zijn 

over het algemeen niet van toepassing in de melkveehouderij. De melkveehouderij voldoet tot op 

heden via landelijke monitoring aan doel 1. Landelijke regelgeving dekt doel 4 af; mestvrije zone op 

grasland is b.v. 50 cm. Ook de overige doelen, 6,7 en 10 zijn niet nieuw, maar kennen in de praktijk 

wel knelpunten om deze in te vullen. Melkveehouders hebben aangegeven in de consultatie dat de 

norm moet zijn bestaande wet- en regelgeving. 

  

                                                             
2 In het keuzemenu voor ecoregelingen is een maatregel opgenomen voor bodembedekking. Wanneer een ondernemer er 
voor kiest om meer bodembedekking toe te passen dan de huidige vergroeningseis van 5% ecologisch aandachtsgebied 
voor bouwland waarbij groenbemesters voor een factor 0,3 meetellen, kan dit ingezet worden als een eco-regeling. Alleen 
het extra deel telt daarbij mee als eco-regeling. Indien er ook landschapselementen zijn die in de huidige vergroening mee 
mogen tellen voor de EA (zie ook GLMC 9) wordt hiervoor gecompenseerd om weer zo dicht mogelijk bij de huidige 
vergroeningseisen te blijven t.a.v. de invulling van de verzwaarde conditionaliteit.  
3 In het keuzemenu voor ecoregelingen is een maatregel opgenomen voor areaal niet productieve elementen. wanneer een 
ondernemer er voor kiest om meer landschapselementen op te nemen in zijn eco-regelingenplan dan de huidige 
vergroeningseis van 5% ecologisch aandachtsgebied voor bouwland, kan dit ingezet worden als een eco-regeling. Ook 
landschapselementen langs grasland tellen in de eco-regeling mee. Alleen het extra deel boven de 5% telt daarbij mee als 
eco-regeling. Indien er ook groenbemesters zijn die in de huidige vergroening mee mogen tellen voor de EA (zie ook GLMC 
7) wordt hiervoor gecompenseerd om weer zo dicht mogelijk bij de huidige vergroeningseisen te blijven t.a.v. de invulling 
van de verzwaarde conditionaliteit.  
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4.2 Eco-regelingen 
Naast de verplichtingen die voortvloeien uit de conditionaliteit zijn er maatregelen waarmee de 

melkveehouderij vrijwillig aanvullende inspanningen kan verrichten om bij te dragen aan de EU-

doelen 5 (duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen), 6 (klimaatadaptatie en -mitigatie) en 7 

(behoud natuur en biodiversiteit). Deze maatregelen kunnen melkveehouders uitvoeren in het kader 

van de eco-regelingen. De maatregelen zijn door ondernemers genoemd in een online-enquête 

(gehouden in de periode oktober 2019 – maart 2020) over mogelijke maatregelen in het kader van 

het GLB na 2021 en tijdens verdiepingsbijeenkomsten. Aan de online enquête hebben 589 

melkveehouders deelgenomen. De verdiepingsbijeenkomsten werden door ca. 150 personen 

bezocht. In tabel 4.2 zijn de meest gekozen maatregelen benoemd en gescoord op hun bijdrage aan 

de EU-doelen, de kosten van de maatregel in verhouding tot de opbrengst, de inpasbaarheid in de 

bedrijfsvoering en het effect van de maatregel. Daarbij gaat het om een kwalitatieve beoordeling. De 

uitgebreide uitwerking van de maatregelen in tabel 4.2 staan in bijlage 1. De enquête scores van 

meer, soms lager scorende maatregelen staan in bijlage 1.  

Maatregel 5. 

Milieu 

6. 

Klimaat 

7. 

Biodiversiteit  

Kosten/ 

baten 

Inpasbaarheid Effect 

Organische stof 

toevoegen 

+ + + -/+ -/+ + 

Weidegang toepassen +  + + -/+ + 

Blijvend grasland 

stimuleren 

+ + + -/+ + + 

Mest aanwenden 

bovengronds 

+ + + + + + 

Waterkwaliteit +  + + + + 

Landschapselementen   + + + + 

Niet productieve 

elementen(sloot) 

  + + + + 

Tabel 4.2 Kansrijke eco- regeling maatregelen melkveehouders op veengrond 

De maatregelen in tabel 4.2 zijn door 50% of meer van de melkveehouders die aan de enquête 

hebben deelgenomen ingevuld. Voor bodem en bemesting maatregelen is veel belangstelling. Dit is 

wel sterk afhankelijk van de kosten. Grond is in Nederland een dure productiefactor, waarbij een 

maatregel die geen oppervlakte uit productie neemt, op meer interesse kan rekenen. Voorbeeld 

hiervan zijn de bufferstroken, meer en bredere bufferstroken concurreren sterk met het opbrengend 

vermogen en zijn daarom minder populair (tussen 30 en 40%). In de SWOT komt ook naar voren dat 

de bodem in de belangstelling staat. De aangedragen maatregelen raken vooral de KPI’s t.a.v. 

ecologische randvoorwaarden (bijlage 3). De top 10 aan meest kansrijke maatregelen op veengrond 

om de doelen van het GLB te bereiken zijn niet dezelfde als de top 10 aan meest gewenste 

maatregelen. De gekozen maatregelen concentreren zich op grasland, organische stof en landschap. 

De helft van de respondenten op veen hebben geen bouwland. Op veel maatregelen wordt beperkt 

gescoord, ondanks de beperkte belangstelling kunnen dit voor (individuele) ondernemers goede 

maatregelen zijn om in te zetten. Vaak vragen de effectievere maatregelen een grotere investering 

van veehouders of zorgen ze voor grotere opbrengstderving. Bij een hogere vergoeding voor deze 
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maatregelen, kunnen ze zeer effectief werken om doel 5, 6 en 7 van het GLB te behalen. Nu het 

totale budget voor het GLB verlaagd wordt, zal inzetten op effectievere maatregelen zorgen voor 

verslechtering van doel 2, de inkomenspositie van de agrariër.  

4.2.1 Organische stof toevoegen 

Deze maatregel komt vaak naar voren in de enquête op alle drie de thema’s van het GLB. Organische 

stof opbouw, CO2 (koolstof) vastlegging, structuurverbetering en stimuleren bodemleven. Diverse 

maatregelen sluiten hierbij aan van meer organische mest  o.a. in de vorm van vaste mest en meer 

stikstof uit dierlijke mest en minder uit kunstmest. Beperkende factor is hierbij de dat de 

hoeveelheid vaste mest op een melkveebedrijf beperkt is en dat aanwenden van meer dierlijke mest 

kan stuiten op de gebruiksnormen, daarom is de kwalificatie neutraal t.a.v. kosten/ baten en 

inpasbaarheid. 

4.2.2 Weidegang toepassen 

Ter bevordering van biodiversiteit en versterking van het landschap wordt door 80% van de 

respondenten weidegang toepassen als maatregel onderschreven. Dit onderschrijft de praktijk in de 

veenweidegebieden met veel beweidbaar grasland. Overigens ook goed voor milieu vanwege 

ammoniakreductie door scheiding van urine en mest, zelfs het klimaat heeft baat bij een dichte 

graszode die uitdroging van de bodem beperkt bij extreme hitte. Het stimuleert bodemleven en 

insecten, en is daarmee ook goed voor (weide) vogels. Het bevordert de uitstoeling van gras en zorgt 

daarmee voor meer wortels en dus meer organische stof in de grond. Weidegang toepassen is een 

rendabele maatregel, maar voor het slagen wel sterk afhankelijk van weersomstandigheden,   

verkaveling (huiskavel en kavelpad) en kundigheid van de melkveehouder. Vanwege dit laatste is de 

inpasbaarheid neutraal ingeschat. Deze maatregel sluit mooi aan bij het stimuleren van weidegang 

door de Stichting Weidegang. 

4.2.3 Blijvend grasland 

Het aandeel blijvend grasland wordt reeds langer tijd gemonitord. Grasland wordt aangemerkt als 

blijvend wanneer het minimaal vijf jaar achtereen aansluitend is geteeld op een perceel, herinzaai 

onderbreekt deze periode niet. Rond de 80% van de melkveehouders op veen tonen interesse in 

beloning om het aandeel blijvend grasland op hun bedrijf te vergroten en/of het langer dan vijf jaar 

in stand te houden. Inzaai kruidenrijk grasland staat met 54% ook in de belangstelling. Zelfs is er bij 

meer dan de helft van de bedrijven bereidheid te investeren in blijvend grasland door uitstel of 

afzien van  vernieuwing. Ook grasland scoort op alle drie de GLB thema’s. Omzetten van grasland in 

bouwland resulteert in het algemeen in mineralenverliezen en bij langdurig bouwland kan het 

organische stof gehalte van de bodem afnemen. Daar komt op veen grond nog de afbraak van veen 

bij met als gevolg bodemdaling in veel gevallen (afhankelijk van dikte eventueel kleipakket en 

grondwaterniveau). Bijkomend effect is het minimale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op 

grasland i.t.t. het gebruik bij omzetting naar en/ of het gebruik tijdens de bouwlandfase. Langdurig 

grasland zorg voor opbouw van organische stof en daarmee vastlegging van koolstof en is daarmee 

op gebied van klimaat effectief (CO2 opname). De bijdrage aan biodiversiteit is bescheiden, maar het 

zorgt voor een beter bodemleven en is soortenrijker hetgeen goed is insecten en (weide) vogels. 

Voor het rendement en inpasbaarheid scoort het neutraal. Door het afzien of beperken van her 

inzaai blijft de genetische voortuitgang door verdeling achterwege en een deel bouwland voor 

snijmais is bewezen effectief is het rantsoen van melkvee. 
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4.2.4 Waterkwaliteit 

Water is voor landbouw en maatschappij een essentiële voorwaarde voor groei en leven, zowel in 

kwantiteit als kwaliteit. In het GLB tot nu toe is alleen de beteelde oppervlakte van belang, dat 

bepaalt de uitgangspunten van je bedrijfsvoering t.a.v. de mogelijkheid om vee te houden en mest te 

plaatsen. Met name melkveehouders op veengronden hebben te maken met sloten. Aansluitend 

daarop gaat de belangstelling (64%) uit naar beheer van natuurvriendelijke slootkanten. Daar sluit  

toedienen van kunstmest door deze kant-af te strooien bij aan. Minder strooi verlies in waterlichaam 

en slootkant. Dit komt de flora en fauna in de sloot en op de kant ten goede alsmede de 

waterkwaliteit. In het verlengde daarvan liggen de opties voor het spuiten van bagger uit de sloot op 

het land en ecologisch sloot reinigen waarbij bagger en planten niet in de slootkant komt maar op 

het land. Deze laatste maatregelen zijn specifieker en minder algemeen toepasbaar met beperkter 

animo vanuit de melkveehouders. 

4.2.5 Bovengronds mest aanwenden 

Meer dan 70 - 90% heeft interesse in bovengronds mest aanwenden.  Meest vanuit de achtergrond 

om het veen in stand te houden door niet te ‘snijden’ in het veen, maar ook vanuit klimaat oogpunt. 

Sinds 2020 is het echter niet meer mogelijk i.c.m. derogatie op het bedrijf. Een alternatief is het 

verdund uitrijden van mest met de sleepvoetbemester (via slang of tank). Dit geeft een betere 

benutting en minder ammoniak emissie, en is minder schadelijk voor het bodemleven. Ook is er 

minder energie nodig, omdat er minder trekkracht nodig is bij het aanwenden zonder snijdende 

techniek.  

4.2.6 Landschapselementen en niet productieve elementen 

Melkveehouders geven in de enquête aan om sloten vooral te betrekken in de beloning als 

landschapselement. Ook een aanvullende beloning voor ondernemers die een hoger aandeel 

landbouwareaal inzetten voor niet productieve elementen werd door ruim 70% van de 

melkveehouders onderschreven. Hierbij scoorden de volgende elementen meer dan 50%: 

landschapselementen in de vorm van bosjes, poelen, houtwallen en kruidenrijkgrasland. Ook in de 

bijeenkomsten werden sloten veelvuldig genoemd en ze in sommige gebieden een aanzienlijk 

areaal(10%) innemen (zie ook 4.2.4). Veenweidegebieden zijn ook bekend vanwege de populatie 

weidevogels, de score voor actieve nestbescherming is slechts 30%, mogelijk ligt de verklaring in de 

ruime deelname aan ANLB waar al veel aandacht is voor weidevogelbeheer. 

4.2.7 Veengrond en bodemdaling 

De veengronden staan in de belangstelling voor wat betreft bodemdaling en CO2 uitstoot. 

Waterinfiltratie en verhoging waterpeil wordt door respectievelijk een derde en een kwart van de 

melkveehouders als vrijwillige maatregel onderschreven. 30% opteert voor geen enkele maatregel.  

Van belang om te benadrukken dat peilverhoging (in de sloot) alleen effectief is als daar mee het 

grondwaterpeil onder het perceel op h juiste niveau komt. Waterinfiltratie is volop in onderzoek en 

nog niet altijd duidelijk is welke type veengrond in relatie tot de huidige ontwatering het effectief is. 

Verhoging van het waterpeil is meestal niet mogelijk op een individueel bedrijf omdat 

waterschappen zorgen voor peilbeheer in grote peilvakken. Waterschappen zijn vaak nog zoekende 

hoe waterinfiltratie past in hun waterbeheerplannen.  
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4.3 Niet grondgebonden maatregelen 
In de uitgezette enquête is er ook aandacht besteed aan niet grondgebonden maatregelen en wat de 

belangstelling daarvoor is bij melkveehouders. Deze mogelijke maatregelen vinden geen financiële 

basis binnen GLB pijler 1, maar mogelijk veel in pijler 2 of andere subsidieregelingen. Toch kunnen ze 

bijdragen aan de GLB doelen. Op gebied van klimaat is er veel animo voor het opwekken van eigen 

energie om zo de CO2 uitstoot te beperken, dat is gezien de dakoppervlaktes voor zonnepanelen een 

kans, waarmee ook concurrentie met zonnevelden (negatief voor biodiversiteit) kan worden beperkt 

tot het minimum. Ondanks subsidie regelingen is de financiering van deze installaties bij veel 

melkveehouders echter een probleem, omdat bij financiering meer en meer naar rendabiliteit van 

bedrijven wordt gekeken hetgeen gezien de geringe marges een knelpunt is. Opvallend is dat op 

veengrond ook veel animo (50%) bestaat voor vrijwillig een bodembeoordelingsinstrument en of 

nutriënten balans invullen, een kleinere groep vindt dat betere scores dan minimum vrijwillig kunnen 

worden beloond. In een verplichting ziet men weinig. In de bijeenkomsten is er ook aandacht 

gevraagd voor verbetering van verkaveling en bereikbaarheid van percelen middels een kavelpad, 

maar ook voor waterinfiltratie. Deze structuur maatregelen dragen ook bij aan de voor deze 

rapportage relevante GLB doelen. Enkele andere grondgebonden maatregelen staan in bijlage 3. 

 

4.4 Versterken gemeenschappelijke doelen 
Waarmee kan de sector de meeste toegevoegde waarde leveren voor milieu, klimaat en 

biodiversiteit: maatregelen of indicatoren (Kritische Prestatie Indicatoren) en zijn deze goed 

inpasbaar in de bedrijfsvoering? Vanuit de sector en het bedrijfsleven (o.a. Deltaplan 

Biodiversiteitsherstel) wordt ingezet op het sturen op doelen via indicatoren/KPI’s. Ook Erisman en 

Verhoeven adviseren de overheid om in te zetten op KPI’s in hun rapportage ‘Integraal op weg naar 

Kringlooplandbouw’. Vanuit juridisch oogpunt en controle/borging in verband met ‘staatssteun’ 

vanuit de overheid, zijn maatregelen gemakkelijker en al een gebaand pad.  In de andere GLB pilots 

wordt daarom gekeken naar maatregelen en hun effectiviteit. Op dit moment zijn maatregelen en 

initiatieven vaak versnipperd over diverse partijen, regio specifiek en per grondsoort wisselt de 

toepasbaarheid en effectiviteit. Ook de impact van de maatregelen op de bedrijfsvoering is 

afhankelijk van de grondsoort en regio, maar ook in relatie tot opbrengstderving en onttrekken van 

landbouwgrond aan de productie. 

“Boeren kunnen niet groen zijn als ze rood staan” geeft Commissie Remkes aan in haar rapport ‘Niet 

alles kan overal’ over het stikstofdossier. Hetzelfde geldt voor de doelen van het Gemeenschappelijk 

Landbouw Beleid; deze kunnen niet gehaald worden als het totale budget verlaagd wordt en 

agrariërs meer moeten doen voor minder budget. Het inkomen van veehouders bestaat voor 

ongeveer 40-50% uit GLB gelden (bron: Ministerie LNV ir. Ad Tabak): als deze GLB gelden verder 

verlaagd worden, wordt daarmee ook het inkomen van agrariërs minder en de mogelijkheid om 

‘groene’ investeringen te doen. 

Een consortium van partijen (Paul Terwan Advies, Aequator, WNF, Flevolands Agrarisch Collectief, 

WEnR en Boerennatuur) werkt aan het samenbrengen van puntensystemen in de keten welke 

gebaseerd zijn op KPI's en mogelijke  eco-regeling maatregelen in het GLB.  Het consortium heeft 

daarbij gestreefd naar het koppelen van maatregelen en KPI's. Dit heeft nog verdere afstemming  en 

proces nodig omdat er meerdere sets van KPI's zijn (o.a. biodiversiteitsmonitor melkveehouderij en 

akkerbouw en kringloopwijzer). Dit traject wordt gevoed vanuit meerdere pilots waaronder deze 

pilot sectorale bouwstenen voor het nieuwe GLB. Hierover wordt apart vanuit het 

gelegenheidsconsortium geadviseerd. Het collectief heeft zich gebogen over de samenhang tussen 



39 

indicatoren en maatregelen en kwam met figuur 4.3 waarin de samenhang tussen maatregelen, KPI’s 

en het GLB schematisch wordt weergegeven.  

Figuur 4.3 De samenhang en randvoorwaarden tussen maatregelen, indicatoren en het GLB. 

 

4.5 Koppeling met de keten: Gezamenlijk werken aan gemeenschappelijke doelen 
Uit de enquête en de bijeenkomsten komt naar voren dat de melkveehouders het belangrijk vinden 

dat de maatregelen en initiatieven in de keten aansluiten bij (liefst overeenkomen met) de 

maatregelen in de conditionaliteit en de eco-regelingen. Aangaande de inhoud van de verschillende 

systemen heeft het de nadrukkelijke voorkeur om dezelfde maatregelen te hanteren en de 

beloningen te stapelen. Ook zouden dezelfde data gebruikt moeten worden waaraan wordt gemeten 

en getoetst om zo monitoring en verantwoording op een plek te kunnen organiseren voor alle 

systemen. Tevens waarschuwen de melkveehouders ervoor dat de keten niet achterover kan leunen 

wanneer het GLB vergelijkbare maatregelen met die uit de keten gaat ondersteunen; de meerprijs uit 

de markt is even hard nodig als de GLB ondersteuning. Daarnaast moet worden gewaakt voor 

tegenstrijdige regels en conflicterende maatregelen. 

 

Kansrijke maatregelen om verbeteringen te behalen op alle 11 doelen van het GLB hangen in 

Nederland nauw samen met de aanvoer van externe input. Door het verlagen van externe input en 

verhogen van inzet van bronnen van het eigen bedrijf en de omgeving is het mogelijk om zowel het 

inkomen van de agrariër te verbeteren, klimaatwinst te boeken, duurzaam gebruik te maken van 

natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit en natuur te beschermen. Dit brengt echter grote 

bedrijfsrisico’s met zich mee: verlaging van externe input kan zorgen voor verminderde opbrengsten 

- de belangrijkste bron van inkomsten van een agrariër. Wordt het verlagen van externe input echter 
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aantrekkelijk door verhoging van andere inkomsten en afdekking van de belangrijkste risico’s, dan is 

het voor een agrariër aantrekkelijker om die maatregelen te treffen. 

Figuur 4.4 De samenhang tussen maatregelen, indicatoren en resultaten om de gezamenlijke opgaven te 

behalen, waarbij ze in drie categorieën ingedeeld kunnen worden. 

Door kansrijke maatregelen in het toekomstige GLB aan te laten sluiten bij indicatoren vanuit de 

zuivelsector en monitoring van resultaten op agrarische bedrijven, worden melkveehouders 

gemotiveerd om stappen te zetten. Daarnaast moet voorkomen worden dat zowel de overheid als 

het bedrijfsleven op dezelfde maatregelen, indicatoren of resultaten gaat sturen, waarbij de partijen 

geen verantwoordelijkheid nemen voor verbeteringen en de agrariër uiteindelijk de dupe wordt. 

Door een scheiding te maken tussen maatregelen en indicatoren op perceel niveau  voor het GLB en 

maatregelen en indicatoren op bedrijfsniveau voor het bedrijfsleven, kan dit gedeeltelijk voorkomen 

worden en blijft er toch samenhang in het sturen op de gezamenlijke doelen. 

De voorgestelde maatregelen voor de GLB eco-regelingen, hoewel vrijwillig, maken onderdeel uit van 

diverse maatregelen die aan veehouders opgelegd worden; zowel via verplichtingen als via 

duurzaamheidsprogramma's van de zuivelsector en wensen en eisen vanuit het bedrijfsleven ( figuur 

4.4). Andersom zorgt het systeem van beloningen/vergoedingen voor maatregelen, indicatoren en 

behaalde resultaten voor het sneller behalen van de doelen en een betere inkomenspositie voor 
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melkveehouders (figuur 4.5). Diverse maatregelen en indicatoren hebben effect op meerdere 

doelen, waardoor het interessant is om ze vanuit meerdere partijen te belonen. 

Figuur 4.5  Stapeling van beloningen voor de drie onderdelen maatregelen, indicatoren en resultaten dragen bij 

aan het behalen van gezamenlijke doelen 

 

4.6 Nederlandse Kringlooplandbouw 

Het Ministerie van LNV heeft op 8 september 2018 haar visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: 

Waardevol en Verbonden’ gepubliceerd met als belangrijkste toekomstscenario voor de agrarische 

sector om te werken naar ‘Kringlooplandbouw’. Dit past goed bij de doelen voor het toekomstige 

GLB. Daarom is het van belang om aan te sluiten bij de ontwikkelingen die op nationaal niveau 

gaande zijn.  

Erisman en Verhoeven hebben in opdracht van het Ministerie van LNV de rapportage ‘Integraal op 

weg naar Kringlooplandbouw’ uitgebracht. Daarin staan voorstellen voor KPI’s die op integrale wijze 

op nationaal niveau bijdragen aan de diverse nationale thema’s (bijlage 4). Klimaat, bodemkwaliteit, 

waterkwaliteit en biodiversiteit zijn daarin belangrijke thema’s - deze komen overeen met drie 

doelen van het GLB.  
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4.7 Scenario’s 
Bij het opstellen van de scenario’s voor de invulling van het toekomstige GLB is gekeken naar 

maatregelen en indicatoren die passen bij het Kringlooplandbouw beleid vanuit de Nederlandse 

overheid, zowel landelijk als regionaal invulling kunnen krijgen, passen bij de indicatoren vanuit het 

Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het bedrijfsleven, maar niet exact hetzelfde zijn. Daarnaast is 

middels een enquête onder melkveehouders bekeken of er animo is voor de maatregelen en 

indicatoren. 

Uitgangspunt is dat het totale GLB budget verlaagd wordt en de ambities om doelen te behalen op 

de 1,8 miljoen hectare cultuurgrond, stijgen. Bovendien is het van belang dat de Nederlandse 

agrarische sector het verdienmodel van voedselproductie omzet naar een verdienmodel dat meer in 

balans is met de omgeving. Dit vraagt om een stapeling van beloningen vanuit het GLB, de 

overheden, het bedrijfsleven en belanghebbende partijen (zoals terreinbeherende organisaties, 

waterschappen, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties) als agrariërs doelen behalen die 

passen binnen de verantwoordelijkheden en ambities van de desbetreffende partij. Hierbij geldt met 

name: vooraf sturen op beloningen om doelen te behalen werkt beter dan achteraf zaken moeten 

oplossen.

 

Figuur 4.6 Voorgesteld scenario voor vergoedingen vanuit GLB om de doelen zo efficiënt mogelijk te behalen. 
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Een passend scenario voor het GLB staat beschreven in figuur 4.6. Hierbij is rekening gehouden met 

maatregelen die populair zijn bij melkveehouders en indicatoren die inzicht kunnen geven op de 

vooruitgang op de doelen van het GLB.   

Voor de invulling van de vrijwillige maatregelen is 44% voor een verschillende invulling per sector én 

gebied/ bodemtype. Daarnaast is 47% voor een verschillende premie per gebied als het gaat om 

vrijwillige maatregelen. Door een hoge maximale vergoeding per maatregel toe te staan binnen de 

ecoregelingen en een deel daarvan te vergoeden via het GLB, is het mogelijk om beloningen vanuit 

diverse partijen te stapelen en daarmee gebiedsgericht te werk te gaan. Een veehouder nabij 

Natura2000 kan daardoor extra vergoed worden vanuit GLB, Provincie en gemeente en een 

veehouder in een kwetsbaar waterwingebied kan vergoed worden vanuit GLB, Waterschap en 

Drinkwatermaatschappij bijvoorbeeld. Dat maakt het aantrekkelijker om effectieve maatregelen te 

nemen. 

Bij de keuze om het GLB te laten aansluiten bij duurzaamheidscertificaten en/ of registratietools, 

dient te worden gekeken naar doel, reikwijdte en doorlooptijd van het certificaat/ de tool. 

Effectiviteit van evt. aansluiting kan per bedrijf en per certificaat sterk verschillen. Een aandachtpunt 

bij het uitkeren van de toeslagrechten, is dat deze niet aan de verpachter zouden moeten worden 

betaald, maar aan de gebruiker die de maatregelen uitvoert. 
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5. Werkwijze en verantwoording  
 

Het doel van de GLB pilot sectorale 

bouwstenen is het leveren van 

bouwstenen voor een duurzaam, 

doelmatig en boerderijproof GLB. 

Centraal staat een 

toekomstbestendige landbouw. 

Toekomstbestendig hebben we 

geïnterpreteerd als enerzijds 

rekening houdend met de 

omgeving waarin een boer zijn 

bedrijf runt en daarmee uitvoering 

geeft aan de duurzaamheidsdoelen 

van het GLB als anderzijds een 

gezonde bedrijfseconomische basis. 

In dit sectorplan is uitgewerkt hoe 

dit zou kunnen voor de 

melkveehouderij 

Draagvlak voor het sectorplan is 

essentieel. In eerste instantie draagvlak onder boeren en tuinders van wie straks in de nieuwe GLB 

periode vanaf 2023 een extra bijdrage aan de opgaven op het gebied van klimaat, milieu en 

biodiversiteit wordt gevraagd. In tweede instantie bij maatschappelijke organisaties, beleidsmakers 

en politiek. Om deze reden is er bij het uitwerken van de sectorplannen gebruik gemaakt van een 

trechtermodel. Uitwerking van de GLB doelen tot uitwerking van zinvolle maatregelen en consultatie 

van boeren & tuinders over zinvolle (t.a.v. de doelen) en haalbare (t.a.v. de bedrijfsvoering) 

maatregelen.  

 

5.1 Uitwerken doelen per sector 

Voor de uitwerking van de doelen zijn verschillende bronnen geraadpleegd. Er is gestart met de 

Houtskool SWOT, welke in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is 

opgesteld door Wageningen Economic Research, en andere literatuurbronnen. Een overzicht van de 

geraadpleegde bronnen is in bijlage 1 toegevoegd. Het projectteam van de GLB Pilot Sectorale 

bouwstenen heeft zich aanvullend op het raadplegen van de houtskoolswot laten informeren door 

middel van een toelichting van en gesprek met een van de onderzoekers / opstellers van de SWOT 

analyse. 

Gebleken is dat deze onvoldoende geschikt is om op sectoraal of regionaal (bijv. naar bodemtype) 

niveau uitspraken te doen over de vertaling van de GLB doelen. Hiervoor zijn de door de Europese 

Commissie meegegeven indicatoren onvoldoende gedetailleerd. Voor meer gedetailleerde 

indicatoren zijn beperkte databronnen aanwezig.  Om de doelen toch zo goed mogelijk uit te kunnen 

werken per sector of sector bodemtype combinatie zijn enerzijds experts geraadpleegd. In bijlage 1 is 

een lijst met geraadpleegde experts opgenomen. Daarnaast zijn een aantal indicatoren voor de GLB 

doelen op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit & landschap benoemd waarvoor 

landsdekkende geodata beschikbaar is.  

Figuur 5.1 Schematische weergave totstandkoming sectorplan 
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5.2 Consultatie van boeren & tuinders 
Het GLB na 2022 is voor boeren en tuinders nog ver weg. Zeker met de grote vraagstukken en de 

discussies die in 2019 en 2020 actueel waren en zijn binnen de landbouwsector is de Nederlandse 

invulling voor het GLB na 2022 geen prioriteit voor veel boeren en tuinders. Daarnaast was er onder 

boeren en tuinders nog veel onbekend over de voorgenomen wijzigingen van het GLB en de ideeën 

hierover voor de Nederlandse invulling. Vanuit overheden en uitvoerende diensten zoals het 

ministerie van LNV, provincies en RVO is hierover in 2019 tot medio 2020 maar heel beperkt over 

gecommuniceerd. Om een bijdrage met voldoende diepgang in de materie van boeren & tuinders te 

krijgen in heet project zijn een online enquête en bijeenkomsten georganiseerd. Om hier een brede 

en representatieve inbreng uit te krijgen zijn diverse communicatiemiddelen ingezet.  

De online enquête en uitnodigingen voor bijeenkomsten zijn verspreid via de eigen projectwebsite 

www.glbuitdepraktijk.nl , nieuwsbrieven en communicatiekanalen (zoals Whatsapp groepen) van 

LTO Nederland en de drie regionale LTO organisaties, BoerenNatuur en RVO. Daarnaast zijn artikelen 

en advertorials gepubliceerd in offline en online agrarische vakmedia en is een social media 

campagne ingezet waarin de agrarische doelgroep gericht benaderd is met op maat gemaakte social 

media berichten. Ondersteunend aan deze communicatieactiviteiten zijn een animatie en een drietal 

video’s met agrarisch ondernemers in de hoofdrol gemaakt. Deze zijn op het Youtube kanaal van de 

pilot gepubliceerd. 

De social mediacampagne heeft door de gerichte aanpak een breed publiek bereikt. Een publiek van 

agrariërs en mensen met agrarische affiniteit.  In totaal zijn 147.000 unieke social media profielen 

bereikt, hiervan hebben 73.500 mensen een actie ondernomen (zoals een video bekijken of op een 

link klikken), daarvan hebben 1.400 mensen de link naar de enquête of de agenda voor 

bijeenkomsten ingevuld of zich aangemeld  

In totaal zijn er 40 bijeenkomsten verspreid over de verschillende sectoren en landsdelen 

georganiseerd waarin er met ca 500 agrarisch ondernemers is gesproken over de invulling van het 

GLB na 2020.  

De online enquête is in totaal door 1723 agrarisch ondernemers ingevuld, waarvan 589 

melkveehouders. De representativiteit van de deelnemers van de enquête is onderzocht, waarbij de 

gegevens van de deelnemers is vergeleken met landelijke data van CBS. Waar beschikbaar is CBS-

data uit 2019 gebruikt en anders van het meest recente jaar. De conclusies is dat boeren en tuinders 

die deel hebben genomen aan de enquête een vrij goede afspiegeling vorm van de boeren in 

Nederland. De verdeling over de sectoren komt redelijk goed overeen met het landelijke beeld.  

  

http://www.glbuitdepraktijk.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCshv0KXUdYwkvK0UKor4HvQ
https://www.youtube.com/channel/UCshv0KXUdYwkvK0UKor4HvQ
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Bijlage 1 Uitgewerkte maatregelen 
 

Maatregelen Grasland 

Beschrijving Blijvend grasland is grond met een overheersend natuurlijke of 

ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige 

voedergewassen. De grond moet minimaal 5 jaar niet in de 

vruchtwisseling zijn opgenomen. Het grasland mag wel gescheurd 

worden, mits inzaai met gras en het niet om kwetsbaar grasland gaat. 

Overheersend betekent dat de vegetatie voor minimaal 50% bestaat uit 

grassen of andere kruidachtige voedergewassen. Pitrus, riet en heide 

worden niet gezien als kruidachtig voedergewas.  

Onderbouwing 

bijdrage aan GLB doel 

4, 5, 6  

Blijvend grasland heeft meerdere duurzame functies. Door het telen van 

gras in de winterperiode wordt een bijdrage geleverd aan een 

duurzame ontwikkeling en het efficiënt beheer bodem en water. Op 

uitspoeling gevoelige gronden wordt voorkomen dat nutriënten 

uitspoelen. Op erosiegevoelige gronden wordt landdegradatie door 

wind- en watererosie voorkomen. Blijvend grasland verhoogt de 

organische stof opbouw waarmee ook CO2 vastlegging een feit is. 

Tevens wordt een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit door middel 

van het bieden van schuilgelegenheid(ruiger) en gevarieerder voedsel 

aanbod door de stabiele (geen grondbewerking) ontwikkeling van het 

bodemleven. voedsel. Omdat het grasland ouder dan 5 jaar is zal het 

soortenrijker zijn dan tijdelijk grasland (veelal monocultuur). Vanwege 

in de jaren toenemende dichtheid (uitstoeling) van de zode worden er 

nauwelijks GBM in blijven grasland gebruikt. 

Mogelijke invulling 

conditionaliteit 

GLMC 1 Instandhouding blijvend grasland 

Behoud van het landelijk aandeel blijvend grasland ten op zichtte van 

het totaal areaal landbouwgrond ten opzichte van het referentiejaar.  

Dit jaar is 2012 en het percentage is 40,97%4. Monitoring vindt plaats op 

nationaal niveau. Bij daling 5% of meer volgt invoering omzetverbod en 

een herstelplicht. 

Op basis van grondsoort is er minder blijvend grasland op grondsoorten 

die geschikt (zand, loss en klei) zijn voor de teelt van voedergewassen , 

met name snijmais, grasland is daar opgenomen in de vruchtwisseling/ 

graslandvernieuwing cyclus. Ook bij gebruikmaking van de derogatie is 

er ruimte om 20% beteelde oppervlakte met  voerdergewassen in te 

vullen; grasland bereikt dan niet de status van blijvend grasland omdat 

het voor het vijfde jaar wordt gescheurd. Er zijn bedrijven met 100% 

blijvend grasland (veenweide) en bedrijven met grasland waarvan 0% 

blijvend grasland. 

                                                             
4 Aandeel blijven grasland in 2019 in Nederland 41,68% (Bron RVO). Veel veenweide bedrijven zitten op 100%. In 2019 is er 
690 920 ha blijvend grasland, 76 620 ha natuurlijk grasland en 215 860 ha tijdelijk grasland. 
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Mogelijke invulling 

eco-regeling 

Voor de invulling van de eco-regeling worden drie mogelijke varianten 

onderscheiden. Deze varianten kunnen tevens gecombineerd worden. 

Blijvend grasland areaal staffel op bedrijfsniveau 56: 

Binnen de landelijk monitoring is er op bedrijven een range van 0 tot 

100% blijvend grasland. Om elke ondernemer de mogelijkheid te bieden 

en te stimuleren om te streven naar blijvend grasland (minimaal 5 jaar) 

start deze invulling bij 0% 

0   tot 20% 

21 tot 40% 

41 tot 60% 

61 tot 80% 

>80%  

Blijvend grasland  ouder dan 5 jaar op bedrijfsniveau: 

Onderzoek7 toont aan dat ouder grasland (ouder dan 20 jaar) een hoger 

organische stof gehalte  en vochthoudend vermogen heeft en een 

snellere waterinfiltratie heeft ;  belangrijk  voor waterregulatie en 

vastlegging van koolstof uit CO2 (klimaatadaptatie en –mitigatie). 

Zwaardere regenwormen zijn van belang voor (weide)vogels. Ouder 

grasland verbeterd zich op bovenstaande eigenschappen.  Deze 

stimulering voorkomt dat ondernemers direct na 5 jaar instandhouding 

het grasland scheuren. 

5 -6 jr 

6-7 jr 

7-8 jr 

8 jr 

Blijvend grasland op perceelsniveau: 

Door de leeftijd, beheer en of inzaai meer grassoorten, (on)kruiden en 

vlinderbloemigen bevat blijvend grasland, meer biodiversiteit boven 

(soortenrijkdom: planten en insecten)  en onder de grond (bewortelings 

diepte, bodemleven) 8. 

BG 11 mengsel (m.n. meer gras soorten) 

                                                             
5 26% van de melkveehouders: 60-80% van het areaal, 25% van de melkveehouders 80-100% van het areaal. Dit is met 

name in (veen) weidegebeiden. 

 
6 Deelnemers aan het project Koeien en kansen zaten in 2018 gemiddeld op 57% op bedrijfsniveau. Het keurmerk Planet 
proof vraagt tenminste 40% op bedrijfsniveau. 
 
7 Louis Bolk Instituut rapport ‘Kansen voor oud grasland’ 
8 Louis Bolk Instituut rapport ‘Invulling kruidenrijk grasland’ 
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Kruidenrijk (natuurlijk) 

Kruidenrijk (inzaai) 

Vlinderbloemigen (o.a. grasklaver) 

Blijvend grasland gebruik maatregelen: 

Weidegang en naweiden passen prima bij blijvend grasland, de zode 

wordt dichter en draagkrachtiger door weiden en droogt minder snel 

uit. Ook het bodemleven vaart er wel bij door dat de mest gescheiden 

van urine de bodem bereikt, maar ook het leven op de bodem profiteert 

hiervan. Omdat er door het vee meer ruwvoer wordt opgehaald en 

mest gebracht is er minder energie nodig voor ruwvoerwinning en mest 

aanwenden. 

Weidegang 

Naweiden als groenbemester 

Uitgesteld maaien/ mozaiekbeheer 

Kosten – baten analyse 

(€ / ha) eco-regeling 

Graslandmaatregelen zijn kosten neutraal of licht positief. 

Mogelijke relatie met 

ANLB 

Kruidenrijk natuurlijk heeft relatie met ANLB in combinatie met 

weidevogelbeheer. 

Mogelijke relatie met 

pijler 2 niet 

grondgebonden 

Investeringen in drainage, bekalking en goede ligging (afwatering). 

Vrijwillige kavelruil kan ervoor zorgen dat de huiskavel wordt vergroot 

en daarmee de mogelijkheden om te beweiden groter worden. Dit 

stimuleert (blijvend) grasland en weidegang. 

Relevante wet- en 

regelgeving 

De melkveehouderij in Nederland maakt op gebruik van derogatie t.a.v. 

het gebruik van dierlijke mest. Een voorwaarde hierbij is het aanhouden 

van een areaal van 80% grasland. Dit is een jaarlijkse opgave via de 

gecombineerde opgave, maar kan niet één op één worden 

geïnterpreteerd als blijvend grasland. Derogatie kan blijvend grasland 

stimuleren, maar tegelijk blijft  één keer per vijf jaar scheuren ook 

mogelijk. 

Het aandeel blijvend grasland binnen het hele landbouwareaal mag als 

voorwaarde binnen het huidige GLB per lidstaat niet te veel dalen. 

Nederland heeft er in 2015 voor gekozen om het aandeel blijvend 

grasland op nationaal niveau te monitoren. Dit is net als tijdens de 

vorige GLB-periode (2005-2014). 

Als het aandeel blijvend grasland landelijk krimpt, onderneemt 

Nederland actie richting de individuele landbouwers. Bij een daling van 

5% of meer ten opzichte van het referentiejaar 2012 (40,97%) moet 

Nederland een omzetverbod en een herstelplicht invoeren. 

Natura 2000-gebieden 
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Blijvend grasland in Natura 2000-gebieden wordt anders behandeld dan 

blijvend grasland daarbuiten. Binnen Natura 2000 is blijvend grasland 

beschermd. Dit wordt gezien als kwetsbaar grasland dat in stand moet 

blijven. Ook het scheuren van blijvend grasland in Natura 2000-gebied 

en weer inzaaien mag niet. Dit wordt ook wel ploegverbod genoemd. 

Bepaalde vormen van lichte grondbewerking mogen wel. 

Met lichte grondbewerking bedoelen we technieken voor 

graslandvernieuwing, waarbij de ondergrond vrijwel onberoerd blijft en 

er altijd een dekkende vegetatie zichtbaar blijft. Andere vormen van 

mechanische grondbewerking zijn niet toegestaan. 

Praktische 

inpasbaarheid 

Grasland is gemeen goed op graasdier-/ melkveebedrijven. Blijvend 

grasland vaagt ondernemerskwaliteiten om het in goede conditie en 

productief te houden over een periode van minimaal 5 jaar. 

Ouder grasland heeft een gelijke productie, zowel kwalitatief als 

kwantitatief, in vergelijking met jong grasland bij gelijke bemesting 

niveau. Vlinderbloemigen zijn een aanvulling op de eigen stikstof 

productie en wortelen dieper, hetgeen positief is voor de structuur van 

de grond en de droogte resistentie. Kruidenrijke grasland scoort ook op 

deze onderdelen en is daarnaast smakelijk voor het vee. Ook weide 

vogels hebben baat bij ouder grasland, vanwege een beter bodemleven 

met het oog op de voedselvoorziening. Op veengrond is het de 

standaard omdat andere gewassen minder passen op deze grondsoort. 

Op klei, zand en löss is vruchtwisseling met snijmais een veel toegepaste  

methode vanwege de oogstzekerheid en het rantsoen van het vee. 

Voor gemengde bedrijven (b.v. akkerbouw/ melkvee) en 

melkveebedrijven met meer dan 20% areaal voerdergewassen is 

blijvend grasland minder inpasbaar, omdat het in de vruchtwisseling van 

het akkerbouwbedrijf wordt opgenomen en daarmee de 5 jaar 

instandhouding niet bereikt. 

Blijvend grasland is met in acht name van bovenstaande goed inpasbaar 

voor  melk- vleesvee- en schapenhouders.  

Controleerbaarheid / 

verifieerbaarheid 

Blijvend graslandsland areaal en ouderdom  d.m.v. perceelsregistratie 

vastleggen. Monitoring m.b.v. remote sensing (m.b.v. satellieten). 

 

Maatregelen  Organische stof  

Beschrijving Meststoffen met een hoog os% hebben een positief effect op de 

bodemkwaliteit. Voorbeelden van deze meststoffen zijn strorijke mest, 

compost en bokashi. Hoofdzakelijk om economische redenen zijn deze 

meststoffen echter minder in trek in de akkerbouw en wordt bijna altijd 

gekozen voor drijfmest. Het kan de concurrentie met drijfmest niet 

aan.( Het verbruik aan fosfaatkunstmest is inmiddels minder dan 5% van 

het totale fosfaatgebruik in de landbouw).  
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Daarnaast vraagt een structureel gebruik ook structurele aanpassingen 

in de benadering van bemesting, omdat de mineralen in deze bemesting 

langzamer vrijkomen. (het voedt de bodem, niet de plant). Veel 

akkerbouwers beschouwen het gebruik van met name compost daarom 

als complementair aan de reguliere bemesting. Door de (fosfaat) 

normering is er hiervoor vaak te weinig (wettelijke) ruimte, ondanks dat 

veel bedrijven positief staan ten opzichte van het gebruik van compost 

en strorijke mest. 

Onderbouwing 

bijdrage aan GLB doel 

4, 5, 6  

Het structureel gebruik van meststoffen met een hoog % OS leidt 

uiteindelijk tot een stijging van de hoeveelheid OS in de bodem. Deze 

verhoging leidt tot: 

een verbetering van het waterbufferend vermogen, waardoor er minder 

uitspoeling plaatsvindt (minder emissie) en de kans op droogteschade 

wordt beperkt. 

stimulering van het bodemleven, waardoor er meer mineralen voor de 

plant beschikbaar komen.  

Meer bodemleven betekent i.h.a. ook een grotere weerbaarheid van 

het gewas, hetgeen een positief effect heeft op het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen.  

Mogelijke invulling 

conditionaliteit 

Geen 

Mogelijke invulling 

eco-regeling 

Bedrijven die een hoog percentage van hun fosfaat aanvoeren via 

strorijke mest en/of compost belonen. 

De fosfaatnormering in de Meststoffenwet is voor het overgrote deel 

van de akkerbouwbedrijven de beperkende factor voor de aanvoer van 

meststoffen.  Binnen deze randvoorwaarde wordt het bemestingsplan 

ingevuld met meststoffen die het gunstigste economische resultaat 

laten zien (maximale inzet van drijfmest) onder de randvoorwaarde dat 

de bedrijfszekerheid niet in het geding komt.  

Door de vergoeding te koppelen aan het percentage van de totale 

fosfaatruimte dat met strorijke mest en/of compost wordt het 

economische nadeel t.o.v. het gebruik van drijfmest geminimaliseerd.  

Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding kan met de 

onderstaande variabelen rekening worden gehouden: 

een drempelwaarde waar beneden er geen recht op vergoeding is (bijv. 

20%). Deze drempelwaarde is ook van belang i.v.m. de fosfaatvrije voet 

voor compost en de extra fosfaatruimte bij gebruik  van strorijke mest. 

een staffel in de vergoeding die evenredig is met het aandeel van het 

fosfaatgebruik uit compost en strorijke mest 

een extra vergoeding voor bedrijven die een bijzonder hoog percentage 

van hun fosfaatgebruik uit deze meststoffen halen, omdat dit een 
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structurele aanpassing van de bemestingsstrategie (en daarmee van de 

bedrijfsvoering vraagt.  

Differentiatie in de vergoeding voor strorijke mest en compost, omdat 

de kosten per kg effectieve os uiteenlopen, evenals de resterende 

aanvoermogelijkheden voor aanvullende meststoffen. (fosfaat-

stikstofverhouding is verschillend). Bij melkveehouders gaat het meestal 

om op het eigen bedrijf geproduceerde (vaste) mest. 

Kosten – baten analyse 

(€ / ha) eco-regeling 

Berekening o.b.v. referentie berekening per kg effectieve OS voor 

verschillende meststoffen. (wordt aan gewerkt door de WUR)  

Mogelijke relatie met 

ANLB 

Regeling voor stimulering gebruik ruige stalmest 

Relevante wet- en 

regelgeving 

Meststoffenwet: fosfaatnormen 

Compostvrijstelling meststoffenwet 

Artikel 4 ev. Besluit gebruik meststoffen 

Praktische 

inpasbaarheid 

In principe breed inzetbaar, maar vraagt kennis en soms een aanpassing 

van de lange termijn strategie t.a.v. bemesting en bodemgezondheid. 

Op zandgronden is de inzet landbouwkundig eenvoudiger dan op 

kleigronden. (grondbewerking, aslasten). Op kleigronden worden 

compost en vaste mest i.h.a. ‘over de stoppel’ (na de oogst) toegediend. 

Om het risico van uitspoeling  van stikstof te beperken wordt hierna 

veelal een groenbemester (vanggewas) ingezaaid.  Voorjaarstoediening 

heeft voordelen hebben m.b.t. de stikstofbenutting. Wel kent dit tijdstip 

het risico van structuurbederf. Daarnaast is er, met name bij vast mest, 

een risico op minder controleerbare beschikbaarheid van stikstof voor 

het gewas, waardoor er suboptimale groeiomstandigheden kunnen 

ontstaan. Dit speelt met name in droge jaren. Op grasland speelt 

voortgaande minder, omdat er in het groeiseizoen altijd wel een 

geschikt moment is om uit  te rijden. 

Controleerbaarheid / 

verifieerbaarheid 

Alle mestaanvoer wordt middels mestcodes geregistreerd en is al 

beschikbaar bij RVO. Dit gecombineerd met de jaarlijkse 

gebruiksnormenberekening leidt tot het % fosfaat uit strorijke mest 

en/of fosfaat.  

 

Maatregel Landschapselementen 

Beschrijving Minimumaandeel landbouwareaal gewijd aan niet-productieve 

elementen of oppervlakten. Behoud van landschapselementen. Verbod 

op snoeien in de vogelbroedperiode. Instandhouding van niet-

productieve kenmerken en oppervlakte ter verbetering van de 

biodiversiteit op landbouwbedrijven. 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004054&hoofdstuk=III&artikel=11&z=2020-02-20&g=2020-02-20
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009066&paragraaf=3&artikel=4&z=2020-01-01&g=2020-01-01


52 

Onderbouwing 

bijdrage aan GLB doel 

4, 5, 6  

Klimaatadaptatie en -mitigatie; 

Ontwikkelingen als schaalvergroting en intensivering zijn doorgaande 

ontwikkelingen in de landbouw. Dit kan een bedreiging vormen voor de 

biodiversiteit in landbouwgebieden. Het beschermen en behouden van 

leefgebieden is het uitgangspunt bij de inzet en het behoud van 

landschapselementen. Daarnaast levert het een bijdrage aan het 

vastleggen van CO2. 

Behoud natuur en biodiversiteit; 

Vertrekpunt van het Nederlandse natuur- en landschapsbeleid zijn de 

internationale verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn voor de 

instandhouding van soorten en habitattypen. Deze verplichtingen 

vloeien voort uit Europese afspraken. Het aantal insecten loopt terug, 

weidevogels hebben het zwaar, het bodemleven verschraalt en 

bepaalde plantensoorten sterven uit. Om deze reden wordt er ook 

steeds meer ingezet op het samenspel tussen natuur en landbouw. 

Landschapselementen dragen bij aan dit samenspel en het in stand 

houden van soorten en habitattypen. Ze zorgen voor een habitat voor 

insecten, vogels etc., zodat er ruimte is om te (over)leven. 

Mogelijke invulling 

conditionaliteit 

GLMC 9 Instandhouding van niet-productieve kenmerken en 

oppervlakte ter verbetering van de biodiversiteit op landbouwbedrijven. 

Minimumaandeel van 5% van het landbouwareaal gewijd aan niet-

productieve elementen of oppervlakten;  

Sloot ook meenemen  als niet-productief element.  

Indien groenbemesters als niet-productief element worden ingezet dan 

geldt een wegingsfactor van 0,3 

Mogelijke invulling 
eco-regeling 

Beloning voor hoger percentage niet-productieve elementen. Dit kan 

zowel in de vorm van landschapselementen als in de vorm van 

groenbemesters met wegingsfactor 0,3. 

Kosten – baten analyse 
(€ / ha) eco-regeling 

€600,- per ha, waarbij een vermenigvuldigingsfactor wordt gehanteerd 
afhankelijk van het element. 

 1,5 voor vijvers en poelen  

 2 voor heggen en houtwallen 

 1,5 voor solitaire bomen en boomgroepen 

 1 voor sloten 

Mogelijke relatie met 
ANLB 

In het ANLb zit ook beheer van landschapselementen. Het ANLb stelt 
echter voorwaarden aan karakter, omvang en onderhoud waar 
vervolgens een (hogere) vergoeding tegenover staat. In de eco-regeling 
is enkel de aanwezigheid zonder kwalitatieve eisen maatgevend. 

Mogelijke relatie met 
pijler 2 niet 
grondgebonden 

N.v.t. 
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Relevante wet- en 
regelgeving 

De vergroeningsmaatregelen werden in de hervorming van 2013 
geïntroduceerd (EC COM 1307/2013) en traden in januari 2015 in 
werking.  
 Onderdeel hiervan is minimaal 5% aan ecologische aandachtsgebieden 
(EA) in stand houden. 
 
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming), 
paragraaf 2.2. Samenhang met overig beleid en andere wetgeving, 
paragraaf 6.6.2. Beschermde landschapsgezichten 

Praktische 
inpasbaarheid 

 Bestaande landschapselementen in agrarisch gebied kunnen 

worden opgenomen mits deze niet in eigendom zijn van derden 

 Nieuwe landschapselementen in agrarisch gebied zijn vooral 

inpasbaar op perceelsranden, overhoeken en grenzend aan het 

erf. Opgaande begroeiing kan conflicteren met behoud weide- 

akkervogels. 

 Voor het wel of niet aanleggen van nieuwe 

landschapselementen geldt vaak een economische afweging. 

Landbouwgrond waar gewassen op geteeld kunnen worden, die 

wordt omgezet naar niet-productieve grond, kost de agrariër 

geld. Als dit opbrengstverlies financieel wordt gecompenseerd 

zal deze eerder geneigd zijn om dit te doen. Naarmate de grond 

duurder is of het saldo van de gewassen hoger is zal een 

agrariër minder genegen zijn om landschapselementen aan te 

leggen.  

 

Controleerbaarheid / 
verifieerbaarheid 

 BRP als uitgangspunt en luchtfoto monitoring op 

instandhouding.  Aangevuld met veldwaarnemingen waar het 

niet op afstand kan 

 Faunafonds gebruik laten maken van kaarten GDI 

 Gebiedsaanpak: alleen gemeten kadastrale agrarische percelen 

worden meegenomen in toekennen van subsidies.  

 

Maatregel Slootkantbeheer  

Beschrijving Voor slootkantbeheer is de doelstelling een zo groot mogelijke 

diversiteit aan bloeiende planten te verkrijgen. Die soortenrijkdom 

wordt bepaald door middel van een speciale lijst met indicatorsoorten. 

Uitgangspunt bij slootkantenbeheer is, dat er betaald wordt naar de 

mate waarin contractueel bepaalde indicatorsoorten voorkomen. De 

breedte varieert van 0,5 tot 5,00m afhankelijk van het gewas  

Onderbouwing 

bijdrage aan GLB doel 

4, 5, 6  

Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen; 

 Verminderen drift en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen 

naar oppervlaktewater/slootkant.  
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 Reduceren afspoeling van meststoffen en zware metalen naar 

oppervlaktewater/ slootkant. 

Klimaatadaptatie en -mitigatie; 

 Vangnetfunctie omdat toedieningsapparatuur niet altijd en overal 

de beoogde werking heeft. 

Behoud natuur en biodiversiteit; 

 Slootkanten (vanaf zgn. insteek richting sloot) worden niet geploegd 

of anderszins bewerkt, waardoor de planten die er voorkomen zich 

meestal op natuurlijke manier hebben gevestigd. In sommige 

gevallen komen er zeldzame plantensoorten voor. Behalve voor 

planten, zijn sloten en slootkanten ook een goede vestigingsplaats 

voor kleine dieren, zoals muizen, reptielen en amfibieën. Deze 

dieren kunnen zich in of langs de sloten voortplanten of zich van het 

ene naar het andere natuurgebied verplaatsen. 

 Gewassen als suikerbieten, tarwe, winterwortelen en aardappelen 

zijn voor veel dieren niet geschikt als voedselbron. Dit geldt met 

name voor insecten. Daarnaast is er op akkers zo goed als geen 

variatie in de begroeiing. Ook daardoor is de akker niet geschikt 

voor de meeste diersoorten. Om dieren en planten toch de 

mogelijkheid te bieden zich op akkers te vestigen of voedsel te 

zoeken, kunnen de slootkanten anders worden beheerd. 

Mogelijke invulling 

conditionaliteit 

GLMC 6, 7, 8 

 Minimaal 0,25 meter (dit is al verplicht) niet bemesten vanaf 

insteek richting perceel op grasland. Bij andere gewassen gelden 

andere (bredere) teelt/ spuit vrije zones. 

Mogelijke invulling 

eco-regeling 

 Natuurvriendelijke slootkanten in stand houden 

 Ecologisch schonen van de sloot op gras- en bouwland. 

 Baggerspuiten 

Kosten – baten analyse 

(€ / ha) eco-regeling 

Deze maatregelen geven geen extra gewasopbrengst, maar brengen wel 

kosten met zich mee en kosten daarmee per saldo geeft   

Mogelijke relatie met 

ANLB 

Beheer (boven)wettelijke strook t.b.v. biodiversiteit, evt. met specifieke 

mengsels voor biodiversiteit. 

Mogelijke relatie met 

pijler 2 niet 

grondgebonden 

Tegemoetkoming bij aanschaf apparatuur voor ecologisch slootschonen 

en baggerspuiten. 

Relevante wet- en 

regelgeving 

 artikel 3.80 van § 3.5.3 van het Activiteitenbesluit  

 artikel 3.80 van § 3.5.2 van de Activiteitenregeling  

Wettelijk verplichte bufferstroken variëren afhankelijk van het gewas en 
de gebruikte veldspuit in breedte van 0,25 meter tot 5 meter. Bij 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/#Hoofdstuk3_Afdeling3.5_Paragraaf3.5.3
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=ACTIVITEITENREGELING%20MILIEUBEHEER/article=3.79,%203.80,%203.81,%20382,%203.83,%203.84,%203.85,%203.86,%203.87,%203.88,%203.90,%203.91
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vrijwillig randenbeheer is de minimale breedte meestal 3 meter en de 
maximale breedte 12 meter. De minimale en maximale lengtes zijn vaak 
niet vastgelegd. Voor de minimale lengte wordt soms 50 meter 
genoemd, ook wel 0,3 hectare of de slootlengte wordt als maat 
aangehouden. 

Praktische 

inpasbaarheid 

Voor percelen met relatief veel slootkanten is de regeling niet 

interessant omdat relatief grote delen van het perceel dan niet beteeld 

worden.  

Voor gewassen met hoge saldo’s is het niet interessant om een bredere 

strook dan wettelijk vereist aan te houden (tuinbouw, aardappelen, 

uien, wortelen). 

Zonder verdienmodel kunnen brede stroken leiden tot intensivering van 

het overig areaal leiden. 

Controleerbaarheid / 

verifieerbaarheid 

Perceelsregistratie in het kader van de Gecombineerde Opgave. 

Controle m.b.v. remote sensing, GPS technieken 

 

Maatregel Vitale veenweidegebieden 

Beschrijving Nederland kent drie grote veenweide regio’s. West Nederland, 

Overijssel en in Friesland. De variatie in veenweidegebieden is groot 

voor wat betreft drooglegging en grond samenstelling, bijvoorbeeld 

dikte veenpakket en klei op veen. 

Al sinds de Romeinse tijd werden veengebieden door middel van sloten 

ontwaterd om ze voor korte of langere tijd te kunnen gebruiken. De 

huidige Nederlandse veenweidegebieden zijn vooral in de 

middeleeuwen ontgonnen. In West Nederland werden van de 10de tot 

de 13de eeuw de veengronden systematisch in cultuur gebracht, eerst 

op kleine schaal, later op initiatief van de Hollandse graven en Utrechtse 

bisschoppen. Aanvankelijk werden deze gronden voor akkerbouw 

gebruikt, maar al snel waren ze daar te nat voor en werden ze omgezet 

in weiland (Bron RCE). 

Om deze vernatting binnen de perken te houden zorgen de 

waterschapen ervoor dat waterpeilen landbouwkundig gebruik mogelijk 

maken. 

Ontwatering of onderbemaling op veengrond zorgt er echter ook voor 

dat het veen door oxidatie inklinkt (ca. 0,5 cm per jaar). Dit vormt een 

bedreiging voor de omgeving alsmede voor de toekomst van de 

landbouw zelf. 

Onderbouwing 

bijdrage aan GLB doel 

4, 5, 6  

Vitale veengronden zijn belangrijk voor klimaat en biodiversiteit. 

Beperking van de inklinking voorkomt dat er CO2 de atmosfeer in gaat 

hetgeen kan leiden tot klimaatverandering.  

Aangezien veel veengronden niet geschikt zijn voor de verbouw van 

voedergewassen is er t.o.v.  andere grondsoorten sprake van veel 
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(blijvend) grasland. Deze gebieden leveren daarmee een relatief grote 

bijdrage, op landelijk niveau, aan de instandhouding van blijvend 

grasland. 

Veengronden zorgen voor een gevarieerdere vegetatie door het, over 

het algemeen, hogere waterpeil, ook zijn het belangrijke gebieden voor 

de reproductie van de weidevogels. Hiermee leveren zij ook een 

belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. 

Mogelijke invulling 

conditionaliteit 

GLMC 2 Passende bescherming wetlands en veenweidegebieden 

De waterschappen houden met hun peilbeheer niet alleen rekening met 

optimaal landbouwkundig gebruik, maar ook het behoud van het veen 

is belangrijk. Het waterbeheer is van peil volgt maaivelddaling 

veranderd in peil volgt 75% maaivelddaling. 

Invulling conditionaliteit sluit aan bij volgen peilbeheer van waterschap 

door ondernemers in de melkvee- en graasdierhouderij inclusief 

vergunde onderbemalingen.  

 

Mogelijke invulling 

eco-regeling 

Verhoging waterpeil bij veenpakket dikte > 70 cm 

Waterinfiltratie d.m.v. peil gestuurde drainage 

Mestaanwending zonder snijdende technieken 

Grasland verbetering zonder scheuren (doorzaaien) 

Graslandverbetering met inzaai biodiversiteitsmengsel 

Kosten – baten analyse 

(€ / ha) eco-regeling 

Deze wordt neutraal ingeschat. 

Mogelijke relatie met 

ANLB 

Het vochtig houden van de veengrond heeft ook als effect dat er een 

betere leef- en reproductieomstandigheden ontstaan voor weidevogels. 

Mogelijke relatie met 

pijler 2 niet 

grondgebonden 

Investeringen in waterpomp op zonnepanelen en kunstwerken voor 

opzetten waterpeil en of greppel plas dras. 

Aanleg drainage voor waterinfiltratie. 

Apparatuur voor het water toevoegen aan mest, in verhouding 1: 2 

Relevante wet- en 

regelgeving 

Waterbeheer 

Hoogheemraadschappen in Nederland maken watergebiedsplannen, 

waarin opgenomen een peilbesluit voor het slootpeil in de polders. De 

uitvoering (stuwen, overlopen en pompen)  en het beheer is in handen 

van het hoogheemraadschap. 

Op de grond uitrijden.  

U mag op de grond uitrijden, als u een water verdunnend 

bemestingssysteem gebruikt. Dit doet u met een machine die helemaal 
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tot de grond gesloten is. U verdunt de drijfmest met minimaal 1 deel 

water per 2 delen mest. Voordat u gaat uitrijden, meldt u dit elk 

kalenderjaar één keer bij ons. (Bron RVO)  

Vrijstelling bovengronds uitrijden Bovengronds uitrijden vanaf 2020 niet 

in combinatie met gebruik maken derogatie. 

Heeft u drijfmest van runderen met diercategorie 100, 101, 102, 104 en 

120? En is deze mest op uw eigen bedrijf geproduceerd? Als u deze 

mest uitrijdt op grasland van uw eigen bedrijf of op gepachte grond, dan 

kunt u aanmelden voor de vrijstelling om bovengronds uit te rijden. 

(Bron RVO) 

 

Praktische 

inpasbaarheid 

Peilverhoging boven peilbesluit is uitzonderlijk  vanwege de kosten van 

pompen en kunstwerken alsmede aanleg ervan 

Waterinfiltratie door aanleg drainage wordt in de praktijk beproeft, er 

zijn nog veel vragen waar het gaat om de werking op de diverse 

veengronden met variërend kleipakket bv. Maar ook het beleid vanuit 

het Hoogheemraadschap is nog in ontwikkeling (wateraanvoer en 

buffering om het systeem te kunnen voeden). 

Mestaanwending technieken zijn praktijkrijp; sleepvoet met water 

verdunde mest is wel duurder per m3. Water is voldoende beschikbaar. 

Bovengronds mest uitrijden is technisch mogelijk 

Grasland doorzaaien geeft minder goed resultaat dan met scheuren en 

inzaaien. 

Voor alle bovengenoemde maatregelen is belangstelling vanuit 

ondernemers. Verhoging waterpeil 24%, het dubbele wanneer het 

veenpakket meer dan 70 cm is. Waterinfiltratie wordt door een derde 

van de ondernemers als een interessante maatregel gezien. Twintig 

procent wil bovengronds mestuitrijden op veen; bijna 90% wil verdunde 

mest met water aanwenden met sleepvoetbemester.  

Voor inzaai biodiversiteits mengsel  is bij 30% belangstelling bij 

graslandvernieuwing. 

Controleerbaarheid / 

verifieerbaarheid 

Percelen en areaal perceelsregistratie vastleggen. Controle m.b.v. via 

ANV’s? GO opgave welk mestaanwending systeem. In- en doorzaai? 
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Bijlage 2 Overzicht enquête resultaten per GLB doel 
 

 Uit de consultaties is naar voren gekomen dat melkveehouders voor de invulling van de 

conditionaliteit kiezen voor maximaal het niveau wettelijk. Maximaal omdat de grote meerderheid 

het wettelijk niveau passend acht voor het verkrijgen van de basispremie (inkomenstoeslag).  

Wanneer de maatregelen verder moeten gaan dan kiest men ervoor om dat in de eco-regelingen op 

te nemen, dat zou dan ook gelden voor de huidige vergroening. Daarnaast staat genoemd hoeveel 

veehouders, ongeacht grondsoort, bereid waren om de maatregelen te nemen. Een mogelijk 

passende invulling voor melkveehouderij is in onderstaande tabellen weergegeven uitgesplist naar 

GLB doel. 

 Bodem Deelname 

bereidheid 

Alleen conditionaliteit 

(bestaande wet- en regelgeving) 

Winterbedekking (groenbemesters en grasland) 85% 

Eco-maatregelen Winterbedekking langer laten staan 

Aangepaste grondbewerking t.b.v. bodemerosie 

(ondiep ploegen, niet kerende grondbewerking) 

Weerbare bodem: gebruik vaste mest, zaaien 

groenbemesters, kunstmest vervangen door 

organische mest 

70% 

66% 

 

66% 

Eco-maatregelen Gewasrotatie: meerjarige gewassen in het 

bouwplan 

Gewasrotatie: minimaal aandeel maaivruchten/ 

rustgewassen < 25 - > 75% 

Weerbare bodem: gewasresten achterlaten, 

gebruik van diepwortelende gewassen, gebruik 

van Bokashi of Champost 

17% 

 

56 – 3% 

 

28% 

 

 Water Deelname 

bereidheid 

Alleen conditionaliteit 

(bestaande wet- en regelgeving) 

Maatregelen om te voldoen aan Kaderrichtlijn 

water en mestbeleid Nederland 

90% 
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Eco-maatregelen Bufferstroken ook langs andere sloten  

Natuurvriendelijke slootkanten (+ aanvullend 

vergoeding uit ANLB) 

Kunstmest alleen kant-af strooien 

41% 

49%                                                                                     

50% 

Eco-maatregelen Bredere bufferstroken aanleggen 

Ecologisch slootschonen 

Minder chemisch en meer mechanisch 

onkruidbestrijding 

27% 

28% 

23% 

 

Bodem en water zijn niet los van elkaar te zien, veel maatregelen zullen daarom over en weer effect 

hebben op beide. 

 Biodiversiteit en landschap Deelname 

bereidheid 

Alleen conditionaliteit 

(bestaande wet- en regelgeving) 

Behoud van huidige niet-productieve elementen 88% 

Eco-maatregelen Hoger percentage niet-productieve elementen 

extra belonen 

Niet productieve elementen: 

landschapselementen, sloten, stikstofbindende 

gewassen, vanggewassen, streekeigen 

erfbeplanting 

Meer landschapselementen aanleggen wanneer 

aanwezigheid en onderhoud extra wordt 

beloond 

Biodiversiteit en landschap versterken: 

grasklavermengsel inzaaien, weidegang 

69% 

 

56-38% 

 

 

50% 

 

63% 

Eco-maatregelen Perceelsranden met mengsels t.b.v. natuurlijke 

vijanden 

Actieve nestbescherming 

Predatorenbeheer 

Ecologisch sloot schonen 

Kruidenrijk grasland 

30% 

41% 

32% 

22% 

42% 
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Bij de maatregelen rondom biodiversiteit en landschap is productiviteit van landbouwareaal een 

aandachtspunt. De productiviteit moet, bij ongewijzigde markomstandigheden, behouden blijven om 

te zorgen voor een rendabele sector. Veel maatregelen zorgen dat er minder areaal is voor 

productie. 

 

 Klimaat Deelname 

bereidheid 

Alleen conditionaliteit 

(bestaande wet- en regelgeving + 

huidige vergroeningsmaatregelen 

Percentage blijvend grasland monitoren op 

landelijk niveau 

51% 

Eco-maatregelen Staffel voor aandeel blijvend grasland op 

bedrijfsniveau (hoger aandeel, dan hogere 

vergoeding) 

Blijvend grasland extra belonen naarmate het 

ouder wordt 

Hoger vergoeding om graslandpercelen later te 

vernieuwen 

Klimaatverandering tegengaan: dierlijke mest/ 

compost toedienen, hoger aandeel stikstof uit 

organische mest 

Eigen energievoorziening 

Minimumscore energiescan 

53% 

 

59% 

 

53% 

 

63 – 76% 

 

62% 

51% 

Eco-maatregelen Eiwitgewassen telen als vervanger voor import 

sojaschroot 

Klimaatverandering tegengaan: 

diepwortelende gewassen, peilgestuurde 

drainage, niet-kerende grondbewerking, 

terugbrengen gewasresten in de bodem 

25 % 

 

19-28% 

 

Een aantal maatregelen is niet dienend aan meerdere doelen maar doet juist afbreuk aan een ander 
doel. Bijvoorbeeld het verbod om blijvend grasland om te zetten of te ploegen (Natura 2000). 
Afhankelijk van welk doel wordt beoogd: meer natuurlijk grasland met gelijkblijvende opbrengsten of 
schoon grondwater, dient een keuze te worden gemaakt. Blijvend grasland wortelt minder diep, 
waardoor mineralen sneller uitspoelen. Bepalen welk doel leidend is: biodiversiteit of 
bodemkwaliteit? 
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Bijlage 3 Aanvullende maatregelen getoetst in de enquête 
 

 Sectoren en gebieden Deelname 

bereidheid 

Alleen conditionaliteit 

(bestaande wet- en regelgeving + 

huidige vergroeningsmaatregelen 

 90% 

Idem + ambitie eco-maatregelen Keuzemenu laten aansluiten bij 

duurzaamheidsprogramma’s 

Dierwelzijn 

Weidegang/ uitloop 

Stalruimte (opp./dier), stalsysteem 

54% 

 

45% 

84% 

59% 

Idem + ambitie eco-maatregelen Beter Leven Keurmerk Dierenbescherming 22% 
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Bijlage 4 Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) in de 

kringlooplandbouw 
 

 

KRITISCHE PRESTATIE-INDICATOREN

GRASLANDMAATREGELEN (incl. maïs)
aandeel kruidenrijk 

grasland

aandeel land met 

natuur- en land-

schap(sbeheer)

eiwit van eigen land
stikstof-

bodemoverschot
organische-stofbalans ammoniakemissie

aandeel blijvend 

grasland

uitstoot 

broeikasgassen

Bodem en klimaat

1.       Beperking N-kunstmestgift op bedrijfsniveau - ++ + +

2.       Minder eiwit voeren, laag ureumgehalte melk + + ++ +

3.       Mestvrije (buffer)zone langs sloten +

4.       Beperkt grasland vernieuwen/scheuren + + ++ ++

5.       Aandeel blijvend grasland + + ++ ++

6.       Aanleg groeitrappen in voorjaar + + +

7.       Optimale bodem-pH + + +

8.       Oudere koeien, minder jongvee + +

9.       Geen 1e snede gras met zeer hoge verteerbaarheid 

oogsten
+ + +

10.    Beperking uitrijperiode drijfmest najaar ++ + +

11.    Beperking uitrijperiode kunstmest najaar + +

12.    Geen bemesting van maïs op gescheurd grasland ++ + +

13.    Drijfmest emissiearm aanwenden + + ++ +

14.    Stimuleren beweiding/extra lang beweiden + + +

15.    Beperken N-bodemoverschot (Kringloopwijzer) ++

16.    Teelt van vlinderbloemigen (gras/klaver) - ++ + + -

17.    Handhaven of creëren hoog waterpeil veengrond (zomer) ++

18.    Gebruik compost, organische reststromen bij mais op 

klei
+ +

19.    Wiedeggen grasland en maïs - + -

20.    Gras/maïs vruchtwisseling - + - -

21.    Perceelsgericht bemesten (perceelsverdeler WUR) +

Water

22.    Gebruik baggerspuit voor 15/8, min. 1,5 meter uit 

slootkant
+ + +

23.    Ecologisch slootschonen +

24.    Vanggewas/groenbemester na maïs + + +

25.    Gebruik bedrijfswaterwijzer WUR + +

26.    Lage dosering bespuiting in maïs

Biodiversiteit en landschap

27.    Kruidenrijke graslandranden/later maaien mestvrije 

zone (bij 2e snede meemaaien)
+ + -

28.    Premie voor rand langs opgaand hout (geen beheer) +

29.    Kruidenrijk/botanisch waardevol grasland ++ ++ - + + +

30.    Soortenrijk productiegrasland +/- + + +

31.    Gebruik van ruige mest + +

32.    Creëren drassige omstandigheden van 1 feb. – 15 mei + - +

33.    (Greppel)plas-dras + +

34.    Voorbeweiden en later maaien + - +

35.    Extensieve beweiding + + +

36.    Uitgestelde bewerking op maïsland +

37.    Braakstrook voor kievit + - -

38.    Gefaseerd maaien/maaitrappen voor weidevogels + +

39.    Rietbeheer +

40.    Aanwezigheid erfbeplanting + +

41.    Kleinschaligheidstoeslag landschap +

42.    Beheer landschapselementen o.l.v. collectief +

Aanvullende ideeën uit pilot sectorale bouwstenen

43.    Gebruik managementinstrumenten voor bodem of 

nutriënten
+ + + + +

44.    Nabeweiden van grasland + + +

45.    Aangepast maaibeleid rijpaden +

46.    Aanbrengen van nestkasten +

47.    Minimumscore op energiescan +

48.    Aanplant landschapselementen +

49.    Bovengronds mest uitrijden in veengebieden (behoud 

zode)
+ +

50.    Meer N uit dierli jke mest (minder uit kunstmest) + + +

51.    Natuurvriendelijk slootkantbeheer + +

52.    Scheuren koppelen aan inzaai insectenmengsel +

53.    Actieve nestbescherming +

54.    Predatorenbeheer

biodivers landschap ecologische randvoorwaarden klimaat
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Bijlage 5 Bronnen 
 

Vijf vragen en antwoorden over nutriënten en waterkwaliteit © PBL Planbureau voor de 

Leefomgeving Den Haag, 2017, PBL-publicatienummer: 2916 

Deltaplan Biodiversiteitsherstel, In actie voor een rijker Nederland, December 2018 

Cijfers over de melkveehouderij 

https://www.agrimatie.nl/SectorResultaat.aspx?subpubID=2232&sectorID=2245 

https://www.duurzamezuivelketen.nl/resources/uploads/2019/09/DZK-nieuwe-doelen-tabel.pdf 

Grondgebondenheid 

file://nas/Downloads/thoekstra/Downloads/monitoring-grondgebondenheid-melkveehouderij.pdf 

https://www.nzo.nl/duurzaam/grondgebonden-melkveehouderij/ 

Ontwikkelingen productieniveaus  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mest/fosfaatrechten/totstandkoming-

fosfaatrechtenstelsel 

Areaal grasland 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81302ned/table?fromstatweb 

https://www.agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&themaID=2286&indicatorID=2911 

Rapport Goed boeren kun je niet alleen 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/07/rapport-van-de-taskforce-

verdienvermogen-kringlooplandbouw 

Rapport Remkes Stikstofuitstoot 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/08/niet-alles-kan-overal  

Rapport Erisman en Verhoeven ‘Integraal op weg naar Kringlooplandbouw’ 

http://www.louisbolk.org/downloads/3521.pdf  

Vijf vragen en antwoorden over nutriënten en waterkwaliteit © PBL Planbureau voor de 

Leefomgeving Den Haag, 2017, PBL-publicatienummer: 2916 
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