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Leeswijzer 
Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 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 meerdere bijeenkomsten gehouden. 
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 Akkerbouw op de Zuidelijke (dek)zandgronden 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 de 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 Werkwijze en verantwoording sectorrapportage 
 

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 deze sectorrapportage is uitgewerkt 
hoe dit zou kunnen voor de sector akkerbouw op de Zuidelijke (dek)zandgronden. 

Figuur 1: Schematische weergave totstandkoming sectorrapportage 

Draagvlak voor het sectorrapportage 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 sectorrapportages 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.  

 

1.1 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 3 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 
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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 3 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. Op basis van de basisregistratie percelen en de bodemkaart 
van Nederland zijn deze gekoppeld aan een sectorrapportage. Dit heeft per sector of sector-
bodemtype combinatie inzicht gegeven in de stand van de indicatoren. In bijlage 4 zijn de 
indicatoren, gebruikte databronnen en de werkwijze verder toegelicht.  

 

1.2 Consultatie van boeren en 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 media campagne 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 26 bijeenkomsten verspreid over de verschillende sectoren en landsdelen 
georganiseerd waarin er met 448 agrarisch ondernemers is gesproken over de invulling van het GLB 
na 2020. Specifiek voor de sector akkerbouw op het bodemtype Zuidelijke (dek)zandgronden zijn er 
verspreid over het land 3 bijeenkomsten georganiseerd waarbij er in totaal met 45 akkerbouwers is 
gesproken.  

De online enquête is in totaal door 1.723 agrarisch ondernemers ingevuld. 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 boeren en tuinders die deel hebben genomen aan de enquête vormen een vrij 
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goede afspiegeling van de boeren in Nederland. De verdeling over de sectoren komt redelijk goed 
overeen met het landelijke beeld.  

In totaal hebben 499 akkerbouwers de enquête ingevuld. Deze akkerbouwers vormen een vrij goede 
afspiegeling van de akkerbouwers in Nederland. Qua ruimtelijke spreiding is Gelderland iets 
ondervertegenwoordigd en Groningen en Zeeland iets oververtegenwoordigd. Het percentage 
biologische boeren in de enquête komt overeen met het landelijke beeld, maar boeren met ALNb zijn 
in de enquête oververtegenwoordigd. Iets meer jongere boeren dan oudere boeren hebben 
gereageerd. Gekeken naar bedrijfsgrootte zijn de grote bedrijven oververtegenwoordigd. 
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2 Beschrijving van de Akkerbouwsector 
 

Van het Nederlandse grondoppervlak is ruim 1,8 miljoen hectare (44%) in gebruik voor landbouw. 
(CBS 2019) Van dit areaal is ruim 29% (532.000 ha) ha in gebruik bij akkerbouwbedrijven. Het totale 
akkerbouwareaal is groter, want een deel is in gebruik bij veehouderijbedrijven voor de teelt van 
voedergewassen zoals snijmais. Deze reken we niet tot de akkerbouwbedrijven, maar tot de 
bedrijven met akkerbouw. 

Uit figuur 2A en 2B blijkt de spreiding van akkerbouwbedrijven en bedrijven met akkerbouw over 
Nederland. (Bron: Basis Registratie Percelen 2017, 2018 en 2019) 

  

 Figuur 2A. Bedrijven met akkerbouw Figuur 2B. Akkerbouwbedrijven (zonder snijmaïs) 

In 2019 stonden er 8.709 landbouwbedrijven als akkerbouwer geregistreerd. Dit is ruim 16% van het 
totaal aantal landbouwbedrijven in Nederland. Uit tabel 1 blijkt de trend van een afnemend aantal 
bedrijven.  

Tabel 1: Ontwikkeling aantal akkerbouwbedrijven en teeltplan 2000-2019 
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2.1 Gewassen en vruchtwisseling 
De akkerbouwsector omvat een groot aantal gewassen. Het overgrote deel van het areaal is bestemd 
voor industriële verwerking (granen, suikerbieten, zetmeel- en fritesaardappelen) en als veevoer 
(granen, mais).  Een klein deel van het areaal gaat rechtstreeks (na beperkte bewerking) naar de 
consument (tafelaardappelen, uien). De Nederlandse akkerbouw is internationaal toonaangevend in 
de teelt van uitgangsmateriaal (pootaardappelen, zaaizaden), maar dit omvat maar een relatief klein 
deel van het nationale akkerbouwareaal.  

Een belangrijk kenmerk van akkerbouw is vruchtwisseling. Om teelt technische redenen is het 
noodzakelijk om op hetzelfde perceel gewassen af te wisselen. (gewasrotatie). Alleen bij granen en 
maïs wordt dit niet altijd toegepast. 

De akkerbouw kent een groot aantal gewassen. Vanuit de aard van deze teelten wordt er 
onderscheid gemaakt in: 

Hakvruchten: Dit zijn gewassen waarvan de bol, knol of wortel wordt geoogst. (aardappelen, bieten, 
uien, peen) Deze gewassen vragen relatief veel input. 

Maaivruchten of maaigewassen: gewassen die gemaaid worden. (granen, olie en vezelgewassen, 
eiwitgewassen, maïs). Maaigewassen worden in het algemeen beschouwt als rustgewassen in het 
bouwplan. 

Uit figuur 3 blijkt de ontwikkeling van de arealen per gewasgroep vanaf 2000. Hieruit blijkt dat het 
areaal rustgewassen door de jaren heen afneemt en de grond steeds intensiever wordt beteeld. Het 
areaal aardappelen blijft vrij constant en het areaal peulvruchten (eiwitgewassen) blijft stabiel op 
een laag niveau. Wat niet is opgenomen in onderstaande figuur is de forse daling van het areaal 
braak sinds 2000. Deze afname is het gevolg van het afschaffen van de braakverplichting als 
onderdeel van de inkomenssteun uit de 1e pijler van het GLB. 

 

Figuur 3. Ontwikkeling van de arealen per gewasgroep 
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2.2 Regionale verdeling 
De akkerbouw in Nederland is divers. Deze diversiteit wordt o.a. bepaald door de grondsoort en 
regionale ligging. In dit project is de akkerbouw ingedeeld naar grondsoort. Hierbij wordt  
onderscheid gemaakt in kleigronden, Noordelijke en Oostelijke zand- en dalgronden (incl. 
Veenkoloniën), Zuidelijke (dek)zandgronden en lössgronden. Hun verschillende fysische, chemische 
en fysiologische eigenschappen hebben invloed op de manier van telen, grondbewerking, de keuze 
van gewassen/bouwplan, bemesting en druk van ziekten en plagen. Daarom zijn de 
sectorrapportages voor de akkerbouw per grondsoort beschreven. 

 

Figuur 4 Indeling van Nederland naar grondsoorten 
 
In Nederland wordt voor de statistieken onderscheid gemaakt in de volgende acht 
akkerbouwgebieden, zie figuur 5:  

1. Noordelijk kleigebied: Bouwhoek en Hogeland 
2. IJsselmeerpolders en Noord-Holland (gedeeltelijk) 
3. Zuidwestelijk kleigebied 
4. Veenkoloniën 
5. Noordelijke zand- en dalgronden 
6. Oostelijke zandgebieden 
7. Rivierkleigebied 
8. Zuidelijke zandgebieden en löss. 

 
Dit zijn de belangrijkste akkerbouwgebieden gerekend naar grondgebruik en aantal akkerbouwers, 
elk met specifieke grondsoort(en), bouwplannen en teeltsystemen. Ongeveer 80% van alle 
akkerbouwgewassen is in deze regio’s te vinden. (excl. mais).  
Van alle akkerbouwgrond is ca. 70 % in gebruik bij gespecialiseerde akkerbouwbedrijven. Het overige 
areaal bij bedrijven die akkerbouw als neventak hebben. In het vervolg wordt alleen ingegaan op 
gespecialiseerde akkerbouwbedrijven. 
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Figuur 5: Regionale indeling akkerbouwgebieden in Nederland (bron: LEI) 

In tabel 2 zijn de belangrijkste kenmerken van de akkerbouwbedrijven in deze gebieden opgenomen. 
 

Tabel 2: Kenmerken belangrijkste akkerbouwregio’s in Nederland 
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2.3 Akkerbouw op Zuidelijke (dek)zandgronden 
De sectorrapportage akkerbouw op Zuidelijke (dek)zandgronden is gericht op de dekzandgronden in 
het zuiden van Nederland die ontstaan door zijn door erosie en aanvoer van zand met de wind, ook 
wel stuifzandgronden. Er zijn grote verschillen in gehalten organische stof, bedrijfsstructuur, 
bouwplan e.d. tussen de Noordelijke en Oostelijke zand- en dalgronden, inclusief Veenkoloniën 
enerzijds en de Zuidelijke dekzandgronden anderzijds. Daarom is gekozen deze twee 
zandgrondgebieden in twee aparte rapportage te verwerken. 

 

 Figuur 6A. Kaart van Akkerbouw op zandgronden  Figuur 6B.Kaart van dekzandgronden uit de BRP van 
2017, 2018 en 2019. (Bron: NITG TNO) 

 

Het linker kaartje toont de Akkerbouw op alle zandgronden en het rechter kaartje de gebieden met 
dekzand. Duidelijk is te zien dat de Zuidelijke zandgronden hoofdzakelijk bestaan uit dekzand. Het 
Noordelijke zandgebied bestaat hoofdzakelijk uit zand- en dalgronden met als aparte gebied de 
Veenkoloniën. Dalgronden zijn zandgronden ontstaan na de afgraving van het hoogveen. De 
bovenste deklaag, bonkaarde of bolster (ongeschikt voor turfwinning), is na de afgraving van het 
veen door de onderlaag van zand gemengd. Hierdoor bevatten deze gronden veel organische stof. 

2.3.1 Zuidelijke (dek)zandgronden 
De Zuidelijke zandgronden worden gekenmerkt door een afwisseling van (intensieve) veehouderij en 
akkerbouw. Ook vollegrondstuinbouw is hier prominent aanwezig. De bedrijfsvoering op de 
akkerbouwbedrijven is gemiddeld intensief, met veel rooivruchten, hoofdzakelijke voor de 
verwerkende industrie. Het Zuidelijke zandgebied omvat het grootste deel van Noord-Brabant en het 
noorden van Noord-Limburg. Deze zandgronden, formeel benoemt als het Zuidelijk weidegebied, 
bestaat uit de volgende landbouwgebieden 'De Kempen', 'Land van Breda', 'Maaskant en Land van 
Cuijk', 'Midden Noord-Brabant', 'Westelijk Peelgebied', 'Westelijke Langstraat' en de 'Westelijke 
Zandgronden'. Zoals de naam al aangeeft is het van oudsher een gebied waarin de veehouderij 
domineert, maar waarin de laatste eeuw de akkerbouw zich sterk heeft ontwikkeld. 
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De Zuidelijke zandgronden worden in het algemeen gekenmerkt door een grofzandige structuur met 
relatief weinig organische stof. Hierdoor heeft de grond van nature een lage bodemvruchtbaarheid, 
maar is deze wel makkelijk te bewerken. Deze dekzandgronden zijn van nature arm aan organische 
stof en mineralen. Echter door de grootschalige aanwezigheid van (intensieve) veehouderij is er 
voldoende organische mest beschikbaar die benut wordt voor de bemesting en het verhogen van het 
organische stof gehalte. Daarnaast wordt het gebied aan de noordzijde begrensd door de Maas en 
lopen tal van kleine riviertjes en beken door het gebied, waardoor ondanks de droogtegevoeligheid 
van het dekzand en soms beregeningsverboden in de zomer, er meestal voldoende zoetwater 
beschikbaar is. Ook vanuit de bodem door middel van verticale bronnen kan water onttrokken 
worden voor beregening. Door de goede doorlatendheid van de zandgrond, goede bewerkbaarheid 
en voldoende mest en water worden in het gebied naast de gebruikelijke akkerbouwgewassen, zoals 
aardappelen, suikerbieten en granen, ook veel andere gewassen, de akkerbouwgroenten of grove 
vollegrondsgroenten, geteeld. Dit zijn meestal groentegewassen die machinaal geoogst worden voor 
de verwerkende industrie en conservenfabrieken, zoals spinazie, sperzieboontjes, wortelen e.d. Maar 
soms ook combinaties met vollegrondstuinbouw, zoals in Noord-Limburg met asperges en prei. 

In tabel hieronder zijn de belangrijkste kenmerken van de akkerbouw op de Zuidelijke zandgronden 
opgenomen. Hieruit valt te lezen dat het Zuidelijke veehouderij gebied een grote diversiteit kent aan 
grondgebruik, waarbij met name het grote aandeel van vollegrondstuinbouw (41%) van het totale 
Nederlandse areaal opvallend is. Daarnaast worden er veel voedergewassen (hoofdzakelijk maïs) 
geteeld en is het aandeel grasland in het totale areaal relatief beperkt. 

 

Tabel 3: Belangrijkste kenmerken van de akkerbouw op de Zuidelijke zandgronden (2019) 
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Op de onderstaande kaart (figuur 7.) is de verdeling van de Vollegrondsgroenteteelt te zien met 
verschillende grote concentraties in het Zuidelijk zandgebied. Dit zijn vaak gespecialiseerde bedrijven 
ontstaan vanuit de akkerbouwbedrijven. De gronden zijn dan ook voor de akkerbouwbedrijven 
geschikt voor akkerbouwgroenten. 

 

 
Figuur 7. Kaart van de verdeling van de Vollegrondsgroenteteelt naar Standaardopbrengsten (SO) 
 
Door de aanwezigheid van de (intensieve) veehouderij is er ook veel uitwisseling van percelen tussen 
akkerbouwers en veehouders. Bij de akkerbouwer wordt snijmaïs en andere voedergewassen geteeld 
en op het perceel van de veehouder een akkerbouwgewas voor een goede gewasrotatie. 

Deelbouw 
Het teeltplan in dit gebied is vrij intensief. Er is veel uitwisseling van grond tussen bedrijven en ook 
vindt er veel teeltpacht en deelbouw plaats. Bij dit laatste wordt door veehouder gewassen zoals 
aardappelen geteeld, waarbij de akkerbouwer een aanzienlijk deel van de werkzaamheden in 
loonwerk uitvoert. Doordat deze percelen door de veehouder worden geregistreerd, komt dit niet 
tot uiting in de statistieken van het CBS.  Daarnaast geven veel intensieve (melk)veehouders de 
voorkeur aan maisland boven grasland, deels ook omdat de op de droogtegevoelige zandgronden 
mais onder droge omstandigheden een hogere droge stof opbrengst geeft dan grasland.  
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Uitdagingen op de Zuidelijke (dek)zandgronden 
Door het intensieve teeltplan met  veel rooigewassen en soms ook door de intensieve uitruil van 
percelen staat de (fytosanitaire) bodemkwaliteit onder druk. Dit uit zich o.a. in 
vruchtwisselingsziekten, zoals AM en vrijlevende aaltjes.  

Veel akkerbouwbedrijven hebben hun bedrijfsstructuur en investeringen aangepast op de jaarlijkse 
huur van aanzienlijke arealen ‘losse grond’ en/of deelbouw. Hierdoor is er in dit gebied een grote 
landhonger wat leidt tot hoge huurprijzen en relatief kleine marges.  

Wanneer percelen vaak van gebruiker wisselen komt duurzaam grondgebruik veelal in het gedrang. 
Dit geeft risico’s voor de bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid en zal uiteindelijk leiden tot het 
verminderen van de natuurlijke weerbaarheid (zoals vochtbuffering) van de grond. Ook heeft dit een 
negatief effect op uit- en afspoeling van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- 
en oppervlaktewater. 

Doordat de gronden van nature arm zijn wordt er van oudsher al veel dierlijke mest toegepast om de 
bodem vruchtbaar te maken. De grond is erg dankbaar voor het gebruik van dierlijke mest. In een 
aantal regio’s in het gebied zijn de zandgronden door hun structuur relatief uitspoelingsgevoelig, 
waardoor er sneller overschrijdingen van de Nitraatnormen kunnen optreden. In combinatie met de 
intensieve teelten is het daarom een grote uitdaging om een optimaal gewas te telen en daarnaast 
ook te voldoen aan de wettelijke eisen rond de Nitraatrichtlijn en de Kader Richtlijn Water. De 
huidige stikstofbemestingsnormen zijn omwille van deze uitspoelingsgevoeligheid al lager dan het 
teelttechnisch optimale niveau vastgesteld. 

De (dek)zandgronden in dit gebied zijn overwegend droogtegevoelig. In combinatie met de 
intensieve teelten wordt er daardoor veel beregend, In veel gebieden kan dit alleen vanuit 
grondwater. Binnen het gebied moet de landbouw concurreren met ander grootverbruikers van 
grondwater, zoals de drinkwatervoorziening en de industrie.  
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2.4 Wet- en regelgeving 
De akkerbouwsector in Nederland heeft in het bijzonder te maken de wet- en regelgeving over het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen zijn het Activiteitenbesluit Milieubeheer en de Activiteitenregeling 
Milieubeheer relevant. Daarin zijn regels opgenomen over de opslag, de te gebruiken apparatuur en 
het gebruik (o.a. teeltvrije stroken). In de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen geregeld. De akkerbouw heeft er belang bij dat er 
voldoende gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn om ziekten en plagen te kunnen bestrijden. 
Voor het gebruik van meststoffen zijn de Meststoffenwet, de bijbehorende gebruiksnormen en het 
Besluit gebruik meststoffen voor het gebruik van dierlijke en andere organische meststoffen van 
belang. Het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht bedrijven om alle energiebesparende 
maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren.  

 

2.5 Duurzaamheidsinitiatieven vanuit de keten 

2.5.1 Global GAP  
Global GAP staat voor een wereldwijd erkende goede landbouwpraktijk (GAP = Good Agricultural 
Practice). Het is een certificaat voor voedsel wat op verantwoorde wijze wordt geproduceerd, wat 
betreft voedselveiligheid, milieu, arbeidsomstandigheden en dierenwelzijn. Meer informatie is te 
vinden op www.globalgap.org.  

2.5.2 PlanetProof 
Stichting Milieukeur (SMK) is opgericht in 1992 en heeft tot doel dat telers duurzamer gaan telen. 
Telers die volgens de SMK richtlijnen telen, krijgen een certificaat On the way to PlanetProof. Dit 
keurmerk bewijst ('Proof') dat het product duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor 
natuur, milieu, klimaat en dier. Er wordt meer aandacht besteden aan natuur op het 
landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar 
herzien en waar mogelijk aangescherpt. On the way to PlanetProof zet in op zes gebieden: 1. Bodem, 
landschap & biodiversiteit, 2. Water, 3. Energie, 4. Productie en consumptie, 5. Klimaat en 6. 
Diergezondheid en -welzijn. 

In de loop van 2020 is rondom dit certificaat een brede discussie ontstaan over de hoge kosten voor 
deelname en het ontbreken van een financiële compensatie of plus voor de agrarische producenten. 
Niet alleen de boeren en tuinders, maar ook de NGO’s zijn hierover kritisch naar de afnemers en 
retail die met dit certificaat mooie sier maken naar de consument. 

2.5.3 VVAK 
Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) is begin 2005 ontstaan door het samenvoegen van 
de Voedselveiligheidscertificaten (VVC’s) voor aardappelen, suikerbieten, industriegroente en 
granen, zaden en peulvruchten. Nu zijn in het VVAK alle eisen voor deze gewassen opgenomen in één 
certificering. Op het certificaat staat voor welke gewassen het geldt. Het VVAK wordt beheerd door 
het Akkerbouw Certificeringsoverleg waarin telers en afnemers zijn vertegenwoordigd. 

2.5.4 SKAL certificering (biologische teelt) 
In een biologische teelt/op een biologisch bedrijf worden geen kunstmatige middelen toegepast, dus 
geen kunstmest maar alleen dierlijke mest en alleen bepaalde gewasbeschermingsmiddelen. Welke 
gewasbeschermingsmiddelen zijn toegestaan wordt bepaald door de SKAL, een instantie die 
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biologische bedrijven certificeert. De SKAL regelgeving is gebaseerd op Europese regelgeving voor 
Biologische teelt (Verordening (EU) 2018/848) en heeft daarmee als enig keurmerk een wettelijk 
Europees kader. 

2.5.5 Biodiversiteitsmonitor akkerbouw 
De Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw, het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), de Rabobank en de 
Provincie Groningen zijn in 2019 gestart met de ontwikkeling van de biodiversiteitsmonitor voor de 
akkerbouw. Deze monitor helpt akkerbouwers om biodiversiteit op en om hun bedrijven te 
versterken en kan een basis bieden voor beloning van hun prestaties. De ambitie is om de 
biodiversiteitsmonitor akkerbouw over twee jaar gereed te hebben. Dit initiatief sluit naadloos aan 
op het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: een breed gedragen plan van aanpak waarin diverse 
organisaties en bedrijven zich committeren aan activiteiten en maatregelen voor herstel van de 
biodiversiteit in Nederland. De biodiversiteitsmonitor helpt ketenpartijen en andere 
belanghebbenden bij het belonen van boeren voor hun bijdrage aan natuur. Zo wordt het voor hen 
aantrekkelijker om de omslag te maken naar een natuurvriendelijke bedrijfsvoering, waarin 
akkerbouwers kunnen profiteren van de diensten die de natuur levert, zoals een gezonde bodem, 
voldoende schoon water en bestuivende insecten. De nog te ontwikkelen monitor bevat concrete 
meetindicatoren (KPI’s), bijvoorbeeld percentage bodembedekking en inzet gewasbescherming, die 
de invloed van een individueel bedrijf op de biodiversiteit in kaart brengt. Door prestaties van 
akkerbouwers meetbaar te maken, kunnen zij worden beloond voor hun bijdrage aan herstel van 
biodiversiteit. 

Hieronder de 8 concept Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) die ontwikkelt worden in de 
Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw, deze sluiten grotendeels aan bij de voorgestelde maatregelen in 
het nieuwe GLB. 

KPI’s akkerbouw Definitie 
1. % Rustgewassen in rotatie = het aandeel (ha) rustgewassen als percentage van 

het totaal aantal ha (in het bouwplan) van een 
bedrijf per kalenderjaar. 

2. Organische stofbalans (kg EOS per ha 
per jaar) 

= de totale aanvoer van organische stof uit 
gewasresten, organische meststoffen en 
groenbemesters minus de afbraak van organische 
stof en afvoer per kalenderjaar.  

3. Stikstofbalans  
 

= totaal van N uit- en afspoeling en N emissie naar 
de lucht (in kg N per ha) 

4. Inzet gewasbeschermingsmiddelen Eenheid voorlopig in Milieubelastingpunten (BMPs), 
aansluiten bij bestaande systematiek. Eventueel 
later de milieu indicator gewasbescherming (MIG) 
gebruiken, die komende 2 jaar wordt ontwikkeld 
door N&M en WEcR. 

5. % Bodembedekking = het aandeel (ha) met bodembedekking, als 
percentage van het totaal aantal ha (in het 
bouwplan) van een bedrijf per kalenderjaar. 

6. Carbon footprint Voor een betere vergelijkbaarheid tussen bedrijven 
van verschillende omvang wordt de totale uitstoot 
van CO2-equivalenten gedeeld door een eenheid. Dit 
kan kg product zijn of totaal areaal in ha. De eenheid 
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per ha maakt het makkelijk om bedrijven te 
vergelijken. 

7. % natuur- en landschapsbeheer   = het aandeel (ha) met natuur- en 
landschapsbeheer, als percentage van het totaal 
aantal ha (in het bouwplan) van een bedrijf per 
kalenderjaar. 
Onderverdeeld als: - Niet-productief land 
(landschapselementen) - Bloemrijke 
akkerstroken/randen - Soortenbeheer op agrarisch 
land - Ook aandacht voor erfbeplanting - Mogelijk: 
extensief beheerde gewassen en bufferzones   
(gelijk aan melkveehouderij)  

8. Regionale kringloop / organische input 
uit regio 

Nog nader uit te werken 

Tabel 4. Concept KPI’s Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw 

  



19 
                                       
 

3 Doelen 
 

In dit hoofdstuk worden de GLB Doelen beschreven en de sectorale doelen t.a.v. milieu, klimaat en 
biodiversiteit. 

 

3.1 GLB Doelen 
De basisdoelen voor het GLB 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 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 8 zijn gekoppeld aan het Planet-
aspect, waarbij wordt gekeken naar de balans tussen voedselproductie en het gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen. De laatste 3 doelen hebben voornamelijk een People-aspect, waarbij het belang wordt 
onderstreept van een goede ontwikkeling van de keten op het platteland. 

Voor het sectorrapportage Akkerbouw zijn voornamelijk doelen 2, 5, 6 en 7 relevant, aangezien we in 
dit sectorrapportage beschrijven hoe het nieuwe GLB voor de sector Akkerbouwbedrijven kan 
ondersteunen voldoende inkomen te houden 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 
Akkerbouw op de Zuidelijke (dek)zandgronden. 

3.1.1 Voldoende inkomen voor agrariërs (doel 2) 
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. 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 
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marktmechanisme in de landbouw. Boeren zien de vergroeningspremie als top up, vooral als een 
vergoeding voor de eco-systeemdiensten die zij leveren. Ook voor de komende GLB periode blijft dit 
doel gehandhaafd.  

3.1.2 Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen (doel 5) 
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. 

3.1.3 Klimaatadaptatie en –mitigatie (doel 6) 
Ook het beschermen van het klimaat is een doel dat specifiek voor de landbouw 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 moet worden gekeken hoe emissies van methaan en CO2 kunnen worden 
verminderd en hoe koolstof kan worden vastgelegd in de bodem. 

3.1.4 Behoud natuur en biodiversiteit (doel 7) 
Het in stand houden van plattelandsgebieden en landschappen in de hele EU is sinds 1962 al een van 
de doelen voor het GLB. Kwaliteit van landschappen en de biodiversiteit nemen sterk af in Europa en, 
mede door schaalvergroting in agrarische gebieden en het verdwijnen van landschapselementen, 
verschraalt het cultuurlandschap. 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. 
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3.2 Sectorale doelen, opgaven en wensen 
 

3.2.1 Doel 5: Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen 
Bij het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen kijken we naar bodem, water, nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen. 

Bodem 
Eén van de weinige Indicatoren om de kwaliteit van de bodem vast te stellen is de hoeveelheid 
organische stof (WUR,2019). Daarnaast worden er door bodemkundige bureaus wel metingen 
gedaan naar de biologische activiteit in de bodem, maar dit is (nog) geen uniforme indicator. 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. Duidelijk is ook dat het gehalte aan organische stof 
verschilt per grondsoort. Veen bevat van nature meer organische stof dan klei en klei meer dan 
zandgrond. Ook het gebruik van de grond maakt verschil. Bodems onder grasland bevatten meer 
organische stof dan onder bouwland. Natuurgronden bevatten echter de meeste organische stof.  

  
 Figuur 9A.Organische stof akkerbouwpercelen Figuur 9B.Organische stof akkerbouwpercelen  
  op de zandgronden 
 

Op de bovenstaande kaartjes is de indeling van het percentage organische stof in de 
akkerbouwpercelen te zien. Links landelijk en rechts specifiek voor de Zuidelijke (dek)zandgronden. 
De dekzandgebieden Noord-Brabant en Noord-Limburg hebben een gemiddeld organische 
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stofgehalte van 3% (roze). Rond het veengebied de Peel op de grens van Noord-Brabant en Noord-
Limburg zijn hogere percentages te vinden. 

Een andere indicator over de bodemkwaliteit is de mate waarin (water- of wind-) erosie op kan 
treden. Factoren die hierbij van belang zijn, zijn de grondsoort, helling en de begroeiing. Vooral 
winderosie en stuifgevoeligheid is op de Zuidelijke (dek)zandgronden van grootbelang. 

Hieronder een kaart van de erosiegevoeligheid voor verstuiving voor percelen akkerbouw op 
Zuidelijke (dek)zandgronden.  

 

Figuur 10. erosiegevoeligheid voor verstuiving voor percelen akkerbouw op de zandgronden 
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Uit de data en bodemkaart blijkt dat bijna 60% van de zandgronden matig tot zeer gevoelig zijn voor 
verstuiving. Voor 8.767 hectare kon de stuifgevoeligheid niet bepaald worden. 

Risico op verstuiving Opp. (ha) 

Gering 128.065 

Matig 160.505 

Groot 19.913 

Tabel 5. Areaal stuifgevoelige zandgronden verdeeld in drie klassen; gering, matig en groot. 

 

Ook het vochtleverend vermogen is een belangrijke eigenschap van de bodem. Waar deze op klei-, 
löss- en veengronden matig tot hoog is, is deze op dekzandgronden laag. Door de grovere korrels bij 
dekzandgrond is de capillaire werking minder en zal het water minder hoog opstijgen vanaf het 
grondwater waardoor deze gronden droogte gevoelig zijn. 

 
Figuur 11. Vochtleverend vermogen van akkerbouwpercelen op de zandgronden 
(geel=laag, groen=matig en donker groen=hoog) 
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Water 
De nutriëntendoelen zijn erop gericht dat in de Nederlandse wateren zoveel mogelijk planten en 
dieren die er van nature in thuis horen kunnen leven. Waterschappen en Rijkswaterstaat meten 
doorlopend van een groot aantal verschillende stoffen hoeveel er voorkomt in de 
oppervlaktewateren, waaronder ook nutriënten.  

Uit de rapportage van 2015 blijkt dat ongeveer 50 procent van de gerapporteerde wateren voldoet 
aan het doel voor stikstof en ongeveer 45 procent aan het doel voor fosfaat. De meeste nutriënten in 
regionale wateren zijn afkomstig uit water dat uitspoelt (door de bodem via het grondwater) met 
name bij zandgronden of afspoelt (door of over de bodem) met name bij kleigronden, vanaf 
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 fosfaat. Landbouwgrond betreft hier 
grond met een agrarische bestemming. De meeste nutriënten zijn dus toe te schrijven aan emissies 
uit landbouw.  

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. Op de zandgronden 
zal de focus moet liggen op de uitspoeling en in mindere mate op de afspoeling, zie paragraaf hierna 
over Nutriënten. 
 
Niet alle nutriënten van landbouwgronden komen direct uit de toegediende kunstmest of dierlijke 
mest. In veel bodems is een voorraad stikstof en vooral fosfaat 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 diepere 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 fosfaat, 
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 fosfaat 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. De nationale bijdragen van riool 
overstorten, erfafspoeling en watervogels zijn te klein om een betekenisvolle bron te kunnen zijn. 
Langs de kust van Nederland kan kwel of afbraak van diepe veenlagen een bron zijn van fosfaat. Dit 
speelt niet in de akkerbouwgebieden op Zuidelijke zandgronden. Wel zijn in deze gebieden door de 
aanwezigheid van intensieve veehouderij in het verleden deze gronden rijkelijk bemest met dierlijke 
mest, welke toen nog hoge fosfaatgehaltes hadden. 

In de Nationale Analyse Waterkwaliteit (PBL, 2020) wordt geconcludeerd dat in 2018 (meetjaren 
2015-2017) van de wateren 45% voldoet aan de KRW-doelstelling voor algen, 40% aan de doelstelling 
voor vissen, en 30% aan de doelstelling voor macrofauna en planten. Uitgaande van de methode dat 
een water moet voldoen aan álle doelstellingen voldoet 6% aan de KRW doelstelling. Daarbij is niet 
alleen verontreiniging met nutriënten of gewasbeschermingsmiddelen aan de orde, maar gaat het 
ook om medicijnresten, microplastics en opkomende stoffen zoals PFAS en huishoudchemicaliën. 
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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 
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 norm van de waterschappen (= zelfde als KRW norm) voor N-totaal of 
P-totaal wordt voldaan. 
 
Uitgaande van de huidige landbouwpraktijk kunnen de nutriëntendoelstellingen van de KRW in het 
oppervlaktewater in grote delen van Nederland niet worden gehaald. De huidige gangbare 
landbouwpraktijk van bemesting volgens landbouwkundig advies en economisch optimale 
gewaskeuzes is niet toereikend (PBL, 2017). 
 

Het RIVM constateert dat er regionaal grote verschillen zijn en verschillen zijn tussen grondsoorten. 
Zo is er minder uitspoeling onder kleigrond dan onder zandgrond. Uit de PBL evaluatie 
Meststoffenwet 2016 blijkt dat het aantal locaties waar meer dan 50mg/l wordt gemeten in het 
grondwater vanaf 2004 tot 2015 is afgenomen.  

 

Tabel 6. Percentage bedrijven met nitraatconcentraties hoger dan 50 mg/l in water dat uitspoelt in de 
wortelzone.  

De emissies onder grasland zijn gemiddeld lager dan onder bouwland. 

Op Zuidelijke zandgronden is het percentage bedrijven met nitraatconcentraties hoger dan 50 mg/l 
tussen 2012-2015 gezakt naar 46%, dit is een forse daling ten opzichte van de periode 2004-2007 
met een percentage van 95%, maar nog steeds erg hoog. Daarom is het vanaf 1 januari 2019 
verplicht om na snijmaisteelt op zand- en lössgronden een vanggewas te zaaien. Dit kan door het 
zaaien van een vanggewas direct na de oogst, uiterlijk op 1 oktober of een wintergraan uiterlijk 31 
oktober of door gelijktijdig zaaien met de maïs van een vanggewas of als onderzaaien met gras. Het 
doel hiervan is het verder verminderen van de uitspoeling van stikstof in de herfst en de winter. 

Na de invoering van deze verplichting na de teelt van snijmaïs gaat een vergelijkbare verplichting 
gelden voor de teelt van consumptie- en zetmeelaardappelen in het Zuidoostelijk zand- en 
lössgebied. Vanuit het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt het vanaf 1 januari 2021 
verplicht om voor 16 september een vanggewas te zaaien. Lukt dat vanwege een latere oogst niet, 
dan moet er uiterlijk 31 oktober een wintergraan als vanggewas gezaaid worden. 

Vanwege de geringe afspoeling van nutriënten op Zuidelijke zandgronden zijn geen specifieke 
afspoelingsbeperkende maatregelen voor deze gronden opgenomen in het ‘Besluit gebruik 
meststoffen’ vanuit het 6de Actieprogramma Nitraatrichtlijn.  
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Vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe uitvoeringsregeling Meststoffenwet voor bepaling van de 
gebruiksruimte voor fosfaat. Het jaar 2021 geldt als overgangsjaar. Deze wijziging komt uit het 6de 
Actieprogramma Nitraatrichtlijn.  

In de nieuwe regeling is de gebruiksruimte voor zowel grasland als voor bouwland gebaseerd op 
twee fosfaatbepalingen in de bodem: 

1. de hoeveelheid plantbeschikbaar fosfaat (meetmethode P-CaCl2) 
2. de bodemvoorraad fosfaat (meetmethode P-Al) 

 
Deze twee bepalingen vormen de gecombineerde fosfaatindicator. Met deze methodiek passen de 
normen beter bij de daadwerkelijke P-toestand van de grond, waardoor de gebruiksnormen beter 
afgestemd worden op de daadwerkelijke situatie. Een ander onderdeel van de wijziging betreft de 
klassenindeling voor deze gecombineerde fosfaatindicator, op basis waarvan de fosfaat-
plaatsingsruimte wordt bepaald. Een deel van de agrarische bedrijven krijgt daardoor te maken met 
percelen die in een andere fosfaatklasse komen te vallen. De fosfaatgebruiksruimte kan hierdoor 
lager of hoger uitvallen. 

Het merendeel van de agrarische bedrijven gaat erop vooruit wat betreft de fosfaatgebruiksruimte. 
Er zijn echter verschillen. In de kleigebieden kan de gebruiksruimte voor akkerbouwers lager uitvallen 
in de nieuwe situatie, terwijl er voor de Zuidelijke zandgronden meer ruimte komt. 

Onderstaande kaarten van Eurofins Agro tonen het gemiddelde gehalte plantbeschikbare fosfaat én 
de bodemvoorraad fosfaat per postcodegebied in Nederland, over de periode 2016 tot en met 2019. 
Hieruit blijkt dat in het Zuidelijk zandgebied, Noord-Brabant en Noord-Limburg voor beide 
fosfaatbepalingen hoge gehaltes zijn gevonden op bouwland. Dit is voor een belangrijk deel terug te 
voeren naar de intensieve veehouderij in die gebieden en daarmee beschikbare dierlijke mest. Voor 
beide gebieden zal de gebruiksruimte voor fosfaat gelijk blijven of licht stijgen.  

Zie figuur 12 met indicatie gebruiksruimte op de volgende bladzijde. 
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 Figuur 12A.Verdeling bodemvoorraad fosfaat Figuur 12B. Verdeling plantbeschikbare fosfaat op 

bouwland op bouwland 
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Vanuit voorgaande kaarten is door Eurofins Agro een indicatie gegeven van de regio’s waarin 
verschuivingen in de fosfaatgebruiksruimte zal gaan plaatsvinden. De kaart is gebaseerd op 
postcodegebieden, met een minimum van 20 monsters per gebied. Het verschil in gebruiksruimte is 
gebaseerd op de gemiddelde fosfaattoestand van de percelen binnen dit gebied over een periode 
van vier jaar.  

 
Figuur 13. Verschil in fosfaatruimte tussen 2020 en 2021 op basis van Eurofins Agro 

 
Op basis van de hierboven opgenomen kaart zal voor de Zuidelijke zandgronden de fosfaatruimte 
gemiddeld iets toenemen. 
 

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 is in de periode 2016-2018 met 30 procent 
afgenomen ten opzichte van de referentie 2011-2013; voor de acute norm is de afname 50 procent. 
Deze trends zijn mede berekend op basis van meetcijfers voor 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 niet gehaald. 

Het effect van de aangescherpte regelgeving t.a.v. een teeltvrije zone langs watervoerende sloten en 
driftreductie welke vanaf 2019 van kracht is, is niet in het rapport van het PBL meegenomen omdat 
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dit betrekking heeft op de periode 2016-2018. De teeltvrije zone is de strook tussen de insteek van 
de sloot en het geteelde gewas waarop niets of niet hetzelfde als op de rest van het perceel wordt 
geteeld, behalve grasland. Een teeltvrije zone is nodig als er in de periode van 1 april tot 1 oktober 
water in de sloot staat. 

 
Teeltvrije zone 01-01-2020 
 
Gewas 

Driftreductie 
(%) 

Teeltvrije zone (cm) 
met DRV zonder DRV 

Intensief bespoten gewassen 
(o.a. aardappelen, uien, wortelen, bollen, vaste 
planten en boomkwekerijgewassen (neerwaarts)) 

75 150 300 

Intensief bespoten gewassen 
(o.a. aardappelen, uien, wortelen, bollen, vaste 
planten en boomkwekerijgewassen (neerwaarts)) 

90 100 200 

Overige gewassen 
(o.a. suikerbieten, granen, graszaad en maïs) 

75 50 100 

Braakliggend land 75 50 100 
Tabel 7. Teeltvrije zone 

In de zomer van 2017 heeft LTO Nederland heeft samen met LTO-Glaskracht, KAvB en NFO het 
ambitieplan “Plantgezondheid 2030: Gezonde teelt, gezonde toekomst” uitgebracht. Hierin stelt de 
Nederlandse land- en tuinbouw zichzelf voor de opgave om plantaardige productie zo in te richten 
dat niet alleen de plant, maar ook de omgeving gezond blijft. De kritische succesfactor is een gezonde 
markt, waarin de waarde van een product mede bepaald wordt door de productiewijze. Belangrijke 
doelen hierin voor 2025 zijn, dat Emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en 
oppervlaktewater door plantaardig productie met 75% gedaald ten opzichte van 2016. En het aantal 
ondernemers dat aantoonbaar investeert in verbetering van de biodiversiteit met 25% is 
toegenomen t.o.v. 2020. Voor 2030 liggen de ambities hoger. Zo zal plantaardige productie plaats 
vinden zonder emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. En levert 
de plantaardige productie aantoonbaar een positieve bijdrage aan de biodiversiteit. Het aandeel 
telers dat in biodiversiteit investeert is met 50% toegenomen t.o.v. 2020. 

Mede op basis hiervan heeft de Brancheorganisatie Akkerbouw in 2018 een Actieplan 
Plantgezondheid (Gezonde planten voor een gezonde toekomst) opgesteld met de ambitie om als 
sector koploper te zijn in aantoonbare duurzame teeltmethoden die afnemers erkennen en 
maatschappelijk waardering krijgen. Emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu 
worden beperkt tot het uiterste minimum en akkerbouwproducten worden nagenoeg residuvrij 
geteeld. Rentabiliteit zowel op de korte als middellange termijn blijft hierbij leidend. 

Beide actieplannen hebben input gegeven voor de Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar 
weerbare planten en teeltsystemen (Gewasbescherming in maatschappelijke context) van LNV 
(voorjaar 2019). Hierin wordt aangegeven dat gewasbescherming niet op zichzelf staat, maar een 
onderdeel is van de hele bedrijfsvoering om duurzaam te telen. Er zijn directe relaties van 
gewasbescherming met (inter)nationale fytosanitaire regelgeving, bodembeheer, mest, biodiversiteit 
en natuur, grond– en oppervlaktewater en de afspraken die daarover al zijn gemaakt met betrekking 
tot de aanpak van de overschrijdingen van milieukwaliteitsnormen. Deze visie hanteert, net zoals de 
LNV-visie over kringlooplandbouw, 2030 als streefdatum. Dat laat onverlet dat er op tal van 
onderwerpen al concrete afspraken zijn gemaakt met andere data, die blijven staan, zoals de nota 
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Gezonde Groei, Duurzame Oogst (GGDO, einddatum 2023) en de Kaderrichtlijn Water (KRW, 
einddatum 2027). Ook consumenten hebben wensen op het terrein van duurzaamheid, waar de 
retail en de land- en tuinbouw op inspelen door middel van certificering en keurmerken. 

3.2.2 Doel 6: Klimaatadaptatie en -mitigatie 
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. 
 
Klimaatadaptatie gaat over het anticiperen op klimaatverandering, d.w.z. wateroverlast of -tekort en 
bijv. extreem hoge temperatuur. Op Zuidelijke zandgronden met voldoende oppervlakte water in de 
omgeving is de afgelopen jaren interesse voor de aanleg van klimaat adaptieve drainage (KAD) of 
peilgestuurde drainage om in het voorjaar en de zomer langer (zoet)water in de bodem vast te 
houden om gewasschade door droogte te voorkomen.  

  
 Figuur 14A. Akkerbouw op zandgronden Figuur 14B. Vochtleverend vermogen van 
  zandgronden met akkerbouw 
 
Alle Zuidelijke zandgronden hebben een laag vochtleverend vermogen met uitzonderingen van 
percelen met een lage ligging of veen of leem in de ondergrond. Door de grove korrelgrote van zand 
dringt neerslag sneller in de bodem bij hevige buien dan bij klei- of lössgronden. Hierdoor zal op 
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Zuidelijke zandgronden bij hevige buien minder afspoeling van nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte water plaatsvinden.  

Klimaatmitigatie gaat over het compenseren van effecten die klimaatverandering veroorzaken zoals 
het verminderen van emissie van methaan, lachgas of CO2 en over het vastleggen van CO2 in 
gewassen of landbouwbodems. De akkerbouw kan doormiddel van carbonfarming koolstof 
vastleggen in de bodem om de uitstoot van CO2 te reduceren. Bij het ploegen wordt de grond 
omgekeerd en komt de koolstof in de organische stof in de bouwvoor, in aanraking met zuurstof, 
waardoor verbranding of oxidatie plaatsvind. Bij de verbranding of oxidatie van koolstof komt 
kooldioxide (CO2) vrij. Door Niet Kerende Grondbewerking (NKG) toe te passen of te ecoploegen 
wordt dit proces geminimaliseerd. Daarnaast zijn, met name op de Zuidelijke zandgronden, de 
organische stofgehalten op de akkerbouwpercelen laag en kan meer koolstof in de bodem worden 
opgeslagen door het telen en onderwerken van groenbemesters, gewasresten en het aanvoeren van 
compost, champost en strorijke vaste mest. Ook vervanging van rooigewassen door rustgewassen als 
granen en graszaad hebben een positief effect. Dit is niet alleen gunstig voor de vastlegging van 
koolstof, maar ook voor de bodemvitaliteit, een hoger gehalte aan organische stof beperkt 
uitspoeling van nutriënten, waardoor deze beter beschikbaar zijn voor de gewassen, houdt het vocht 
beter vast en zorgt voor een beter bodemleven en daarmee verbetering van de biodiversiteit.  

De kaartjes met de verdeling organische stof zijn te vinden in paragraaf 3.2.1.1. Bodem hiervoor. 

3.2.3 Doel 7: Natuur en biodiversiteit 
Ten aanzien van de biodiversiteit ligt er een grote opgave in het buitengebied. Indicatoren zijn er 
beperkt. De afgelopen tientallen jaren is het aantal boerenlandvogels teruggelopen (Meetnet 
Boerenland vogels). Meerdere onderzoeken wijzen uit dat de hoeveelheid insecten aanzienlijk is 
verminderd, de oorzaken zijn divers. Zo wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
genoemd, maar ook de monocultuur en maximale benutting van de beteelbare grond. 

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). 

Uit de VN-conferentie in de Japanse plaats Aichi, in 2011, kwamen de eerste concrete afspraken 
voort over het behoud van biodiversiteit, de zogenaamde Aichi-targets. Deze Aichi-targets zijn een 
breed scala van twintig doelen ter bescherming en bevordering van de biodiversiteit, 
overeengekomen en vastgelegd in het CBD strategisch plan 2011–2020.  

Het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) heeft de 
doelen gemonitord en gecontroleerd. In Nederland is in vier van de twintig targets de vooruitgang 
onvoldoende en voor negen targets is geen informatie beschikbaar om te controleren. Op de overige 
zeven doelen is slechts matige vooruitgang geboekt. Geen enkel doel van de Aichi-targets is door 
Nederland behaald. Aichi-target nummer 11 is een zeer concreet doel dat wereldwijd wel behaald is, 
maar in Nederland niet. Het beschrijft dat tien procent van het water en zeventien procent van het 
land, met de daarin aanwezige ecosystemen, worden beschermd. Het oppervlak van de Nederlandse 
Natura-2000 gebieden, die hiervoor worden aangewezen, komt niet verder dan dertien procent van 
het land en dat is inclusief het IJsselmeer en het Markermeer. Het feit dat dit doel wereldwijd wel 
behaald word, betekent voor de lokale biodiversiteit in Nederland niet zoveel. Target nummer 8 is 
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een actueel doel. Het beschrijft dat vervuiling door nutriënten, zoals stikstofverbindingen, moeten 
worden verminderd zodat de ecosystemen waarin die nutriënten terecht komen niet verstoord 
worden. En de bijbehorende biodiversiteit ook niet. Wereldwijd en ook voor Nederland is dit niet 
behaald. De Natura-2000 gebieden worden aangetast door de gevolgen van de stikstofuitstoot. 
Landbouw en in het bijzonder de veehouderij worden als een belangrijke bron gezien. Zie hiervoor bij 
paragrafen 3.2.1.2. Water en 3.2.1.3. Nutriënten. 
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4 SWOT van de akkerbouwsector 
 

De eerste SWOT analyse geeft inzicht in de Akkerbouwsector in het algemeen. Daarna vanuit het 
perspectief van de GLB doelen voor de teeltgebieden op de klei per GLB-doel. Waar mogelijk is 
rekening gehouden met verschillen tussen de verschillende regio’s. Per GLB doel een specifieke 
SWOT gemaakt. 

Sterkte Zwakte 
 Hoogwaardige producten 
 Efficiënt en moderne bedrijfsvoering 
 Innovatief 
 Structuur van familie bedrijven 
 Sterke verwerkende sector 
 Goede infrastructuur 
 Hoog opleidingsniveau 

 Kostprijs is hoog 
 Monocultuur 
 Afhankelijkheid gewasbescherming 
 Gebruik kunstmeststoffen 
 Biodiversiteit ondergeschikt 
 Internationaal gezien kleine 

bedrijfsomvang 
 Intensief grondgebruik 
 Teveel gericht op bulkproductie 
 Onvoldoende marktmacht 

Kansen Bedreigingen 
 Vastleggen koolstof 
 Natuur-inclusieve landbouw en 

Functionele Agrobiodiversiteit 
 Technologische ontwikkeling 

(preciesielandbouw, robotisering) 
 Sluiten van regionale kringlopen 
 Andere teelten (eiwitproductie, 

biobased economy) 

 Continuïteit bedrijven (prijsvorming, 
klimaatinvloeden, verzilting) 

 Beperkte ruimte voor investeringen in 
verduurzaming 

 Beschikbaarheid 
gewasbeschermingsmiddelen 
 

Tabel 8. Algemene SWOT akkerbouwsector 

De Nederlandse Akkerbouwsector staat wereldwijd bekend om zijn moderne en efficiënte 
bedrijfsvoering met hoge producties per hectare van hoogwaardige producten. De sector is 
innovatief in teelttechniek, mechanisatie en automatisering. Door de hoge productie en efficiëntie is 
het bouwplan relatief monotoon met granen, aardappelen, suikerbieten en uien. Dit met als doel een 
zo hoog mogelijk rendement, immers door de grondprijzen, arbeidskosten en kosten hulpstoffen 
(brandstof, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen e.d.) is de kostprijs hoog en zijn de marges 
relatief klein. Hierdoor weinig ruimte om de investeren in verduurzaming op het bedrijf. Door de 
monocultuur een grotere afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen, 
waarbij de biodiversiteit ondergeschikt is geraakt. Een groot deel van de akkerbouwproductie is 
onvoldoende onderscheidend in de markt (bulkproducten). Dit veroorzaakt een grote kwetsbaarheid. 

De kansen voor de sector liggen deels in andere teelten, zoals eiwitproductie voor food en feed, 
maar ook biobased grondstoffen voor vezelproductie, bouwmaterialen, inhoudstoffen, brandstof en 
vervangers voor kunststoffen. Anderzijds zal er een meerprijs gerealiseerd moeten worden in 
onderscheidende producten en marktconcepten. Ook de gehele verduurzaming is niet alleen een 
opdracht aan de sector, maar aan de gehele maatschappij en daarom zullen inspanningen beloond 
moeten worden. De uitdaging ligt hierbij in het telen zonder afhankelijkheid van chemie, door 
benutting van natuur en techniek. 
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De grote bedreigingen zijn hierbij de grillige wereldmarkt en prijsvorming en de invloeden van het 
klimaat, zoals de afgelopen jaren droogte enerzijds en zware regenbuien met wateroverlast 
anderzijds. Hierdoor wisselende resultaten en ruimte om te investeren. Ook veranderende wet- en 
regelgeving, het plotseling wegvallen van chemische gewasbeschermingsmiddelen en aangescherpte 
eisen van de afnemers zijn een bedreiging voor de bedrijfsvoering. 

 

4.1 SWOT Doel 5: Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen (zandgrond) 
Om voor het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, doel 5 van het GLB, de SWOT in beeld te 
brengen is gekozen om dit uit te splitsen naar de subdoelen; Bodem, Water, Nutriënten en 
Gewasbeschermingsmiddelen. 

4.1.1 Bodem 
Sterkte Zwakte 

 Bewustwording bodemvruchtbaarheid 
 Groeiend inzicht in bodem 
 Financiële waarde 
 Goede bewerkbaarheid 
 Veel uitruil met veehouders (regionale 

verschillen) 
 Relatief hoge inzet van groenbemesters 

 In vergelijking tot kleigronden droogte 
gevoeliger  

 Bewaarbaarheid aardappelen minder 
 Gevoelig voor bodemgebonden ziekten  
 Matige natuurlijke 

bodemvruchtbaarheid 

Kansen Bedreigingen 
 Verder sluiten van de regionale 

kringloop door intensievere 
samenwerking met (Melk)veehouderij 

 Verlaging milieubelasting door 
precisielandbouw (plaatsspecifiek) 

 Marginale landbouwgronden inzetten 
voor natuurdoelen 

 Door intensief gebruik toename van 
bodemgebonden ziekten 

 (Te) weinig rustgewassen in het 
teeltplan 

 Toename bodemverdichting 
 

Tabel 9. SWOT analyse voor bodem 

In de akkerbouw is een grote bewustwording over het belang van een gezonde bodem voor de 
bodemvruchtbaarheid een sterk punt. Dit is mede versterkt door het jaar van de bodem in 2015. De 
bodem is de basis van een gezonde productie en mede door de strengere mestwetgeving nemen 
akkerbouwers regelmatig bodemanalyses en krijgen hiermee inzicht en kennis van de bodem, zowel 
voor chemische, fysische als biologische eigenschappen. Het belang van organische stof in de bodem 
voor vastlegging van CO2, een goede vocht- en minerale huishouding en een gezond bodemleven en 
daardoor weerbare bodem en gewas is op de Zuidelijke zandgronden steeds duidelijker. Niet 
kerende grondbewerking, aanvoer van organische stof (compost, vaste mest) en inzet 
groenbemesters is hiervoor sterk toegenomen en inmiddels de standaard in deze gebieden. 

Structuurbederf veroorzaakt door de intensieve teelt van rooivruchten en schaalvergroting met 
grotere en zwaardere machines. Het gebruik van kunstmest leidt tot achteruitgang organische 
stofgehalte en daarmee structuur, vocht- en mineralen vasthoudend vermogen en soms gebrek aan 
sporenelementen. 

Voor vrijwel alle GLB doelen is het behoud en verhogen van het gehalte organische stof op de 
Zuidelijke zandgronden een belangrijke maatregel. Hier liggen ook de kansen, door aanvoer 
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organische stof, zoals compost en strorijke vaste mest, in combinatie met CO2 vastleggen, 
carbonfarming. Maar ook eco-ploegen en niet-kerende grondbewerking voor behoud organische 
stof. In samenwerking met de aanwezige (melk)veehouderij werken aan een kringlooplandbouw voor 
aanvoer geschikte dierlijke mest enerzijds en productie van eiwitgewassen (stikstofbinding) voor 
food en feed anderzijds. Ook technisch is door precisielandbouw (smartfarming) meer kennis van de 
bodem, door bodemscans en remote sensing van belang om ook plaatsspecifiek meststoffen en 
compost te kunnen toedienen. Voor landschap en natuurdoelen kan beter gekozen worden om 
marginale landbouwgronden hiervoor in te zetten in plaats van versnippert over goede 
landbouwgrond. 

Er is op dit moment een onbalans in de behoefte en het aanbod van organische mest. Drijfmest is in 
grote mate voorhanden en is financieel aantrekkelijk om in te zetten. Een groot deel van de 
bemesting wordt hiermee ook ingevuld en daardoor is de inzet van kunstmest relatief laag, Vanuit 
bodemtechnisch perspectief is het beter om vaste organische meststoffen (compost, vaste strorijke 
mest, enz.) in te zetten. Deze is echter veel duurder en vaak ook niet voldoende beschikbaar. Om 
toch aan een verbetering van het gehalte organische stof te werken kunnen rustgewassen een 
oplossing zijn, maar zijn financieel gezien is dit vaak geen reëel alternatief. 

Als de huidige wetgeving niet verbeterd is dit een bedreiging voor de akkerbouw op de Zuidelijke 
zandgronden en zal door de beperking in het gebruik van dierlijke mest, champost en compost het 
organische stofgehalte, met name op de dekzandgronden verder afnemen, waardoor meer kans op 
verdroging, structuurbederf en uitspoeling nutriënten. Ook de economische noodzaak om grond te 
verhuren voor intensieve teelten, zoals bollen en bomen zal de grond verder uitputten. Meer 
rustgewassen kunnen hiervoor een oplossing zijn. De afname van organische stof wordt ook 
veroorzaakt door winderosie en verstuiving van Zuidelijke zandgronden. Ook wordt de gehele 
landbouw bedreigd door een toenemende druk op de grondmarkt van buiten de landbouw, zoals 
vanuit de woningbouw, industrie, infrastructuur en natuurontwikkeling. 
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4.1.2 Water 
Sterkte Zwakte 

 Goede ontwatering percelen 
 Goede infrastructuur voor beregening 

(wel grote regionale verschillen) 
 

 Onvoldoende beschikbaar op de hoge 
en droge zandgronden in Oost-
Nederland. In het zuidelijk zandgebied 
bij grote droogte beregeningsverboden 

 Emissie gewasbeschermingsmiddelen 
  Uitspoeling nutriënten 
 Inefficiënte watergift met haspel 

Kansen Bedreigingen 
 Vermindering emissie door kantdoppen 

en precisiespuittechniek 
 Precisiebemesting en kant af strooien 
 Teeltvrije zones benutten als buffer 

tussen teelt en oppervlakte water 
 Efficiënte watervoorziening, zoals 

druppelirrigatie 
 Peilgestuurde of klimaat adaptieve 

drainage bij voldoende oppervlakte 
water 

 Vochtsensoren en BOS voor watergift 

 Verdroging hoge zandgronden 
 Verstuiving en winderosie 
 Aanscherping regelgeving als doelen 

KRW niet gehaald worden 
 Klimaatverandering, droogte met zeer 

zware neerslag afgewisseld 
 Verbreding van teeltvrije zones langs 

waterlopen 
 Verder toename intensievere teelten en 

bodemverdichting 
 

Tabel 10. SWOT analyse voor water 

De meeste akkerbouwpercelen op Zuidelijke zandgronden zijn droogte gevoelig, zeker de hoger 
gelegen dekzandgronden. Mede door verdichtingsproblemen kan er bij overvloedige regenval sprake 
zijn van wateroverlast. Decennia lang lag de focus op ontwatering, terwijl de laatste jaren droogte en 
daarmee buffering van water in het gebied noodzakelijk word. Wateropslag en -berging is regionaal 
soms nog onvoldoende aanwezig. 

In enkele gebieden met Zuidelijke zandgronden is door intensieve teelt met een maximale benutting 
van het perceelsoppervlakte, teelt tot aan de insteek van de sloot, er een groot risico is op emissie 
van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte water. Met ingang van 2020 
wordt dit risico verkleind door ruimere teeltvrije zones. Decennia lang lag de focus op ontwatering, 
terwijl de laatste jaren droogte en onvoldoende aanvoer van oppervlakte water een bedreiging is en 
daarmee buffering van water in het gebied noodzakelijk word. Opslag en berging is vaak nog 
onvoldoende en daarmee geen behoud van geschikt zoetwater voor in de droge perioden. Er wordt 
nog veel op een inefficiënte manier water gegeven met haspel en regenkanon. Naast de verspilling 
van water is deze methode ook slecht voor bodemstructuur. 

Door kantdoppen is er een sterke vermindering van emissie naar oppervlakte water. Ook door van de 
kant af te strooien komen minder nutriënten in oppervlakte water. Precisie spuittechniek en precisie 
strooien zijn kansen op de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten verder terug te 
dringen. De teeltvrije zones benutten voor verbeteren en stimuleren biodiversiteit met akkerranden 
en daardoor beperken afspoeling nutriënten. Daarnaast efficiënte watervoorziening door 
druppelirrigatie, infiltratie met behulp van peilgestuurde of klimaat adaptieve drainage. Dit voorkomt 
ook uitspoeling en afspoeling van nutriënten. Voor een efficiënt en zuinig gebruik van water is het 
gebruik van vochtsensoren en beslissingsondersteunende systemen een goed hulpmiddel. 
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De bedreigingen komen enerzijds uit de Wet- en regelgeving en anderzijds uit het klimaat. Wanneer 
de doelen van de Kaderrichtlijn Water niet gehaald worden, volgt mogelijk strengere wetgeving. 
Teeltvrije zones kosten teeltoppervlakte en daarmee een negatief effect op het bedrijfsresultaat, 
tenzij deze benut kunnen worden als akkerranden en daar een vergoeding tegenover staat. Door de 
klimaatverandering volgen perioden met droogte afgewisseld met heftige buien. Hierdoor verdroging 
op de hoge zandgronden en water overlast op laag gelegen percelen. Een extra uitdaging is de steeds 
grotere kans op afspoeling als gevolg van clusterbuien (plaatselijk erg veel neerslag in een korte tijd). 
De bodem kan dit water niet verwerken en het spoelt, al dan niet via greppels in het perceel, af naar 
het oppervlaktewater. Afgezien van de negatieve effecten op de opbrengsten van het gewas is dit 
ook een bron van emissie. Er wordt momenteel geëxperimenteerd met het aanleggen van een extra 
greppel in de teeltvrije zone en met compostbuffers, maar het moet nog blijken of dit een 
bedrijfszekere en haalbare oplossing is. 

4.1.3 Nutriënten 
Sterkte Zwakte 

 Veel inzet van organische mest 
(drijfmest) en daardoor lage inzet van 
kunstmest 

 Relatief hoge inzet van groenbemesters 
en vanggewassen 

 Van nature gronden met een lage 
bodemvruchtbaarheid 

 Uitspoeling naar grondwater 
 Te weinig aanvoer van vaste organische 

meststoffen 
 

Kansen Bedreigingen 
 Precisiebemesting o.b.v. analyse / scan 
 Kant af strooien 
 Toepassen meststoffen met hoog OS 

gehalte. (vaste mest, compost enz.) 

 Te weinig aanvoer van OS 
 Eenzijdige focus op hoofdelementen en 

minder op sporen elementen 

Tabel 11. SWOT analyse voor nutriënten 

Mede ingegeven door de mestwetgeving nemen boeren regelmatig bodemanalyses en krijgen 
hiermee inzicht in de direct beschikbare en voorraad nutriënten en hun onderlinge verhouding. 
Vooral op de Zuidelijke zandgronden is een hoog organische stofgehalte belangrijk voor een goede 
binding aan klei-humuscomplex waardoor uitspoeling beperkt blijft. Door toename precisielandbouw 
(smartfarming) met technieken voor precisiebemesting voor variabel doseren en toedienen, kan uit- 
en afspoeling van nutriënten naar grond- en oppervlakte water geminimaliseerd worden. Het 
verhogen van het gehalte aan organische stof is een belangrijke factor om uitspoeling tegen te gaan. 
Ook een vanggewas in de herfst en de winter helpt uitspoeling van nutriënten en in het bijzonder 
stikstof te beperken. 

Een zwakte is dat er door wet- en regelgeving enerzijds en een intensief bouwplan anderzijds, er (te) 
weinig ruimte is om het  organische stofgehalte op peil te houden of te verbeteren. Hierdoor kan het 
bufferend vermogen van de grond onvoldoende worden verbeterd.  

Kansen om de emissie van nutriënten naar oppervlakte water te beperken zijn door van de kant af te 
strooien en precisiebemesten. Het verhogen van het organische stofgehalte zorgt voor een betere 
binding en minder uitspoeling. Daarnaast zorgen biostimulanten voor een betere opname, gezonde 
en sterkere, weerbare planten tegen ziekten en plagen. 

Een belangrijke bedreiging is de verdere beperkingen in de mestwetgeving. Gebruiksnormen (stikstof 
en/of fosfaat) beperken gift van organische meststoffen, zoals compost, bokashi en vaste mest, 
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waardoor steeds gekozen wordt voor kunstmeststoffen. De lagere gebruiksnormen voor stikstof 
hebben al geleid tot lagere eiwitgehalten in granen en daarmee mindere bakkwaliteit. Door de 
smalle economische marge is het risico op uitputting van de bodem door intensieve teelten een reëel 
risico. 

4.1.4 Gewasbeschermingsmiddelen 
Sterkte Zwakte 

 Ontwikkelen drift reducerende 
spuittechnieken en spuitdoppen 

 Ontwikkelen precisiespuittechniek 
 Bewustwording van moderne 

benaderingen gewasmanagement 
 

 Door intensief bouwplan veel 
(potentiële) schade door 
bodemgebonden ziekten en plagen. 

 Afhankelijkheid chemische 
gewasbeschermingsmiddelen 

  Te weinig kennis en inzicht in 
natuurlijke ziekte- en plaagbestrijding 

Kansen Bedreigingen 
 Groene gewasbeschermingsmiddelen 
 Stimuleren natuurlijke plaagbestrijders, 

bijv. door FAB randen 
 Variabele toepassing bodemherbiciden 

en loofdodingsmiddelen 
 Mechanische onkruidbestrijding 

(robotisering) 
 Inzet moderne veredelingstechnieken 

voor robuuste rassen 
 Meer inzet van natuurlijke 

bestrijdingstechnieken, zoals de teelt 
van Tagetes 

 Krimp middelenpakket zonder goede 
alternatieven 

 Nieuwe invasieve ziekten en plagen 
door klimaatverandering 

Tabel 12. SWOT analyse voor gebruik gewasbeschermingsmiddelen 

Op gebied van gewasbescherming zijn de vele technische ontwikkeling een sterk punt van de 
akkerbouw, zoals ontwikkeling van precisiespuittechniek (incl. drift reducerende techniek) op basis 
van GPS en sensoren. Daarnaast groeit de bewustwording  van natuurlijke bestrijdingsmogelijkheden 
van ziekten en plagen.  

De afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen is een zwakte. Daarnaast blijft er naast drift ook 
emissie van gewasbeschermingsmiddelen via verdamping naar de omgeving. 

Als alternatief voor de huidige gewasbeschermingsmiddelen is de ontwikkeling en opkomst van 
groene gewasbeschermingsmiddelen een grote kans voor de sector. Maar ook de inzet van niet 
chemische technieken, zoals steriele mannetjes bij uienvlieg. En het stimuleren van natuurlijke 
vijanden door Functionele Agrobiodiversiteit met de aanleg van akkerranden met ‘bankerplants’. 
Anderzijds ook door de verdere ontwikkeling van precisielandbouw (smartfarming) met 
precisiespuittechnieken op basis van biomassa op basis van sensortechniek. En op basis van 
bodemscans en remote sensing taakkaarten om variabel bodemherbiciden toe te passen en 
variabele loofdoding uit te voeren bij aardappelen. En tot slot mechanisatie en robotisering voor de 
onkruidbestrijding. 

De belangrijkste bedreiging in de ontwikkelingen zijn een verdere krimp van het middelenpakket 
zonder dat daarvoor voldoende alternatieven zijn ontwikkeld. Resistentiedoorbraken bij resistente 
rassen zijn ook een bedreiging, zeker omdat de doorlooptijd voor de ontwikkeling van nieuwe 
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resistenties vaak lang is. Moderne veredelingstechnieken (zoals Cisgenese Crisper-Cas) kunnen een 
belangrijke rol spelen bij het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen. 

 

4.2 SWOT Doel 6: Klimaatadaptatie en -mitigatie (zandgrond) 
Sterkte Zwakte 

 Groene akkers geven verkoeling bij 
hitte stress. 

 Laag kunstmestgebruik (N) 
 Goede infrastructuur voor waterafvoer 
 Veel gebruik van groenbemesters 

 Percelen niet ingericht om extremen op 
te vangen, droogte en heftige buien 

  Toenemende bodemverdichting, 
waardoor waterbufferend en 
waterafvoerend vermogen terugloopt. 

Kansen Bedreigingen 
 Zonnepanelen op bedrijfsgebouwen 
 Verhogen organische stof voor 

vastlegging koolstof 
 Meer overwintering van 

groenbemesters 
 

 Gewassen (aardappelen) onvoldoende 
bestand tegen periodes met hitte en 
droogte. 

 Onvoldoende tijd om teeltsystemen aan 
te passen voor grotere schommelingen 
in neerslag. 

 Door ontbreken van vorst onvoldoende 
bestrijding van aardappelopslag en 
daarmee stimulering van AM 
problemen. 

Tabel 13. SWOT analyse voor Klimaatadaptatie en -mitigatie 

Een grote kans ligt in het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem om CO2 vast te 
leggen (Carbonfarming), o.a. door aanvoer organische meststoffen en een verdere verbetering van 
de teelt van groenbemesters.  De teelt van groenbemesters is breed geaccepteerd, maar kan nog wel 
worden uitgebreid. Er is ook nog veel behoefte aan kennis over de relatie tussen verschillende 
groenbemesters en het voorkomen van bodemgebonden ziekten en plagen. 

Een belangrijke bedreiging is de toenemende bodemverdichting. Als gevolg van de schaalvergroting 
groeit ook de gevraagde capaciteit (en daarmee de aslast). Daarnaast neemt door de grotere arealen 
per bedrijf ook de noodzaak van het werken onder minder goede omstandigheden toe. Gezamenlijk 
zorgt dit tot een groter risico op bodemverdichting en verslechtering van de bodemstructuur.  Dit is 
een zichzelf versterkend effect. Bewustwording en de inzet van moderne technieken 
(drukwisselsystemen, oogstwagens) maar ook aanpassing van teeltsystemen (vaste rijpaden, 
breedspoor) kunnen dit probleem verminderen. 
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4.3 SWOT Doel 7: Natuur en biodiversiteit (zandgrond) 
Sterkte Zwakte 

 Groeiende interesse voor agrarisch 
natuurbeheer, mits vergoeding voor 
extra kosten en opbrengstverlies 

 Onderkenning belang vitale en gezonde 
bodem voor gezonde en sterke plant 

 Actieve natuurcoöperaties 

 Intensief teeltplan met veel 
rooivruchten en maïs 

 Afhankelijkheid chemische 
gewasbeschermingsmiddelen en 
kunstmeststoffen 

Kansen Bedreigingen 
 Toepassen groene 

gewasbeschermingsmiddelen en 
stimuleren natuurlijke vijanden 

 Teeltvrije zones als akkerrand met 
natuurdoel 

 Voedselakkers 
 Waardering landschapselementen en 

erfbeplanting 
 Marginale landbouwgronden benutten 

voor natuur  
 Strokenteelt en mengteelten (nog in 

onderzoek) 

 Wegvallen middel leidt soms tot extra 
toename andere middelen 

 Strengere eisen afnemers t.a.v. 
uiterlijke kwaliteit 

Tabel 14. SWOT analyse voor natuur en biodiversiteit 

Onder de akkerbouwers is er een groeiende interesse voor agrarisch natuurbeheer, mits er een 
vergoeding is voor de extra kosten en opbrengstverlies. Ook is het belang van een vitale en gezonde 
bodem voor gezonde en sterke plant algemeen onderkend. Vooral gedreven door economische 
motieven blijven er grote percelen met monocultuur. En is de teelt afhankelijkheid van chemische 
gewasbescherming 

Voor de akkerbouw liggen de kansen voor verbetering natuur en biodiversiteit in de aanleg van 
akkerranden met een bredere functie dan alleen teeltvrije zone, zoals in het ANLb voor akkervogels 
en insecten. Maar ook voedselakkers voor vogels en een waardering voor landschapselementen rond 
gebouwen en percelen, die nu nog als een obstakel worden gezien. Nieuwe ontwikkelingen zoals 
strokenteelt en mengteelten zijn nog in onderzoek, de toepasbaarheid zal zich nog moeten bewijzen.  

Ook door het wegvallen van een gewasbeschermingsmiddelen kan soms een sterke toename van 
andere gewasbeschermingsmiddelen veroorzaken, die een negatief effect hebben. Een bedreiging 
van een andere orde is de steeds strengere eisen van afnemers ten aanzien van de uiterlijke 
kwaliteit. Dit geeft weinig ruimte voor schadedrempels en dwingt de akkerbouwer snel in te grijpen 
bij een dreigende ziekte of plaag. 
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5 Kansrijke maatregelen en scenario’s 
 

Hieronder zijn de meest kansrijke maatregelen opgenomen die uit de enquête en de 
consultatiebijeenkomsten van de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen naar voren zijn gekomen en die 
volgens de deelgenomen akkerbouwers goed aansluiten op de doelen het nieuwe GLB. Ze sluiten 
tevens aan op de SWOT analyses in het hoofdstuk hiervoor. 

 

5.1 Conditionaliteit 
In het huidige GLB 2014-2021 voldoen de meeste akkerbouwbedrijven middels gewasdiversificatie en 
5% ecologisch aandachtsgebied aan de vergroeningseisen om in aanmerking te komen voor de 
vergroeningspremie naast de basispremie. Blijvend grasland speelt in de akkerbouw hierbij geen rol. 
Voor de basispremie moet voldaan worden aan de huidige 7 Goede Landbouw- en Milieucondities 
(GLMC).  

Voor het GLB na 2021 zijn door de Europese Commissie 10 Goede Landbouw- en Milieucondities 
(GLMC) benoemd, waarbij LNV het voornemen heeft de huidige cross compliance en 
vergroeningseisen te vervangen door de zogenaamde versterkte conditionaliteit voor milieu en 
klimaat. Deze versterkte conditionaliteit is direct een financiële verslechtering voor de bedrijven, 
immers waar nu een basisbetaling en vergroeningspremie uitbetaald word in het huidige GLB zal 
hiervoor in het toekomstige GLB slechts een basisbetaling plaatsvinden, die mogelijk ook nog lager is 
dan de huidige basisbetaling met hoogst waarschijnlijk ook hogere eisen.  

Nr. GLMC Uitganspunt invulling conditonaliteit 

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 

 
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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5 Gebruik van landbouwbedrijfs-
duurzaamheidsinstrument 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 najaarsploegen de norm is) volgens 
de voorwaarden voor de huidige 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 15. De 10 Goede Landbouw- en Milieucondities (GLMC’s) 

In de enquête en consultatiebijeenkomsten van de GLB-pilot Sectorale Bouwstenen geven 
akkerbouwers aan de conditionaliteit te willen beperken tot uitsluitend de geldende wet- en 

 
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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regelgeving, dus zonder de huidige vergroeningseisen, door deze vergroeningseisen onder te 
brengen in de eco-regelingen en niet onder de conditionaliteit. 

De belangrijkste GLMC’s voor de akkerbouw op de Zuidelijke zandgronden en de mogelijk invulling 
daarvan zijn: 

GLMC 3: Het verbod op het verbranden van stoppels is al enige jaren van kracht in Nederland en 
geen gangbare praktijk. 

GLMC 4: Aanleg van bufferstroken langs waterlopen is door de verplichte teeltvrije zone met ingang 
van 01-01-2020 per teelt/gewas geregeld. Echter wanneer de bufferstroken breder worden dan de 
teeltvrije zones, zal door de akkerbouwers een rekensom gemaakt worden over de inkomensderving 
als gevolg van verkleinen productieareaal. Veel percelen liggen bij of aan oppervlakte water hierdoor 
zijn er kansen om afspoeling van nutriënten tegen te gaan en de biodiversiteit te stimuleren door de 
aanleg van akkerranden, met kruiden, bloeiende gewassen voor bestuivende insecten en 
‘bankerplants’ voor functionele agrobiodiversiteit met natuurlijke vijanden. Tegen een reële 
vergoeding, die kosten en inkomensderving compenseert is hiervoor op bij de akkerbouwers op 
zandgronden een behoorlijk interesse. Echter hierdoor meer geschikt voor de eco-regeling. 

GLMC 5: Gebruik van een landbouwbedrijfsduurzaamheidsinstrument voor nutriënten is nog niet 
uitgewerkt, maar zou een combinatie van een bemestingsplan en organische stofbalans kunnen zijn 
voor het bedrijf. Vanuit de akkerbouwer is hiervoor interesse mits dit niet alleen een administratieve 
verplicht, maar juist leidt naar meer ruimte om het organische stofgehalte in de bodem op peil te 
houden en liefst verhogen. 

GLMC 6: Verminderen bodembewerkingsbeheer om erosie tegen te gaan is binnen de huidige wet- 
en regelgeving al geregeld voor gronden op hellingen en stuifgevoelige zandgronden. De 
akkerbouwers op de Zuidelijke zandgronden hebben al veel ervaring met de grote problemen met 
winderosie. Op de meeste bedrijven is mede daarom niet kerende hoofdgrondbewerking en de teelt 
van groenbemesters al de standaard geworden. Uitdagingen liggen nog wel bij winderosie in het 
vroege voorjaar. 

GLMC 7: Geen kale grond in de meest gevoelige periode, is gericht op bescherming van bodems in de 
winter. De akkerbouwers op de zandgronden hebben al veel ervaring met de teelt van 
groenbemesters in combinatie met een voorjaarsgrondbewerking. Maar een deel van de percelen 
wordt pas laat geoogst en hierna worden nauwelijks groenbemesters ingezaaid, omdat de 
omstandigheden hiervoor niet optimaal zijn.  

GLMC 8: Gewasrotatie voor behoud van bodempotentieel. Afhankelijk van de voorwaarden en 
uitvoeringsregels kan dit veel impact hebben op gespecialiseerde akkerbouwbedrijven. De 
akkerbouwers zien echter liever dat dit via de gewasdiversificatie wordt ingevuld. 

GLMC 9: Minimaal aandeel landschapselementen of oppervlakten. Het onderdeel verbod op snoeien 
en maaien sloten en bermen in de vogelbroedperiode is in het huidige GLB al van kracht. Echter in 
het huidige GLB zijn de landschapselementen buiten het landbouwareaal geplaatst. Ze kunnen nu 
soms wel benut worden als Ecologisch Aandachtsgebied (EA) binnen de vergroening, maar tellen nu 
niet mee in het landbouwareaal. Bij een minimaal aandeel is de wens van de akkerbouwers dat de 
reeds bestaande landschapselementen ook mee mogen tellen. 

De GLMC’s 1, 2 en 10 zijn specifiek van toepassing voor de Melkveehouderij. 
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5.2 Eco-regeling 
Akkerbouwers geven aan dat zij aanvullende inspanningen kunnen en/of willen verrichten om bij te 
dragen aan de EU-doelen; duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen (doel 5), klimaatadaptatie 
en -mitigatie (doel 6) en behoud natuur en biodiversiteit(doel 7). Deze maatregelen zouden dan in 
het kader van de eco-regelingen kunnen worden uitgevoerd. De genoemde maatregelen zijn door de 
akkerbouwers aangegeven 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 499 akkerbouwers deelgenomen. 
Specifiek voor de sector akkerbouw op het bodemtype Zuidelijke zandgronden zijn er verspreid over 
het land 3 bijeenkomsten georganiseerd waarbij er in totaal met 45 akkerbouwers is gesproken.  
 
In onderstaande tabel zijn de 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.  
 

Maatregel 5. Milieu 6. Klimaat 7. Biodivers kosten/baten inpasbaarheid Effect 
Bovenwettelijke bufferstroken 
langs watergangen 
Bredere stroken, bufferstroken 
langs overige sloten 

+  + -- --/+ ++ 

Akkerranden (bufferstrook met 
natuurdoel) 

+ + ++ -- --/+ ++ 

Bedekking in de winter + + + - -/+ + 
Meer rustgewassen in het 
bouwplan 

++ + + -/0 ++ + 

Stimuleren eiwitrijke 
(vlinderbloemige) gewassen 

++  + -/0 + + 

Positieve organische stofbalans 
Toepassen van compost, 
champost, bokashi, schuimaarde,  
organische mest 

+ + + -/+ -/+ + 

Gewasresten achterlaten + +  0 ++ 0/+ 
Niet kerende of ondiepe 
grondbewerking 

0 + + 0 -/+ 0/+ 

Gebruik 
bodemduurzaamheidsinstrument 
en of nutriëntenbalans 

+  + 0 + 0/+ 

Aanwezigheid 
landschapselementen 

+ + + --/0 --/+ + 

Tabel 16. De maatregelen en hun bijdrage aan de EU-doelen 
 
Wat betreft inpasbaarheid van de maatregelen is er een grote variatie. Dit heeft o.a. te maken met 
de kosten voor deze maatregelen, de bedrijfsstructuur en het aanwezige machinepark. Als genoemde 
maatregelen ten koste gaan van de productie, doordat er minder areaal kan worden beteeld, dan zal 
de akkerbouwer een afweging maken of de kosten en het productieverlies opwegen tegen de 
vergoeding. Implementatie van maatregelen die geen productie-areaal kosten, zijn daarom 
kansrijker, zeker als daarmee ook een teelt technisch doel is gebaat, zoals verhogen van organische 
stofgehalte. 
 

5.3 Andere maatregelen 
Zowel uit online-enquête als de bijeenkomsten is gebleken dat de meeste akkerbouwers actief 
toekomstgericht met hun bedrijfsvoering bezig zijn. Continuïteit, ontwikkeling, innovatie, verbreding 
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en verduurzaming zijn belangrijke thema’s. Voorbeeld van maatregelen hierin zijn de opwekking van 
duurzame energie door middel van zonnepanelen en windmolens, investeren in en toepassen van 
precisielandbouwtechnieken om op basis van GPS en taakkaarten plaatsspecifieke 
gewasbescherming, bemesting, loofdoding, onkruidbestrijding, aanbrengen compost, kalk e.d. te 
kunnen uitvoeren, aanleg van peilgestuurde of klimaat adaptieve drainage voor vasthouden water, 
investeren in emissiearme spuittechniek en spuitdoppen, investeren in systemen om 
bandenspanning te reguleren voor behoud bodemstructuur, robotisering onkruidbestrijding etc. 

Dit zijn maatregelen die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de akkerbouw maar niet direct 
passen binnen de verduurzamingsmaatregelen van Pijler 1. Om de implementatie van genoemde 
maatregelen te ondersteunen is het wenselijk dat hiervoor ondersteuning mogelijk is en blijft vanuit 
Pijler 2 (agro-milieu maatregelen).  
 

5.4 Scenario’s 
Hoe waarschijnlijk is het dat akkerbouwers de benoemde maatregelen ook daadwerkelijk zullen 
nemen en wat betekent dit voor de vergoeding die hiervoor in de eco-regeling beschikbaar moet 
zijn? Per maatregel wordt een kwalitatieve analyse uitgevoerd door de maatregelen te onderbouwen 
geredeneerd naar de doelen en omgekeerd vanuit het doel naar de effectiviteit van de maatregelen. 
Voorts wordt per maatregel ingegaan op de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering en de (financiële) 
haalbaarheid. 

5.4.1 Verhogen Organische stof door vaste mest en/of compost 
Meststoffen met een hoog organische stofgehalte hebben een positief effect op de bodemkwaliteit. 
Voorbeelden van deze meststoffen zijn strorijke mest, compost, champost en bokashi. Om financiële 
redenen zijn deze meststoffen minder in trek in de akkerbouw op de zandgronden en wordt bijna 
altijd gekozen voor drijfmest. 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 en niet de plant. Veel akkerbouwers beschouwen het gebruik van met name 
compost daarom als complementair aan de reguliere bemesting. Door de fosfaatnormering is er te 
weinig wettelijke ruimte, ondanks dat veel akkerbouwers positief staan ten opzichte van het gebruik 
van compost en strorijke mest. 

Het verhogen van het organische stof draagt bij aan water bufferend vermogen en daarmee 
beperking van droogteschade, vermindering uitspoeling mineralen en stimuleren bodemleven. 
Daarnaast legt het koolstof vast in de bodem en draagt het bij aan een betere bodemvruchtbaarheid. 
Op de zandgronden wordt compost vaak gedurende het najaar en winter uitgereden. Vaste mest 
vaak in het voorjaar. Voorjaarstoediening heeft voordelen 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. 

 

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 
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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 

 en extra vergoeding voor bedrijven die een bijzonder hoog percentage van hun 
fosfaatgebruik uit deze meststoffen halen, omdat dit een 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). 

5.4.2 Gewasresten achterlaten op het perceel 
Gewasresten vormen een belangrijke bron van organische materiaal voor de bodem. Bodemkundig is 
het daarom gewenst dat gewasresten op het perceel achterblijven. Bij een aantal gewassen vormen 
gewasresten ook een financiële opbrengst bij verkoop. Op de zandgronden betreft dit met name stro 
bij granen en hooi bij graszaad en worden daarom door een aantal bedrijven afgevoerd.  

Gewasresten hebben een positieve effect op de organische stof balans en daarmee op de vastlegging 
van koolstof in de bodem.  

De hoogte van de vergoeding moet afgestemd zijn op de netto opbrengstwaarde van het 
geproduceerde stro. Hierbij kan ook rekening worden gehouden met de waarde van de aanvoer van 
organische materiaal. Een bijkomende factor is wel dat stro een ongunstige C/N coëfficiënt kent, 
waardoor er voor een goede vertering extra stikstof nodig is. Zeker in combinatie met het inzaaien 
van een groenbemester is dit een aandachtspunt dat van belang is voor een goed resultaat. 

5.4.3 Winterbedekking van percelen 
Het begroeit houden van akkerland gedurende de winterperiode heeft veel positieve effecten op de 
bodemkwaliteit, de waterhuishouding en de biodiversiteit., maar levert soms knelpunten op bij de 
hoofdgrondbewerking en de inzaai van gewassen in het voorjaar. 

Winterbedekking heeft een positieve effect op de fysische bodemstructuur (o.a. verslemping, 
winderosie), werkt positief op de vochtregulatie in de grond, verkleint de kans op uit- en afspoeling 
van mineralen en residuen van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte-  en ondiepe 
grondwater en zorgt voor een betere biotoop voor akkervogels en andere dieren gedurende de 
winterperiode en daarmee tot een verbetering van de biodiversiteit. 

Zandgronden kennen een hoofdgrondbewerking in het voorjaar. Hierbij is een winterbedekking in 
principe goed inpasbaar. Wel zijn er soms knelpunten bij het vernietigen en onderwerken van de 
groenbemester, zeker wanneer deze door het ontbreken van een vorstperiode onvoldoende is 
afgestorven. 
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De teelt van wintergranen en graszaad hebben in principe hetzelfde effect als deze maatregel zonder 
extra kosten ,maar deze teelten komen op de zandgronden niet frequent voor. 

5.4.4 Bovenwettelijke bufferstroken en Akkerranden 
Een bufferstrook is een strook land tussen het land waarop gewassen worden geteeld en de insteek 
van een oppervlaktewaterlichaam. Op deze strook mogen geen gewas worden geteeld dat op de rest 
van het perceel geteeld wordt. Dit met uitzondering van grasland. Deze bufferstrook wordt ook wel 
teeltvrije zone genoemd en dient als vangnet om ongewenste emissie naar het oppervlaktewater te 
beperken. Er is een wettelijk bepaalde minimale breedte van deze zone, welke afhankelijk is van het 
hoofdgewas wat wordt geteeld. (Overigens is de term teeltvrije zone misleidend, omdat deze wel 
beteeld worden met gras of ander niet productieve gewassen, maar er geen bemesting of chemische 
gewasbescherming op mag worden toegepast.) 

Een akkerrand is een bufferstrook waarop een kruiden- en/of bloemenmengsel wordt gezaaid ter 
bevordering van de biodiversiteit van (bestuivende) insecten en/of akkervogels. Ook een functionele 
biodiversiteitsrand voor het stimuleren van natuurlijke vijanden met bankerplants. 

Bufferstroken en akkerranden verminderen emissie van gewasbeschermingsmiddelen en 
meststoffen naar het oppervlaktewater. Hiermee dragen ze bij aan verbetering van de 
waterkwaliteit. Daarnaast hebben zij een positief effect (direct en indirect) op de biodiversiteit en het 
landschap. 

De vergoeding voor vrijwillige bufferstroken zal moeten concurreren met het saldo van een laag 
salderende gewas, zoals granen. Denkbaar is dat de hoogte van de vergoeding wordt opgebouwd uit 
verschillende onderdelen, zoals: 

 de breedte van de strook: Om praktische redenen zou dit een staffel kunnen zijn met een 
minimale en een maximale breedte. 

 de ingezaaide vegetatie en de berijdbaarheid: Gras inzaaien vraagt minder kosten dan een 
bloemenmengsel. Een grasstrook is berijdbaar, terwijl een bloemenstrook niet zonder 
ernstige gewasschade berijdbaar is. 

 de instandhoudingsperiode van de strook. Een strook die overwinterd, zal extra handelingen 
vragen t.o.v. een strook die na de gewasoogst meegenomen wordt in de naoogst 
grondbewerking. 
 

De hoogte van de vergoeding zal minimaal concurrerend moeten zijn met het gewassaldo. 

5.4.5 Stimulering teelt vlinderbloemige gewassen 
Vlinderbloemigen zijn gewassen die stikstof vastleggen in de bodem. Het zijn eiwitrijke gewassen die 
een lagere stikstofbehoefte kennen en in sommige gevallen ook stikstof voor volggewassen in de 
grond achterlaten. Voorbeelden zijn droge erwten, veldbonen, klaver, niet bittere lupinen en luzerne. 
Deze gewassen vormen in veel gevallen ook een ‘rustpunt’ voor de grond in de meerjarige 
gewasrotatie met rooivruchten zoals aardappelen, suikerbieten, peen e.d. Het grote nadeel van 
vlinderbloemigen is dat ze i.h.a. een lager saldo opleveren dat andere rustgewassen en dat in 
sommige situaties de teelt en oogst risicovoller is. 

Naast de vastlegging van stikstof en daarmee lagere inzet van meststoffen, wortelen de meeste 
vlinderbloemigen diep en hebben daarmee een positief effect op de vochtregulatie van de bodem. 
Vaak verschaffen ze een betere biotoop voor akkervogels en andere dieren. 
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Nederland (en de EU) is niet zelfvoorzienend in haar eiwitbehoefte. Een toename van eiwitgewassen 
kan de importbehoefte verlagen. 

Saldoverschil tussen granen en eiwitgewassen, met een correctie voor het grotere teeltrisico. 

5.4.6 Meer rustgewassen in het bouwplan 
Rustgewassen zijn gewassen zoals granen en graszaden. Deze gewassen vormen een ‘rustpunt’ voor 
de grond in de meerjarige gewasrotatie met rooivruchten zoals aardappelen, suikerbieten, peen ed. 
Het grote nadeel van rustgewassen is dat ze een lager saldo dan rooivruchten opleveren, waardoor 
hun aandeel in het teeltplan steeds kleiner wordt. 

Rustgewassen hebben een positieve effect op de organische stof balans en daarmee op de 
vastlegging van koolstof in de bodem en een positief effect op de vochtregulatie in de grond. 
Daarnaast is voor de teelt van deze gewassen in het algemeen een lagere inzet van 
gewasbeschermingsmiddelen nodig en is door de teeltwijze de kans op afspoeling bij hoge 
neerslagintensiteit kleiner. Verder leveren deze gewassen, in vergelijking met rooigewassen, vaak 
een betere biotoop voor akkervogels en andere dieren. 

In een recente studie van de WUR/LBI is er een saldo vergelijking gemaakt tussen bedrijfssaldi in vijf 
verschillende akkerbouwregio’s (zowel op zand als op klei) bij de opname van meer rustgewassen in 
het teeltplan. Op basis van deze rekensystematiek kan een normatief verlies in bedrijfssaldo worden 
bepaald, welke een objectieve basis kan zijn voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor 
dit eco pakket. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is wel dat het structureel uitbreiden van het 
areaal granen ten koste van het areaal aardappelen dit vaak ten koste gaat van de efficiëntie van de 
aardappelteelt. Dit als gevolg van een lagere bezettingsgraad van teeltspecifieke machines en 
gebouwen. Dit aspect is in de hierboven aangehaalde saldovergelijking niet meegenomen, maar 
weegt wel zwaar mee in de afwegingen. 

5.4.7 Niet kerende of ondiepe grondbewerking 
Traditioneel worden gronden in Nederland éénmaal per jaar geploegd. Hiermee wordt ‘verse’ grond 
naar boven gehaald en aanwezige onkruiden ondergewerkt. Nadeel van ploegen zijn wel dat de 
poriën structuur (waterhuishouding) en het bodemleven worden verstoord. Een niet kerende 
hoofgrondbewerking (NKG) of ecoploegen (ondiep ploegen) hebben deze nadelen minder, maar 
vragen wel een aangepaste benaderingswijze met betrekking tot de bodem en soms van de 
gewasrotatie. NKG heeft een positief effect op het behoud van organische stof, de vochtregulatie in 
de grond en op de weerbaarheid van gewassen, doordat de van nature aanwezige bodembiologie 
minder wordt verstoord. Op de zandgronden is NKG een algemeen geaccepteerde 
hoofdgrondbewerkingsmethode geworden. Van belang is wel dat er op de bedrijven vaak meerdere 
grondbewerkingssystemen naast elkaar worden toegepast. De keuze hiertussen wordt gemaakt aan 
de hand van de specifieke situatie per perceel per jaar. 

5.4.8 Gebruik bodemduurzaamheidsinstrument en of nutriëntenbalans 
Een nutriëntenbalans of een bemestingsplan is voor een akkerbouwer een manier om inzicht te 
krijgen in aan- en afvoer van mineralen en de verliezen die bij de teelt optreden. Met dit instrument 
kan de akkerbouwer gericht maatregelen nemen om verliezen te beperken en om de aanvoer van 
mineralen af te stemmen op de behoefte van het gewas. Deze maatregelen kunnen leiden tot minder 
emissie van mineralen naar het oppervlaktewater en verbetering van het verdienmodel van de 
akkerbouwer door besparing op meststoffen.  
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Minder mineralen in het grond- en oppervlaktewater zorgen voor verbetering van de waterkwaliteit 
en de biodiversiteit. Mineralen zijn afkomstig uit de bodem zelf (bijv. vrijgekomen door mineralisatie 
van stikstof) of worden door bemesting aan de bodem toegevoegd. Inzicht in de mineralenstromen 
biedt handvatten voor maatregelen om de emissie te beperken. Hiermee kunnen de beschikbare 
mineralen in de bodem optimaal door het gewas worden benut.  

De maatregel is goed inpasbaar in de bedrijfsvoering. Veel telers bemonsteren regelmatig hun grond 
op nutriënten en registreren de aanvoer van nutriënten. Een nutriëntenbalans kost relatief weinig 
inspanning en geeft inzicht in de mineralenstromen. Dit geeft handvatten voor een betere benutting 
van mineralen en wellicht besparing op de meststoffen. Het doel is beperking van de uitspoeling van 
nutriënten. Dit kan versterkt worden door een bepaalde score van de nutriëntenbalans na te streven. 

5.4.9 Aanwezigheid landschapselementen 
Landschapselementen zijn er in uiteenlopende vormen en maten. Veel landschapselementen 
bevatten bomen en/of struiken. Door het permanente karakter wordt er koolstof langdurig 
vastgelegd en is de grond permanent bedekt. Aanleg van landschapselementen kan plaatsvinden op 
of aangrenzend aan agrarische percelen of rondom het erf in de vorm van erfbeplanting. 
Landschapselementen vormen een habitat voor diverse dieren en planten en dragen bij aan 
versterking van de biodiversiteit. Landschapselementen worden niet bemest en niet bespoten met 
gewasbeschermingsmiddelen. De mate waarin landschapselementen bijdragen aan versterking van 
de biodiversiteit heeft te maken met de samenstelling (diversiteit) en de omvang. 

De inpasbaarheid in de agrarische bedrijfsvoering verschilt per bedrijf en zelfs per perceel. Als 
landschapselementen geen productieruimte kosten zal een akkerbouwer eerder genegen zijn om 
hierin te investeren dan wanneer het goede landbouwgrond kost. Voor uitbreiding van bestaande 
erfbeplanting zal het draagvlak vaak aanwezig zijn. Inpasbaarheid staat of valt met het vervallen van 
productieruimte en de vergoeding daarvan. Ook zouden bestaande landschapselementen 
gewaardeerd en meegenomen moeten kunnen worden, zoals sloten en bestaande erfbeplanting. 
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Bijlage 1: Uitwerking maatregelen 
 

Verhogen Organische stof door vaste mest en/of compost 

Maatregel Verhogen Organische stof door vaste mest en/of compost 
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).  
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 water bufferend 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 
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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 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).  

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). Bij najaarstoediening van  
compost en vaste mest, ‘over de stoppel’, 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. 

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.  
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Gewasresten achterlaten op het perceel 

Maatregel Gewasresten achterlaten 
Beschrijving Gewasresten vormen een belangrijke bron van organische materiaal 

voor de bodem. Bodemkundig is het daarom gewenst dat gewasresten 
op het perceel achterblijven. Bij een aantal gewassen vormen 
gewasresten ook een financiële opbrengst bij verkoop. (o.a. stro bij 
granen, graszaad en koolzaad) en worden daarom afgevoerd. Daarnaast 
wordt soms om landbouwkundige redenen gewasresten afgevoerd 
(ziektebron).  Dit speelt met name bij vruchtopvolging van graan op 
graan. 

Onderbouwing 
bijdrage aan GLB doel 
4, 5, 6  

 Gewasresten hebben een positieve effect op de organische stof 
balans en daarmee op de vastlegging van koolstof in de bodem. 

 Gewasresten hebben een positief effect op de vochtregulatie in 
de grond. Niet alleen door de positieve bijdrage aan de OS 
voorziening, maar ook gaan ze verslemping tegen. 

Mogelijke invulling 
conditionaliteit 

Deze maatregel is op zichzelf geen invulling van de conditionaliteit, 
maar sluit aan bij de drie hieronder genoemde GLMC’s. De maatregel is 
een mogelijke invulling voor de eco-regeling. 

 GLMC 6: behoud bodempotentieel.  (vocht bufferend 
vermogen) 

 GLMC 7: tegengaan van kale grond tijdens kwetsbare periodes 
(winter) 

Mogelijke invulling 
eco-regeling 

In 2019 bestond in Nederland het areaal akkerbouwgewassen bij 
akkerbouwbedrijven in het Zuidelijk zandgebied voor ruim 30% uit 
granen en graszaden. (Bron: CBS) Bij een deel van dit areaal blijft het 
stro nu al op het perceel achter. Exacte cijfers zijn hiervan niet bekend.  

Kosten – baten analyse 
(€ / ha) eco-regeling 

De hoogte van de vergoeding moet afgestemd zijn op de netto 
opbrengstwaarde van het geproduceerde stro. Hierbij kan ook rekening 
worden gehouden met de waarde van de aanvoer van organische 
materiaal.  

Mogelijke relatie met 
ANLB 

Geen 

Mogelijke relatie met 
pijler 2 niet 
grondgebonden 

Geen 

Relevante wet- en 
regelgeving 

Uitrijbepalingen BGM besluit 

Praktische 
inpasbaarheid 

Er zijn in het algemeen teelttechnisch weinig belemmeringen om 
gewasresten op het perceel achter te laten. Het zijn 
bedrijfseconomische redenen waarom stro wordt afgevoerd. Wel is 
voor een goede vertering vaak een stikstofgift noodzakelijk. Dit kan in 
de vorm van organische mest. 

Controleerbaarheid / 
verifieerbaarheid 
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Winterbedekking van percelen 

 Winterbedekking 
Beschrijving Het begroeit houden van akkerland gedurende de winterperiode heeft 

veel positieve effecten op de bodemkwaliteit en de biodiversiteit, maar 
levert soms knelpunten op bij de hoofdgrondbewerking en de inzaai van 
gewassen in het voorjaar.   

Onderbouwing 
bijdrage aan GLB doel 
4, 5, 6  

 Winterbedekking heeft een positieve effect op de fysische 
bodemstructuur (o.a. verslemping, winderosie). 

 Winterbedekking werkt positief op de vochtregulatie in de 
grond.  

 Winterbedekking verkleint de kans op uit- en afspoeling van 
mineralen en residuen van gewasbeschermingsmiddelen naar 
het oppervlakte-  en ondiepe grondwater en verkleint daarmee 
de kans op emissie. Hierdoor wordt ook de mineralen efficiëntie 
hoger wat het verbruik kan verminderen. 

 Winterbedekking zorgt voor een betere biotoop voor 
akkervogels en andere dieren gedurende de winterperiode en 
daarmee tot een verbetering van de biodiversiteit. 

Mogelijke invulling 
conditionaliteit 

Deze maatregel is geen invulling van de conditionaliteit, maar sluit aan 
bij de hieronder genoemde GLMC’s.  

 GLMC 6: behoud bodempotentieel. (vocht bufferend vermogen) 
 GLMC 7: tegengaan van kale grond tijdens kwetsbare periodes 

(winter) 
Mogelijke invulling 
eco-regeling 

De positieve effect (de effectiviteit) van winterbedekking is afhankelijk 
van diverse factoren, o.a.  

A. het type wintergewas: een monocultuur (kan ook wintergraan 
zijn) biedt minder voordelen dan een divers samengesteld 
gewas. 

B. het tijdstip van vernietiging van het gewas. Overwintering tot 
begin maart heeft meer voordelen dan vernietiging eind januari. 
Daarentegen moet het de bedrijfszekerheid van de volgteelt 
niet frustreren.  

C. het areaal van het bedrijf waarop dit van toepassing is. Het 
gemiddelde akkerbouwbedrijf op de Zuidelijke zandgronden 
bestaat voor ruim 30% uit granen en graszaden. N a een 
graanteelt vraagt het inzaaien van groenbemesters relatief 
weinig inspanningen. Bij inzaai van een groter aandeel van het 
areaal zal dit na gewassen met een latere oogstperiode moeten 
worden ingezaaid. Dit brengt extra risico’s met zich mee. Bij 
inzaai na 1 oktober is de slagingskans en daarmee over 
effectiviteit klein. 

Te denken valt aan een puntensysteem waarin alle variabelen tot 
uitdrukken komen. 

Mogelijke relatie met 
ANLB 

Regelingen voor wintervoedselvelden en akkerranden 

Mogelijke relatie met 
pijler 2 niet 
grondgebonden 
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Relevante wet- en 
regelgeving 

BGM besluit: Artikel 6b Besluit gebruik meststoffen: relatie gewaskeuze/ 
bemesting op hellingen. Is net relevant voor dit gebied. 

Praktische 
inpasbaarheid 

Op gronden met een voorjaars hoofdgrondbewerking (zoals de 
zandgronden) vraagt de inpassing van deze maatregel minder 
aanpassingen dan op bedrijven met een hoofdgrondbewerking in het 
najaar. 
Daarnaast is de praktische inpasbaarheid beter bij relatief vroeg 
geoogste gewassen. Verder is het  inzaaien van fijnzadige gewassen na 
een overwinterde groenbemester een uitdaging, waarbij een droog 
voorjaar extra risico geeft. 
Mogelijkheden liggen er na graan en graszaadteelt. 

Controleerbaarheid / 
verifieerbaarheid 

BRP registratie 

Overige opmerkingen De teelt van wintergranen en graszaad hebben in principe hetzelfde 
effect als deze maatregel zonder extra kosten. 

 

Bovenwettelijke bufferstroken en Akkerranden 

Maatregel Bovenwettelijke bufferstroken en akkerranden 
Beschrijving Een bufferstrook is een strook land tussen het land waarop gewassen 

worden geteeld en de insteek van een oppervlaktewaterlichaam. Op 
deze strook mogen geen gewas worden geteeld dat op de rest van het 
perceel geteeld wordt. Dit met uitzondering van grasland. Deze 
bufferstrook wordt ook wel teeltvrije zone genoemd en dient als 
vangnet om ongewenste emissie naar het oppervlaktewater te 
beperken. Er is een wettelijk bepaalde minimale breedte van deze zone, 
welke afhankelijk is van het hoofdgewas wat wordt geteeld. (Overigens 
is de term teeltvrije zone misleidend, omdat deze wel beteeld worden 
met gras of ander niet productieve gewassen, maar er geen bemesting 
of chemische gewasbescherming op mag worden toegepast.)  

Onderbouwing 
bijdrage aan GLB doel 
4, 5, 6  

 Teeltvrije zones verminderen emissie van 
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het 
oppervlaktewater. Hiermee dragen ze bij aan verbetering van 
de chemische en ecologische waterkwaliteit.  

 Teeltvrije zones hebben een positief effect (direct en indirect) 
op de biodiversiteit en het landschap. 

Mogelijke invulling 
conditionaliteit 

Huidige teeltvrije zones 

Mogelijke invulling 
eco-regeling 

De vergoeding voor vrijwillige bufferstroken zal moeten concurreren 
met het saldo van een laag salderende gewas, zoals granen. Denkbaar is 
dat de hoogte van de vergoeding wordt opgebouwd uit verschillende 
onderdelen, zoals: 

 de breedte van de strook: Om praktische redenen zou dit een 
staffel kunnen zijn met een minimale en een maximale breedte. 

 de ingezaaide vegetatie en de berijdbaarheid: Gras inzaaien 
vraagt minder kosten dan een bloemenmengsel. Een grasstrook 
is berijdbaar, terwijl een bloemenstrook niet zonder 
gewasschade berijdbaar is. 
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 de instandhoudingsperiode van de strook. Een strook die 
overwinterd, zal extra handelingen vragen t.o.v. een strook die 
na de gewasoogst meegenomen wordt in de naoogst 
grondbewerking. 

Kosten – baten analyse 
(€ / ha) eco-regeling 

Berekening t.z.t. o.b.v. nieuwe referenties landbouw waar nu aan 
gewerkt wordt door WUR. De hoogte van de vergoeding zal 
concurrerend moeten zijn met het gewassaldo 

Mogelijke relatie met 
ANLB 

Inzaaien met een biodiversiteitsmengsel speciaal voor die doelsoorten 
voor het betreffende gebied.  

Mogelijke relatie met 
pijler 2 niet 
grondgebonden 

Investeringssubsidie in toedieningsapparatuur die de drift beperkt 

Relevante wet- en 
regelgeving 

 artikel 3.78 tot en met 3.83 van § 3.5.3 van het 
Activiteitenbesluit  

 artikel 3.79 tot en met 3.91 van § 3.5.2 van de 
Activiteitenregeling  

Praktische 
inpasbaarheid 

Er zijn voor de landbouwer verschillende motieven om bovenwettelijke 
bufferstroken aan te leggen De belangrijkste zijn: 

 De hoogte van de vergoeding: wanneer de verbreding ten koste 
gaat van de gewasoppervlakte zal de vergoeding concurrerend 
moeten zijn met het saldo van het aangrenzende gewas.  Hierbij 
zal met name gekeken worden naar laag salderende gewassen, 
zoals granen. 

 Soms zijn er teelt technische voordelen voor het aanhouden van 
een extra onbeteelde rand langs een gewas. Denk aan ruimte 
om te berijden.  Dit zal met name spelen bij intensieve 
gewassen en op specifieke plekken rond het perceel. Denk aan 
wendakkers of de ruimte langs de watergang van waaruit 
beregend kan worden. 

 
Een bijzonder aandachtspunt is de aanleg van greppels langs de rand 
van een perceel om afspoeling van mineralen en residuen van 
gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te voorkomen. 
Deze werkwijze is goed te combineren met vrijwillige bufferstroken (de 
greppel in de vrijwillige bufferstrook leggen) en kan zo een belangrijke 
impuls geven aan het terugdringen van emissie.  

Controleerbaarheid / 
verifieerbaarheid 

D.m.v. perceel registratie vastleggen. Monitoring m.b.v. remote sensing  
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Stimulering teelt vlinderbloemige gewassen 

Maatregel Stimulering vlinderbloemige gewassen 
Beschrijving Vlinderbloemigen zijn gewassen die stikstof vastleggen in de bodem. 

Het zijn eiwitrijke gewassen die een lagere stikstofbehoefte kennen en 
in sommige gevallen ook stikstof voor volggewassen in de grond 
achterlaten. Voorbeelden zijn droge erwten, veldbonen, klaver, niet 
bittere lupinen en luzerne. Deze gewassen vormen in veel gevallen ook 
een ‘rustpunt’ voor de grond in de meerjarige gewasrotatie met 
rooivruchten zoals aardappelen, suikerbieten, peen ed. Het grote 
nadeel van vlinderbloemigen is dat ze i.h.a. een lager saldo opleveren 
dat andere rustgewassen en dat in sommige situaties de teelt en oogst 
risicovoller is.  

Onderbouwing 
bijdrage aan GLB doel 
4, 5, 6  

 Vlinderbloemigen kennen i.h.a. een diepe beworteling en 
hebben daarmee een positief effect op de vochtregulatie in de 
grond.  

 Daarnaast is voor de teelt van deze gewassen i.h.a. een lagere 
inzet van bemesting nodig. Hiermee is de kans op afspoeling bij 
hoge neerslagintensiteit kleiner. Verder leveren deze gewassen, 
in vergelijking met rooigewassen, vaak een betere biotoop voor 
akkervogels e.a. dieren. 

 Nederland (en de EU) is niet zelfvoorzienend in haar 
eiwitbehoefte. Een toename van eiwitgewassen kan de 
importbehoefte verlagen.  

Mogelijke invulling 
conditionaliteit 

Deze maatregel is op zichzelf geen invulling van de conditionaliteit, 
maar sluit aan bij de drie hieronder genoemde GLMC’s. De maatregel is 
een mogelijke invulling voor de eco-regeling. 

 GLMC 6: behoud bodempotentieel.  (vocht bufferend 
vermogen) 

 GLMC 7: tegengaan van kale grond tijdens kwetsbare periodes 
(winter). Geldt bij de teelt van Luzerne en klaver (meerjarige 
gewassen) 

 GLMC 8: gewasrotatie (verruiming van de diversiteit in de 
rotatie) 

Mogelijke invulling 
eco-regeling 

In 2019 bestond in Nederland het areaal akkerbouwgewassen bij 
akkerbouwbedrijven (CBS definitie) voor ca. 1% uit eiwithoudende 
gewassen. (Bron: CBS) 
Om de teelt van vlinderbloemigen te stimuleren kan een systeem 
worden ontwikkeld dat bedrijven beloond die bepaalde 
vlinderbloemigen als hoofdgewas in het teeltplan opnemen. 
Er is hiermee aansluiting met eco-pakket nr. 5: rustgewassen 

Kosten – baten analyse 
(€ / ha) eco-regeling 

Saldoverschil tussen granen en eiwitgewassen, bij voorkeur met een 
correctie voor de grotere teeltrisico’s. 

Mogelijke relatie met 
ANLB 

 

Mogelijke relatie met 
pijler 2 niet 
grondgebonden 

 

Relevante wet- en 
regelgeving 
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Praktische 
inpasbaarheid 

Er zijn in het algemeen teelt technisch geen belemmeringen om het 
aandeel vlinderbloemigen in een bouwplan te vergroten. Het zijn 
bedrijfseconomische redenen waarom het aandeel niet groter wordt. 

Controleerbaarheid / 
verifieerbaarheid 

BRP registratie 

 

Meer rustgewassen in het bouwplan 

Maatregel Meer rustgewassen in het bouwplan 
Beschrijving Rustgewassen zijn gewassen zoals granen en graszaden. Deze gewassen 

vormen een ‘rustpunt’ voor de grond in de meerjarige gewasrotatie met 
rooivruchten zoals aardappelen, suikerbieten, peen ed. Het grote 
nadeel van rustgewassen is dat ze een lager saldo dan rooivruchten 
opleveren, waardoor hun aandeel in het teeltplan steeds kleiner wordt.  

Onderbouwing 
bijdrage aan GLB doel 
4, 5, 6  

 Rustgewassen hebben een positieve effect op de organische 
stof balans en daarmee op de vastlegging van koolstof in de 
bodem. 

 Rustgewassen hebben een positief effect op de vochtregulatie 
in de grond. Niet alleen door de positieve bijdrage aan de OS 
voorziening, maar ook door de veelal diepe beworteling. 

 Daarnaast is voor de teelt van deze gewassen i.h.a. een lagere 
inzet van gewasbeschermingsmiddelen nodig en is door de 
teeltwijze de kans op afspoeling bij hoge neerslagintensiteit 
kleiner. Verder leveren deze gewassen, in vergelijking met 
rooigewassen,  vaak een betere biotoop voor akkervogels en 
andere dieren. 

Mogelijke invulling 
conditionaliteit 

Deze maatregel is op zichzelf geen invulling van de conditionaliteit, 
maar sluit aan bij de drie hieronder genoemde GLMC’s. De maatregel is 
een mogelijke invulling voor de eco-regeling. 

 GLMC 6: behoud bodempotentieel.  (vocht bufferend 
vermogen) 

 GLMC 7: tegengaan van kale grond tijdens kwetsbare periodes 
(winter) 

 GLMC 8: gewasrotatie (verruiming van de diversiteit in de 
rotatie) 

Mogelijke invulling 
eco-regeling 

In 2019 bestond in Nederland het areaal akkerbouwgewassen bij 
Zuidelijke zandakkerbouwbedrijven voor ca. 30% uit granen en 
graszaden.  
Om de teelt van rustgewassen te stimuleren kan een puntensysteem 
worden ontwikkeld dat op basis van het nationaal gemiddelde bedrijven 
beloond die meer rustgewassen dan het gemiddelde in het bouwplan 
opnemen. Mogelijke gewassen welke zouden kunnen kwalificeren als 
rustgewas zijn (niet uitputtend): 

 Granen en Grassen (zaadteelt) 
 Vlinderbloemigen, zoals luzerne, veldbonen, droge erwten, 

lupinen ed. 
 Oliehoudende zaden, zoals koolzaad, blauwmaanzaad, karwij 
 Vlas en vezelhennep 
 Akkerranden en vogelakkers 
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 Groene braak gedurende het teeltseizoen 
Kosten – baten analyse 
(€ / ha) eco-regeling 

Op basis van een saldo vergelijking, waarbij ook de efficiëntie effecten 
worden meegenomen, kan de hoogte van een vergoeding worden 
bepaald. 

Mogelijke relatie met 
ANLB 

Structurele aanpassingen in het bouwplan vinden plaats o.b.v. een 
meerjarige planning. Invulling via een Eco regeling is in principe 
éénjarig. De ANLb maatregelingen zijn meerjarig. Deze maatregel zou 
om deze reden ook in de ANLb regelingen passen. 

Mogelijke relatie met 
pijler 2 niet 
grondgebonden 

 

Relevante wet- en 
regelgeving 

niet 

Praktische 
inpasbaarheid 

Er zijn teelt technisch geen belemmeringen om het aandeel 
rustgewassen in een bouwplan te vergroten. Het zijn 
bedrijfseconomische redenen waarom het aandeel niet groter wordt.  

Controleerbaarheid / 
verifieerbaarheid 

BRP registratie 

 

Niet kerende of ondiepe grondbewerking 

Maatregel Niet kerende of ondiepe hoofdgrondbewerking 
Beschrijving Traditioneel worden gronden in Nederland éénmaal per jaar geploegd. 

Hiermee wordt ‘verse’ grond naar boven gehaald en aanwezige 
onkruiden ondergewerkt. Nadeel van ploegen zijn wel dat de poriën 
huishouding (waterhuishouding) en het bodemleven worden verstoord. 
Een niet kerende hoofgrondbewerking (NKG) of ecoploegen (ondiep 
ploegen) hebben deze nadelen minder, maar vragen wel een 
aangepaste benaderingswijze m.b.t. de bodem en soms van de 
gewasrotatie. O.a. inzaai fijnzadige gewassen, onderwerken 
groenbemesters en onkruidbestrijding worden gezien als uitdagingen. 

Onderbouwing 
bijdrage aan GLB doel 
4, 5, 6  

 NKG heeft een positief effect op de vochtregulatie in de grond.  
 NKG kan een positief effect hebben op de weerbaarheid van 

gewassen, doordat de van nature aanwezige bodembiologie 
minder wordt verstoord. 

Mogelijke invulling 
conditionaliteit 

Deze maatregel is op zichzelf geen invulling van de conditionaliteit, 
maar sluit aan bij de drie hieronder genoemde GLMC’s. De maatregel is 
een mogelijke invulling voor de eco-regeling. 

 GLMC 6: behoud bodempotentieel.  (vocht bufferend 
vermogen) 

 GLMC 7: tegengaan van kale grond tijdens kwetsbare periodes 
(winter) 

Mogelijke invulling 
eco-regeling 

In het Zuidelijke zandgebieden wordt  NKG al veelvuldig toegepast. 
Afhankelijk van de voorvrucht en het volggewas wordt gekozen voor 
alternatieve hoofdgrondbewerkingen zoals woelen of spitten.  

Kosten – baten analyse 
(€ / ha) eco-regeling 

 

Mogelijke relatie met 
ANLB 

Het (deel of volledig) overgaan naar NKG vraagt om investeringen 
(zowel in geld als in tijd) met een meerjarige looptijd. Invulling via een 
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Eco regeling is in principe éénjarig. Diverse provincies hebben in POP 
programma’s als investeringssubsidies hiervoor opgenomen. 

Mogelijke relatie met 
pijler 2 niet 
grondgebonden 

Stimuleren investeringen in Ecoploeg en werktuigen voor niet kerende 
grondbewerking 

Relevante wet- en 
regelgeving 

Provinciale regelingen om bodemerosie op hellingen tegen te gaan. 
Is allen relevant voor specifieke gebieden  in Nederland 

Praktische 
inpasbaarheid 

Voor alle gronden geldt dat de acceptatie van NKG in de praktijk positief 
wordt beïnvloed door de aanwezigheid van goede en goedkope 
onkruidbestrijdingsmogelijkheden (glyfosaat). Bij het wegvallen hiervan 
zal naar verwachten ploegen weer aan populariteit gaan winnen. 
Van belang is dat er in het algemeen meerdere 
hoofdgrondbewerkingssystemen op hetzelfde bedrijf naast elkaar 
worden gebruikt. 

Controleerbaarheid / 
verifieerbaarheid 

Achteraf niet/nauwelijks te controleren 

 

  



60 
                                       
 

Bijlage 2: Representativiteit enquête Sector Akkerbouw 
 

In totaal hebben 499 akkerbouwers de enquête ingevuld. De representativiteit van deze deelnemers 
is onderzocht, waarbij de gegevens zijn vergeleken met landelijke data van CBS. Wanneer geen 
specifieke data beschikbaar was voor de sector akkerbouw, is data gebruikt van de gehele 
landbouwsector. Waar beschikbaar is CBS-data uit 2019 gebruikt en anders uit het meest recente 
jaartal.  
 
De akkerbouwers die deel hebben genomen aan de enquête vormen een vrij goede afspiegeling van 
de akkerbouwers in Nederland. Qua ruimtelijke spreiding is Gelderland iets ondervertegenwoordigd 
en Groningen en Zeeland iets oververtegenwoordigd. Het percentage biologische boeren in de 
enquete komt overeen met het landelijke beeld maar boeren met ALNb zijn in de enquête 
oververtegenwoordigd. Iets meer jongere boeren dan oudere boeren hebben gereageerd. Gekeken 
naar bedrijfsgrootte zijn de grote bedrijven oververtegenwoordigd.  
 

Provincie 

 
 

 Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant ondervertegenwoordigd 
 Groningen en Zeeland oververtegenwoordigd 

 
  

0%
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15%
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25%

In welke provincie is uw bedrijfslocatie 
gevestigd?

Enquete

CBS 2019 Akkerbouw
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Bedrijfstype 

 
 

 Bedrijven met ANLb oververtegenwoordigd 
 Geen data over percentage multifunctionele bedrijven beschikbaar voor sector akkerbouw 

 

Leeftijd 

 
 

 Geen CBS-data over leeftijd beschikbaar voor sector akkerbouw, vergeleken met landelijke 
verdeling 

 35 jaar en jonger iets oververtegenwoordigd 
 65 jaar en ouder iets ondervertegenwoordigd 
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CBS 2018 Totaal landelijk
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Bedrijfsgrootte – Grondgebruik 

 

 Grote bedrijven oververtegenwoordigd 
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Hoeveel hectare grond heeft u in totaal in 
gebruik (inclusief pacht)?

Enquete

CBS 2019 Akkerbouw
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Bijlage 3: Bronnen 
 

 Aequator Groen & Ruimte (2020): Organische stof gehalte akkerbouwpercelen  
 CBS: Statline (2020): Landbouwtelling Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar 

gemeente, Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw www.statline.nl.  
 Klimaatberaad, www.klimaatakkoord.nl Klimaatakkoord 2019. 
 Louis Bolk Instituut en WUR, Jan Willem Erisman, Anne van Doorn. Het GLB na 2020: 

Mogelijkheden voor biodiversiteit, bodem en klimaat. 
 Louis Bolk Instituut (2019): Chris Koopmans en Mieke van Opheusden Organische stof in de 

Nederlandse bodem-Feiten en discussie in perspectief.  
 Ministerie van I &W: Kenniscentrum Infomil: www.infomil.nl. 
 Ministerie van LNV (5 november 2018) Brief van Minister Schouten aan de Tweede Kamer 

inzake Reactie op rapporten Wageningen University & Research en Louis Bolk Instituut 
inzake impact assessment nieuwe GLB 

 Planbureau voor de Leefomgeving (2020), F. van Gaalen, L, Osté en E. van Boekel, Nationale 
Analyse Waterkwaliteit.  

 RVO: Basisregistratie Percelen 2017-2019 
 WUR: informatie over de agro-sector www.agrimatie.nl. 
 WUR (2019) Petra Berkhout, Anne van Doorn, Floor Geerling-Eiff, Harold van der Meulen, 

Gemma Tacken, Gabe Venema, Theo Vogelzang Een houtskoolschets van de SWOT voor het 
GLB. 

 WUR (2018), Ida Terluin, Petra Berkhout, Jakob Jager en Harold van der Meulen. Verkenning 
gevolgen GLB-voorstellen voor landbouwinkomens in Nederland. 
 
 

 Online-enquête Pilot sectorale bouwstenen (www.glbuitdepraktijk.nl).  
 Consultatie- en verdiepingsbijeenkomst met Akkerbouwers 

Wet- en regelgeving: 

 Activiteitenbesluit Milieubeheer : https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-10-
01#Hoofdstuk3_Afdeling3.5_Paragraaf3.5.3  

 Activiteitenregeling Milieubeheer : https://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2020-04-10  
 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden : 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0021670/2020-01-01  
 Meststoffenwet : https://wetten.overheid.nl/BWBR0004054/2020-02-20  
 Gebruiksnormen : https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/03/Tabel-1-

Stikstofgebruiksnormen-2018.pdf  
 Besluit gebruik meststoffen : https://wetten.overheid.nl/BWBR0009066/2020-01-01  
 Activiteitenbesluit Milieubeheer (energiebesparende maatregelen) : 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-10-01  
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Bijlage 4: Data en indicatoren GIS analyses 
 

Om een zo goed mogelijke uitwerking te maken van de GLB duurzaamheidsdoelen naar sector (en 
bodemtype) is een aantal abiotische indicatoren benoemd waarvan landsdekkende data beschikbaar 
is. De staat van deze abiotische factoren is een indicator voor een of meerdere GLB doelen. In deze 
bijlage worden de indicatoren die gehanteerd zijn en de daarvoor gebruikte databronnen en hun 
beperkingen (a.h.w. een disclaimer) toegelicht.  

De resultaten uit deze analyse mag niet expliciet gezien worden als doeluitwerking (en assessment 
of needs), maar dient enkel ter onderbouwing van de aansluiting van de uitkomsten van de 
consultatie gehouden onder boeren en tuinders bij de ‘groene’ GLB doelen. De uitkomsten van de 
analyse zijn dan ook als zodanig toegepast in de sectorrapportages met de voorbehouden over de 
gebruikte data en analyses als in deze bijlage verwoord.  

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. staan de doelen van het GLB gekoppeld aan de abiotische 
factoren die daarvoor een indicator zijn. De kruisjes geven weer over welk doel een indicator iets 
zegt en dus ook gebruikt is. (voorbeeld: de indicator organische stof gehalte in de bodem is een 
indicator voor de bodemkwaliteit en –vruchtbaarheid).  

Door maatregelen te treffen om een indicator te verbeteren die niet direct iets zegt over een doel 
kan de maatregel wel een positief effect hebben op dat doel.  Als voorbeeld: het organische 
stofgehalte in de bodem sec, zegt niets over de waterkwaliteit, maar het verhogen van organische 
stofgehalte in de bodem kan wel bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit.  

Tabel: kruisjestabel indicator - doel 

Indicator \ Doel 
Bodemkwaliteit 

en  
-vruchtbaarheid 

Water-
kwalitei

t 

Biodiversiteit 
en landschap 

Klimaat-
adaptatie 

Klimaat-
mitigatie 

Organische-stofgehalte 
in de bodem 

X + 
 

+ + 

Waterkwaliteit (KRW) 
 

X 
   

Erosiegevoeligheid van 
hellingen 

X + + 
  

Erosiegevoeligheid 
voor verstuiving 

X + + 
  

Bodemkwaliteit X + X 
  

Bodemdaling van veen + 
   

X 
Droogtegevoeligheid + 

  
X 

 

Verzilting 
   

X 
 

 

Hoe zijn de scores van een indicator gekoppeld aan een sector (en bodemtype)? 
Aangezien de sectorrapportages uitgewerkt zijn per sector en voor de akkerbouw en 
melkveehouderij nog verder uitgesplitst naar bodemtype is bekeken hoe de staat van de indicator is 
voor de betreffende sector en voor melkveehouderij en akkerbouw in combinatie met bodemtype.  
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Voor de analyses zijn alleen ruimtelijke data gebruikt die overlappen met de Basisregistratie Percelen 
(BRP). Data over alle overige gronden (bebouwd, open water, natuur, etc.) zijn buiten beschouwing 
gelaten. Deze zijn er dus als het ware uit geknipt. Hiermee blijven dus enkel de gegevens voor het 
agrarisch gebruikte areaal in de analyse over.  

De splitsing naar agrarische sectoren is ook gemaakt op basis van de Basisregistratie Percelen (BRP). 
We zijn er daarvoor van uit gegaan dat een perceel dat in de afgelopen 3 jaar (BRP2017, 2018 en 
2019) minimaal eens beteeld is geweest met een 
gewas uit een bepaalde sector meetelt voor die 
sector. In veel, vooral kleinere, sectoren vindt 
namelijk uitruil plaats, bijvoorbeeld tussen 
bollenteelt en akkerbouw. Door de percelen die 
volgens deze methode tot een sector behoren te 
selecteren en alleen de data van een indicator die 
ruimtelijk overlapt met deze selectie, kunnen we 
iets zeggen over de staat van de indicator voor 
een specifieke sector. Weliswaar worden 
sommige percelen daardoor dubbel 
meegenomen in de analyse, maar de ruimtelijke 
verdeling van de sectoren is wel herkenbaar. De 
lijst met gewascodes uit BRP zoals ze zijn 
toegekend aan de agrarische sectoren staat in 
Bijlage 5: BRP-gewaslijst naar sector 

 

.  

De sectoren zijn: 

 Akkerbouw; 
 Bloembollen; 
 Bomen, vaste planten en zomerbloemen; 
 Fruitteelt; 
 Glastuinbouw; 
 Veehouderij; 
 Vollegrondsgroenten; 
 Diverse en niet van toepassing 

De verdere opsplitsing naar bodemtype is gedaan op basis van een bodemkaart van Nederland met 
vier hoofdtypen, klei, löss, Noordelijke en Oostelijke zand- en dalgronden (incl. Veenkoloniën) en de 
Zuidelijke (dek)zandgronden. 

De analyses beschrijven op het niveau van de sector (eventueel in combinatie met bodemtype) de 
staat van de indicator. Dit is vrij grofmazig en zeker niet geschikt om ook op bedrijfs- of 
perceelsniveau uitspraken te doen. De analyses gaan uit van feitelijke informatie en houden geen 
rekening met eventuele mitigerende maatregelen die al getroffen worden zoals het aanbrengen van 
een anti-stuifdek. Het is juist de bedoeling om met deze analyse aan te tonen dat dergelijke 
maatregelen toegevoegde waarde hebben.  
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Hierna beschrijven we per indicator kort welke brondata gebruikt zijn, welke beperkingen en 
aannames daarmee gepaard gaan en op welke manier de indicator iets zegt over de doelen van het 
GLB.  

Organische-stofgehalte in de bodem 

Brondata: WUR / WenR rapport 2816 “An improved soil organic matter map for GeoPEARL_NL”. In 
2017 is o.b.v. dit rapport een organische-stofkaart gemaakt die landsdekkend is en gehaltes 
organische stof weergeeft op 15, 40, 80 en 120 cm diepte voor grasland en voor akkerland. Deze 
kaart is gemaakt voor gebruik in het model GeoPEARL van het RIVM, WENR en PBL, dat gebruikt 
wordt evaluatie van beleidsplannen en om de huidige toelatingsprocedure voor bestrijdingsmiddelen 
te verifiëren. Voor de dier-sectoren stellen we voor het organische-stofgehalte op 15 cm diepte van 
grasland te gebruiken en voor de plant-sectoren het gehalte op 15 cm diepte van akkerland. 

Beperkingen en aannames: De kaart is gemaakt door per bodemtype (meer specifiek: per Staring-
bouwsteen) grondmonsters te analyseren. Voor de gehaltes op 15 cm diepte is onderscheid gemaakt 
tussen grasland (gemiddeld hoger) en akkerland (gemiddeld lager dan onder grasland).  

Doel: het organische-stofgehalte speelt een positieve rol bij vier opgaves. Het houdt water en 
voedingsstoffen vast in de (boven)grond waardoor gewassen beter kunnen groeien en minder 
droogtegevoelig zijn, waardoor er ook minder voedingsstoffen uitspoelen naar het 
(oppervlakte)water. Ook kan het erosie verminderen doordat regenwater beter in de grond kan 
zakken (minder watererosie op hellingen) en bodemdeeltjes aan elkaar kan binden (minder 
winderosie). Ook is organische stof een vorm waarin koolstof wordt (of blijft) opgeslagen in de 
bodem. 

Waterkwaliteit 

Brondata: RVO, bewerkte data van het waterkwaliteitsportaal (Er is contact geweest met RVO en het 
PBL over het verkrijgen van de data onder de bronanalyses welke gebruikt zijn t.b.v. de DAW impuls 
wateranalyses respectievelijk voor de waterkwaliteitsrapportage van april 2020. Deze gegevens 
waren niet beschikbaar / toegankelijk.) 

Beperkingen en aannames: De KRW-indicatoren geven voor oppervlaktewaterlichamen (zoals beken, 
rivieren, boezemsystemen) weer of er wordt voldaan aan de doelstellingen voor stikstof en fosfaat 
(in “goed”, “matig”, “ontoereikend” en “slecht”). Dit oordeel wordt geveld op basis van metingen 
benedenstrooms waardoor de waterkwaliteit vanuit het hele stroomgebied wordt uitgemiddeld en 
ook rioolwaterzuiveringsinstallaties invloed uitoefenen op de waterkwaliteit zoals die wordt 
gerapporteerd. Deze grove ruimtelijke data combineren met sectordata op perceelsniveau is niet 
zinvol. 

Doel: Waterkwaliteit is zowel de indicator als het doel. 

Erosiegevoeligheid voor verstuiving 

Brondata: Bodemkaart 1:50.000 van Nederland en de WIB-C-methode voor het beoordelen van 
bodemgeschiktheid. Deze methode is in de jaren ‘70 in Wageningen ontwikkeld om de 
gebruikswaarde van land te kwantificeren aan de hand van de bodemkaart, vooral met het oog op 
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ruilverkavelingen. De methode wordt nog steeds toegepast en is voor dit project vooral nuttig omdat 
bedrijfsvoering buiten beschouwing wordt gelaten (daarmee voorkom je de discussie of boeren die 
‘het al goed doen’ wel beloond moeten worden, je gaat uit van de feitelijke situatie). Met de analyse 
wordt in beeld gebracht welke gebieden potentieel stuifgevoelig zijn, NIET waar verstuiving optreedt. 

Beperkingen en aannames: de gebruikte methode 
om stuifgevoeligheid te bepalen hangt af van de 
gehaltes leem en lutum in de bovenste laag van de 
bodem. Om de stuifgevoeligheid landsdekkend te 
kunnen bepalen zijn alle bodemtypes van Nederland 
gekoppeld aan een BOFEK-bodemprofiel. Dat gaat 
ten koste van een deel van het detailniveau van de 
bodemkaart maar omdat de resultaten niet op 
perceelsniveau worden gepresenteerd is het effect 
daarvan te overzien. Zaken als openheid van het 
landschap, windsnelheid en vochtgehalte zijn niet 
meegenomen. Dit zou voor windsnelheid en 
vochtgehalte diepgaande inhoudelijke kennis vragen 
(bij welke windsnelheid en vochtgehalte in 
combinatie met bodemtype treedt verstuiving op). 
Het aanbrengen van opgaande elementen in een 
open landschap kan juist een mitigerende maatregel zijn. 

Doel: het vasthouden van bodemdeeltjes zorgt ervoor dat niet alleen de bodemdeeltjes maar ook de 
voedingsstoffen die daaraan gebonden zijn in de bodem blijven. Dit is gunstig voor zowel de 
bodemkwaliteit als de waterkwaliteit. Veel van de mogelijke maatregelen stimuleren ook de 
biodiversiteit en hebben landschappelijke waarde. 

Bodemkwaliteit 

Brondata: Atlas Natuurlijk Kapitaal en RIVM: “Bodemvruchtbaarheid voor de landbouw” en 
“Robuustheid en herstelvermogen van de bodem (relatief)”. En voor bodem-biodiversiteit: 
“Habitatfunctie van de bodem en bodembiodiversiteit”, “Regenwormen in Nederland (abundantie)” 
en “Regenwormen in Nederland (aantal Taxa)”  

Beperkingen en aannames: De kaart “Bodemvruchtbaarheid voor de landbouw” is slechts gebaseerd 
op moedermateriaal (grondsoort) en gecategoriseerd in “vruchtbaar” en “minder vruchtbaar”. De 
kaart “Robuustheid en herstelvermogen van de bodem (relatief)” is afkomstig uit de Atlas Natuurlijk 
Kapitaal. Voor de berekening van de robuustheid en herstelvermogen zijn de volgende indicatoren 
gebruikt: pH, SOM (soil organic matter), totaal N, totaal P, bacteriebiomassa, bacterie-activiteit, 
potentiële N-mineralisatie en potentiële C-mineralisatie. De kaarten voor bodem-biodiversiteit zijn 
gebaseerd op het landelijk meetnet bodemkwaliteit https://www.rivm.nl/landelijk-meetnet-
bodemkwaliteit. 

Doel: Bodemkwaliteit en bodem-biodiversiteit zijn een doel op zich. Een verbetering van de 
bodemkwaliteit en -biodiversiteit draagt ook bij aan waterkwaliteit en klimaatadaptatie. 
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Droogtegevoeligheid 

Brondata: Bodemkaart 1:50.000 van Nederland; de WIB-C-methode voor het beoordelen van 
bodemgeschiktheid en de Gd-grondwaterinformatie voor GHG en GLG. Zoals beschreven bij 9.3 
erosiegevoeligheid voor verstuiving, is de WIB-C-methode in de jaren ’70 ontwikkeld met toepassing 
bij onder andere ruilverkavelingen als doel. Een belangrijke factor in de gebruikswaarde van de 
bodem was in die periode het vochtleverend vermogen. Beregening was niet gebruikelijk en is dat 
inmiddels ook niet (meer) doordat er in droge periodes vaak geen water beschikbaar is, er een 
beregeningsverbod is ingesteld, minder vergunningen worden afgegeven, of het grondwater verzilt 
is. Vochtleverend vermogen bestaat uit twee componenten: hoeveel regenwater kan er in de 
wortelzone worden vastgehouden en hoeveel grondwater is er beschikbaar voor de planten. 

Beperkingen en aannames: om Nederland landsdekkend door te rekenen is een aggregatieslag 
nodig. Dit is gedaan door (net zoals bij erosiegevoeligheid voor verstuiving) de bodemtypes te 
koppelen aan BOFEK-bodemprofielen en door de grondwaterdata te categoriseren. Zoals beschreven 
onder a) organische-stofgehalte in de bodem, kan de bodem meer vocht vasthouden wanneer er 
meer organische stof aanwezig is. Die variatie is niet meegenomen in deze analyse omdat dat 
onderdeel is van de bedrijfsvoering. 

In de Atlas Natuurlijk Kapitaal is ook een kaart “vochtleverend vermogen door de bodem” 
opgenomen, maar omdat we niet konden achterhalen waarop die kaart is gebaseerd geven we er de 
voorkeur aan om het vochtleverend vermogen te bepalen op basis van bekende data. 

Doel: Het verminderen van droogtegevoeligheid is een manier om minder last te hebben van 
klimaatverandering (droge periodes in de zomer). Maatregelen om droogtegevoeligheid te 
verminderen zijn vaak maatregelen die de bodemkwaliteit ook verbeteren, bijvoorbeeld door meer 
vocht vast te houden in de bodem of door de worteldiepte van planten te vergroten.  
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Bijlage 5: BRP-gewaslijst naar sector 
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Bouwland 233 Tarwe, winter- akk 

Bouwland 234 Tarwe, zomer- akk 

Bouwland 235 Gerst, winter- akk 

Bouwland 236 Gerst, zomer- akk 

Bouwland 237 Rogge (geen snijrogge) akk 

Bouwland 238 Haver akk 

Bouwland 241 Kapucijners (en grauwe erwten) akk 

Bouwland 242 Bonen, bruine- akk 

Bouwland 244 Erwten, groene/gele (groen te oogsten) akk 

Bouwland 246 Karwijzaad (oogst dit jaar) akk 

Bouwland 247 Blauwmaanzaad akk 

Bouwland 256 Bieten, suiker- akk 

Bouwland 257 Bieten, voeder- akk 

Bouwland 262 Uien, zaai- akk 

Bouwland 263 Uien, zilver- akk 

Bouwland 308 Erwten (droog te oogsten) akk 

Bouwland 311 Bonen, veld- (onder andere duiven-, paarden-, wierbonen) akk 

Bouwland 314 Triticale akk 

Grasland 334 Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend 
gras 

akk 

Overige 338 Rand, liggend op bouwland en direct grenzend aan bos. Geen 
landbouwproductie. 

akk 

Bouwland 344 Rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, 
hoofdzakelijk bestaand uit een ander gewas dan gras 

akk 

Bouwland 375 Hop akk 

Bouwland 381 Teff akk 
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Bouwland 382 Spelt akk 

Grasland 383 Graszaad akk 

Bouwland 511 Cichorei akk 

Bouwland 516 Miscanthus (olifantsgras) akk 

Bouwland 636 Saffloer akk 

Bouwland 652 Meekrap akk 

Bouwland 653 Teunisbloem akk 

Bouwland 657 Drachtplanten akk 

Bouwland 663 Lupinen, niet bittere akk 

Bouwland 664 Raapzaad akk 

Bouwland 665 Sojabonen akk 

Bouwland 666 Vlas, olie-. Lijnzaad niet van vezelvlas akk 

Grasland 804 Klaverzaad akk 

Bouwland 853 Bonen, tuin- (droog te oogsten) (geen consumptie) akk 

Bouwland 854 Bonen, tuin- (groen te oogsten) akk 

Bouwland 944 Hennep, vezel- akk 

Bouwland 1019 Valeriaan, productie akk 

Bouwland 1020 Valeriaan, zaden en opkweekmateriaal akk 

Bouwland 1021 Knoflook akk 

Bouwland 1030 Wilde marjolein (Oregano), productie akk 

Bouwland 1034 Kanariezaad akk 

Bouwland 1042 Angelica, productie akk 

Bouwland 1043 Angelica, zaden en opkweekmateriaal akk 

Bouwland 1048 Echinacea (zonnehoed), productie akk 

Bouwland 1922 Koolzaad, winter (incl. boterzaad) akk 

Bouwland 1923 Koolzaad, zomer (incl. boterzaad) akk 
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Bouwland 1927 Overige akkerbouwgewassen akk 

Bouwland 1931 Uien, poot- en plant- (incl. sjalotten) akk 

Bouwland 1932 Uien poot en plant eerstejaars akk 

Bouwland 1933 Uien poot en plant tweedejaars akk 

Bouwland 1934 Sjalotten akk 

Bouwland 1949 Aardperen akk 

Bouwland 2014 Aardappelen, consumptie akk 

Bouwland 2015 Aardappelen, poot NAK akk 

Bouwland 2016 Aardappelen, poot TBM akk 

Bouwland 2017 Aardappelen, zetmeel akk 

Bouwland 2025 Aardappelen, bestrijdingsmaatregel AM akk 

Bouwland 2032 Maïs, energie- akk 

Bouwland 2652 Overige granen akk 

Bouwland 2725 Knolselderij, productie akk 

Bouwland 2727 Knolvenkel/venkel, productie akk 

Bouwland 2741 Kroten/rode bieten, productie akk 

Bouwland 2743 Kruiden, productie akk 

Bouwland 2763 Schorseneren; productie akk 

Bouwland 2767 Sla, ijsberg-, productie akk 

Bouwland 2769 Sla; radicchio rosso, productie akk 

Bouwland 2773 Spinazie, productie akk 

Bouwland 2777 Spruitkool/spruitjes, productie akk 

Bouwland 2779 Stamsperziebonen (=stamslabonen), productie akk 

Bouwland 2783 Waspeen, productie akk 

Bouwland 2785 Winterpeen, productie akk 

Bouwland 2787 Witlofwortel, productie akk 
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Bouwland 3500 Klaver, Alexandrijnse akk 

Bouwland 3501 Beemdlangbloem akk 

Bouwland 3504 Bladrammenas akk 

Bouwland 3506 Engels raaigras akk 

Bouwland 3507 Ethiopische mosterd akk 

Bouwland 3508 Facelia akk 

Bouwland 3510 Franse boekweit akk 

Bouwland 3512 Italiaans raaigras akk 

Bouwland 3513 Westerwolds raaigras akk 

Bouwland 3522 Timothee akk 

Bouwland 3523 Veldbeemdgras akk 

Bouwland 3524 Klaver, witte akk 

Bouwland 3736 Vlas, vezel- akk 

Bouwland 3803 Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit een 
ander gewas dan gras. (EA: beheer) 

akk 

Bouwland 3804 Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit een 
ander gewas dan gras. (EA: onbeheerd) 

akk 

Grasland 3805 Rietzwenkgras, industriegras akk 

Grasland 3807 Rietzwenkgras, anders dan voor industriegras akk 

Grasland 3808 Roodzwenkgras akk 

Bouwland 967 Gladiool, overige bloemkwekerijgewassen bol 

Bouwland 968 Gladiool, droogbloemen bol 

Bouwland 970 Hyacint, overige bloemkwekerijgewassen bol 

Bouwland 971 Hyacint, droogbloemen bol 

Bouwland 973 Iris, overige bloemkwekerijgewassen bol 

Bouwland 976 Krokus, overige bloemkwekerijgewassen bol 

Bouwland 979 Lelie, overige bloemkwekerijgewassen bol 
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Bouwland 980 Lelie, droogbloemen bol 

Bouwland 982 Narcis, overige bloemkwekerijgewassen bol 

Bouwland 985 Tulp, overige bloemkwekerijgewassen bol 

Bouwland 986 Tulp, droogbloemen bol 

Bouwland 988 Zantedeschia, overige bloemkwekerijgewassen bol 

Bouwland 997 Dahlia, bloembollen en - knollen bol 

Bouwland 998 Gladiool, bloembollen en - knollen bol 

Bouwland 999 Hyacint, bloembollen en - knollen bol 

Bouwland 1001 Krokus, bloembollen en - knollen bol 

Bouwland 1002 Lelie, bloembollen en -knollen bol 

Bouwland 1003 Narcis, bloembollen en -knollen bol 

Bouwland 1004 Tulp, bloembollen en -knollen bol 

Bouwland 1005 Zantedeschia, bloembollen en -knollen bol 

Bouwland 1006 Overige bloemen, bloembollen en -knollen bol 

Bouwland 1007 Amaryllis, bloembollen en -knollen bol 

Bouwland 1012 Sierui, bloembollen en -knollen bol 

Bouwland 1015 Blauw druifje, bloembollen en -knollen bol 

Bouwland 1051 Iris, Bolvormend bol 

Bouwland 174 Bloemzaden open grond bvz 

Bouwland 515 Zonnebloemen bvz 

Bouwland 637 Vrouwenmantel bvz 

Bouwland 656 Zonnekroon bvz 

Bouwland 796 Kerstbomen bvz 

Bouwland 964 Dahlia, overige bloemkwekerijgewassen bvz 

Bouwland 965 Dahlia, droogbloemen bvz 

Bouwland 991 Overige bloemen, overige bloemkwekerijgewassen bvz 
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Bouwland 992 Overige bloemen, droogbloemen bvz 

Bouwland 1010 Sierui, overige bloemkwekerijgewassen bvz 

Bouwland 1025 Pioenroos, overige bloemkwekerijgewassen bvz 

Bouwland 1026 Pioenroos, droogbloemen bvz 

Bouwland 1032 Goudsbloem bvz 

Bouwland 1033 Igniscum Candy bvz 

Bouwland 1044 Papaver bvz 

Bouwland 1045 Adonis bvz 

Bouwland 1046 Vergeet mij nietje bvz 

Bouwland 1049 Echinacea (zonnehoed), zaden en opkweekmateriaal bvz 

Bouwland 1050 Leeuwenbekjes bvz 

Bouwland 1052 Iris, Rhizoomvormend bvz 

Bouwland 1054 Pioenroos, vermeerdering bvz 

Bouwland 1067 Bos- en haagplanten, open grond, bvz 

Bouwland 1068 Buxus, open grond, bvz 

Bouwland 1069 Ericaceae (Zoals erica, calluna, rododendron, azalea), open grond, bvz 

Bouwland 1070 Laanbomen/parkbomen, onderstammen, open grond, bvz 

Bouwland 1071 Laanbomen/parkbomen, opzetters, open grond, bvz 

Bouwland 1072 Laanbomen/parkbomen, spillen, open grond, bvz 

Bouwland 1073 Rozenstruiken (incl, zaailingen en onderstammen), open grond, bvz 

Bouwland 1074 Sierconiferen, open grond, bvz 

Bouwland 1075 Sierheesters en klimplanten, open grond, bvz 

Bouwland 1076 Trek- en besheesters, open grond, bvz 

Bouwland 1077 Vruchtbomen, moerbomen, open grond, bvz 

Bouwland 1078 Vruchtbomen, onderstammen, open grond, bvz 

Bouwland 1079 Vruchtbomen, overig, open grond, bvz 
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Bouwland 1080 Vaste planten, open grond, bvz 

Bouwland 1081 Bos- en haagplanten, pot- en containerveld, bvz 

Bouwland 1876 Snijgroen bvz 

Bouwland 2700 Aardbeien open grond, vermeerdering bvz 

Bouwland 2701 Aardbeien open grond, wachtbed bvz 

Bouwland 2703 Aardbeien open grond, zaden en opkweekmateriaal bvz 

Bouwland 2712 Asperges, zaden en opkweekmateriaal bvz 

Bouwland 346 Tagetes erecta (Afrikaantje) div 

Bouwland 347 Tagetes patula (Afrikaantje) div 

Bouwland 426 Overige groenbemesters, vlinderbloemige- div 

Bouwland 427 Overige groenbemesters, niet-vlinderbloemige- div 

Bouwland 428 Gele mosterd div 

Bouwland 655 Zwarte mosterd div 

Bouwland 669 Zwaardherik (aaltjesvanggewas) div 

Bouwland 670 Japanse haver div 

Bouwland 671 Raketblad (aaltjesvanggewas) div 

Bouwland 863 Bos zonder herplantplicht div 

Bouwland 864 Bos (set aside regeling) div 

Bouwland 3505 Deder div 

Bouwland 3511 Klaver, incarnaat div 

Bouwland 3517 Sarepta mosterd/Caliente div 

Bouwland 1047 Cranberry fruit 

Bouwland 1095 Appelen. Aangeplant lopende seizoen. fruit 

Bouwland 1096 Appelen. Aangeplant voorafgaande aan lopende seizoen. fruit 

Bouwland 1097 Peren. Aangeplant lopende seizoen. fruit 

Bouwland 1098 Peren. Aangeplant voorafgaande aan lopende seizoen. fruit 
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Bouwland 1099 Wijndruiven fruit 

Bouwland 1100 Overige pit- en steenvruchten (zoals perziken, tafeldruiven) fruit 

Bouwland 1869 Bessen, blauwe fruit 

Bouwland 1870 Pruimen fruit 

Bouwland 1872 Kersen, zuur (opbrengst bestemd voor verwerkende industrie) fruit 

Bouwland 1873 Bessen, zwarte (opbrengst verwerkt voor verwerkende industrie) fruit 

Bouwland 1874 Overig kleinfruit (zoals kruisbessen, kiwi's) fruit 

Bouwland 2325 Bessen, rode fruit 

Bouwland 2326 Frambozen fruit 

Bouwland 2327 Bramen fruit 

Bouwland 2328 Kersen, zoet fruit 

Bouwland 2645 Notenbomen fruit 

Bouwland 2733 Meloen, productie fruit 

Bouwland 994 Amaryllis, overige bloemkwekerijgewassen glas 

Bouwland 1039 Chrysant, overige bloemkwekerijgewassen glas 

Bouwland 2709 Andijvie, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2716 Boerenkool, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2718 Bospeen, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2720 Brocolli, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2722 Chinese kool, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2724 Courgette, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2726 Knolselderij, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2728 Knolvenkel/venkel, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2729 Komkommer, productie glas 

Bouwland 2732 Augurk, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2734 Meloen, zaden en opkweekmateriaal glas 
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Bouwland 2736 Pompoen, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2738 Koolraap, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2740 Koolrabi, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2742 Kroten/rode bieten, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2744 Kruiden, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2746 Paksoi, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2748 Peulen, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2752 Pronkbonen, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2757 Radijs, productie glas 

Bouwland 2758 Radijs, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2760 Rodekool, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2762 Savooiekool, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2766 Selderij, bleek- en groen-, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2768 Sla, ijsberg-, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2770 Sla; radicchio rosso, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2771 Sla; overig, productie glas 

Bouwland 2772 Sla; overig, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2774 Spinazie, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2776 Spitskool, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2778 Spruitkool/spruitjes, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2780 Stamsperziebonen (=stamslabonen), zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2784 Waspeen, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2786 Winterpeen, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2788 Witlofwortel, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2790 Witte kool, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2792 Overige niet genoemde bladgewassen, zaden en opkweekmateriaal glas 
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Bouwland 2794 Overige niet genoemde groenten, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2796 Bloemkool, winter, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2798 Bloemkool, zomer, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2800 Prei, winter, zaden en opkweekmateriaal glas 

Bouwland 2802 Prei, zomer, zaden en opkweekmateriaal glas 

Grasland 265 Grasland, blijvend veeh 

Grasland 266 Grasland, tijdelijk veeh 

Grasland 331 Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie landbouw. veeh 

Grasland 332 Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie natuur. veeh 

Grasland 333 Rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, 
hoofdzakelijk bestaand uit blijvend gras 

veeh 

Grasland 336 Grasland, natuurlijk. Areaal met een natuurbeheertype dat 
overwegend voor landbouwactiviteiten-GLB wordt gebruikt 

veeh 

Grasland 370 Rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, 
hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk gras 

veeh 

Grasland 372 Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk 
gras 

veeh 

Bouwland 799 Klaver, rode veeh 

Bouwland 800 Rolklaver veeh 

Bouwland 801 Esparcette veeh 

Bouwland 802 Wikke, bonte veeh 

Bouwland 803 Wikke, voeder- veeh 

Bouwland 1022 Quinoa veeh 

Bouwland 1035 Naaldaar (Setaria) veeh 

Grasland 1926 Agrarisch natuurmengsel veeh 

Bouwland 258 Luzerne veeh+akk 

Bouwland 259 Maïs, snij- veeh+akk 

Bouwland 316 Maïs, korrel- veeh+akk 
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Bouwland 317 Maïs, corncob mix veeh+akk 

Bouwland 1935 Maiskolvesilage veeh+akk 

Bouwland 3502 Bladkool veeh+akk 

Bouwland 3509 Festulolium veeh+akk 

Bouwland 3519 Soedangras/Sorghum veeh+akk 

Bouwland 3521 Stoppelknollen veeh+akk 

Bouwland 814 Maïs, suiker- vg+akk 

Bouwland 1023 Pastinaak, productie vg 

Bouwland 1024 Pastinaak, zaden en opkweekmateriaal vg 

Bouwland 1036 Wortelpeterselie vg 

Bouwland 1037 Peterselie, productie vg 

Bouwland 1038 Peterselie, zaden en opkweekmateriaal vg 

Bouwland 2702 Aardbeien open grond, productie vg 

Bouwland 2708 Andijvie, productie vg 

Bouwland 2710 Asperges, oppervlakte die productie oplevert vg 

Bouwland 2711 Asperges, oppervlakte die nog geen productie oplevert vg 

Bouwland 2715 Boerenkool, productie vg 

Bouwland 2717 Bospeen, productie vg 

Bouwland 2719 Broccoli, productie vg 

Bouwland 2721 Chinese kool, productie vg 

Bouwland 2723 Courgette, productie vg 

Bouwland 2731 Augurk, productie vg 

Bouwland 2735 Pompoen, productie vg 

Bouwland 2737 Koolraap, productie vg 

Bouwland 2739 Koolrabi, productie vg 

Bouwland 2745 Paksoi, productie vg 
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Bouwland 2747 Peulen, productie vg 

Bouwland 2751 Pronkbonen, productie vg 

Bouwland 2753 Raapstelen, productie vg 

Bouwland 2755 Rabarber, productie vg 

Bouwland 2756 Rabarber, zaden en opkweekmateriaal vg 

Bouwland 2759 Rodekool, productie vg 

Bouwland 2761 Savooiekool, productie vg 

Bouwland 2765 Selderij, bleek- en groen-, productie vg 

Bouwland 2775 Spitskool, productie vg 

Bouwland 2781 Stoksnijbonen en stokslabonen, productie vg 

Bouwland 2782 Stoksnijbonen en stokslabonen, zaden en opkweekmateriaal vg 

Bouwland 2789 Witte kool, productie vg 

Bouwland 2791 Overige niet genoemde bladgewassen, productie vg 

Bouwland 2793 Overige niet genoemde groenten, productie vg 

Bouwland 2795 Bloemkool, winter, productie vg 

Bouwland 2797 Bloemkool, zomer, productie vg 

Bouwland 2799 Prei, winter, productie vg 

Bouwland 2801 Prei, zomer, productie vg 

Natuurterrei
n 

335 Natuurterreinen (incl. heide) nvt 

Overige 337 Bufferstrook, rand (inclusief eventuele oevervegetatie) nvt 

Overige 343 Sloot, grenzend aan beheerde akkerrand nvt 

Overige 662 Bos (SBL-regeling) nvt 

Overige 794 Woudbomen met korte omlooptijd (excl. Wilgenhakhout) nvt 

Overige 795 Wilgenhakhout nvt 

Bouwland 1013 Blauw druifje, overige bloemkwekerijgewassen nvt 

Bouwland 1082 Buxus, pot- en containerveld, nvt 
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Bouwland 1083 Ericaceae (Zoals erica, calluna, rododendron, azalea), pot- en 
containerveld, 

nvt 

Bouwland 1084 Laanbomen/parkbomen, onderstammen, pot- en containerveld, nvt 

Bouwland 1085 Laanbomen/parkbomen, opzetters, pot- en containerveld, nvt 

Bouwland 1086 Laanbomen/parkbomen, spillen, pot- en containerveld, nvt 

Bouwland 1087 Rozenstruiken (incl, zaailingen en onderstammen), pot- en 
containerveld, 

nvt 

Bouwland 1088 Sierconiferen, pot- en containerveld, nvt 

Bouwland 1089 Sierheesters en klimplanten, pot- en containerveld, nvt 

Bouwland 1090 Trek- en besheesters, pot- en containerveld, nvt 

Bouwland 1091 Vruchtbomen, moerbomen, pot- en containerveld, nvt 

Bouwland 1092 Vruchtbomen, onderstammen, pot- en containerveld, nvt 

Bouwland 1093 Vruchtbomen, overig, pot- en containerveld, nvt 

Bouwland 1094 Vaste planten, pot- en containerteelt, nvt 

Grasland 1921 Graszoden nvt 

Overige 1936 Bos, blijvend, met herplantplicht nvt 

Overige 1940 Voedselbos nvt 

Braakland 2300 Onbeteelde grond vanwege een teeltverbod/ontheffing nvt 

Bouwland 2704 Aardbeien op stellingen, vermeerdering nvt 

Bouwland 2705 Aardbeien op stellingen, wachtbed nvt 

Bouwland 2706 Aardbeien op stellingen, productie nvt 

Bouwland 2707 Aardbeien op stellingen, zaden en opkweekmateriaal nvt 

Braakland 3801 Tijdelijk onbeteelde grond, i.v.m. publieke werken nvt 

Braakland 3802 Tijdelijk onbeteelde grond, anders dan voor publieke werken nvt 

 


