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Invultabel

Vragen

FAC in het kort

• Opgericht in 2015
• Een coöperatie door en voor boeren met 155 leden
• verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch
natuur- en landschapsbeheer in Flevoland
Overige projecten
• Schoner water Flevoland
• Pilot Vanggewassen
• Zicht op bodemstructuur (ca. 40 deelnemers)
• Pilot Duurzame Zuivelketen
• De Groene draad in ons klimaat
• Grip op de Bodem
• GLB pilot Akkerbelt

Huidig GLB

Vraag je betalingsrechten aan (ca. €260,- / ha.), dan kan je
ook vergroeningspremie (€113,-/ ha.) aanvragen. Dit is een
extra premie per hectare als je aan de vergroeningseisen
voldoet.
Te weten:
1. Blijvend grasland
2. Gewasdiversificatie
3. Ecologisch aandachtsgebied (EA)
In sommige gevallen ben je vrijgesteld van gewasdiversificatie
of ecologisch aandachtsgebied.

Nieuw GLB

Uitbetaling op basis van:
• De conditionaliteit (basispremie)
• Eco-regelingen (vergroeningspremie)
• ANLb (pijler 2)
Doelstelling binnen het nieuwe GLB
• Betere resultaten m.b.t. vergroening
• Regionaal maatwerk
• Een stimulerend karakter
Akkerbelt is 1 van de pilots om hiermee te experimenteren.

Gebiedsproces

van doelen naar maatregelen
Gebiedsbijeenkomst met:
• Agrariërs
• Provincie
• Waterschap
• Natuurbeherende organisaties
Opvallende gelijkenissen:
• Boer en gebiedspartner zitten behoorlijk op 1 lijn
• Ze kennen elkaar standpunten
• Zetten het thema bodem op één

Maatregelenlijst FAC
Onderverdeling in:
• Hoofdteelt maatregelen
• Bodemgewas
• Bodemmaatregelen

Puntensysteem Van idee naar praktijk
•

Maatregelen doelgericht
•
•
•

•

Voldoende keuze voor brede groep boeren
•

•

Overgang vergroeningspremie naar eco-premie

Controleerbaar
•
•
•

•
•

Waardering voor doelen door CLM
Borging door WUR?
Financieel waarderen door Countus in nauw overleg RVO

Aansluiting bij Gecombineerde Opgave: gewascodes / mestcode
In veld controle middels satelliet
Meldplicht (alleen voor specifieke) maatregelen

Eenvoudige uitvoering (lage administratieve lasten)
Praktisch uitvoerbaarheid
•
•

15 deelnemers in Flevoland
Waar ligt de drempel voor uitbetaling?

Hoe werkt het?
Gegevens deelnemer
Totaal aantal hectares bouwland
Ecopremie per hectare
Waarde van 1 punt:
Deelnemer ANLb? (maak keuze)
bonus (indien ANLb lid)
Benodigd aantal punten voor uitbetaling
Ecopremie:

60 ha.
€
127,00
€
12,70
ja
-10,00
590,00
€
7.620,00

1
2
3
4
5
6
7
8

Rustgewassen
Vroeg oogsten
Eiwithoudende gewassen telen
Telen meerjarige gewassen
Percentage niet productief gewas (braak)
Bufferzone
Perceelsgrootte
Strokenteelt

9
10
11
12

Vanggewas
Combinatiegewassen
Mechanisch onderwerken grasachtige groenbemester
Bedekt houden percelen

13a
13b
14a
14b
15

Ruige mest aanvoeren (aantal tonnen)
Compost aanvoeren (aantal tonnen)
Niet kerende grondbewerking
Ondiep ploegen / ECO-ploegen
Infiltratiegreppel

16
17
18
19
20

Stro hakselen en onderwerken
Vaste rijpaden
Vogelakker
Aanleg van keverbanken
Aanleg/beheer patrijzenhaag

hoofdteelt maatregelen
12,2
19,3
63,4
0,1
90,6
90,6
2,0
55,1
bodemgewas
27,2
7,9
7,9
13,4
bodem maatregelen
0,2
0,5
14,2
9,1
15,7
Overige maatregelen
22,0
7,9
199,2
199,2
7,9

9,5

3

10

100

Totaal aantal punten

Klimaat

Water

Bodem

Landschap

Doel score

Biodiversiteit

hectares beheer / tonnen(vul in)

nummer Maatregel

invullen

punten

maatregelen

0,0
0,0
172,0
0,0
0,0
108,7
0,0
0,0

0,0
0,0
86,0
0,0
0,0
108,7
0,0
0,0

0,0
0,0
172,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
54,3
0,0
0,0

0,0
0,0
172,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
602,2
0,0
0,0
271,7
0,0
0,0

54,3
0,0
0,0
0,0

54,3
0,0
0,0
0,0

54,3
0,0
0,0
0,0

54,3
0,0
0,0
0,0

54,3
0,0
0,0
0,0

271,7
0,0
0,0
0,0

3,4
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6,7
0,0
0,0
0,0
0,0

6,7
0,0
0,0
0,0
0,0

6,7
0,0
0,0
0,0
0,0

23,6
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

criteria
min 20% max 50%
min 12,5%

min 1%
gem max 10 ha
min 15%
als huidige GLB
min 5%
min 60%, peildatum 15 jan

max 10 ton/ha

min 10% max 20%

Mate van regionale
sturing

Uitkomst
Benodigd aantal punten
Gescoord aantal punten
Uitslag

590
1169,1
voldoende

Score op doelen

Uitbetaling?

Score per doel

Wegingsfactor (gebiedsafhankelijk)

Benodigd aantal punten

Uitslag

doelen
Biodiversiteit
Landschap
Bodem
Water
Klimaat

Binnen het puntensysteem is op regionaal
niveau te sturen door:

338,4
249,0
233,1
115,4
233,1

25%
5%
40%
20%
10%

147,5
29,5
236
118
59

voldoende
voldoende
onvoldoende
onvoldoende
voldoende

indien alles op groen!

• Maatregelen wel of niet open te stellen
• Eisen van de maatregel aan te passen
(opp. – percentages)
• Doelscore
• Top up regeling
• Medaille regeling

Maatregelen
invultabel

1. Rustgewassen (1)
Met een extensiever bouwplan wordt er een groter aandeel
rustgewassen geteeld. De wortels van een diepwortelend gewas
gaan dieper de grond in en leggen voedingstoffen dieper in de
bodem vast. De betere bodemstructuur zorgt voor een verbeterde
bodemkwaliteit. Er zal een lagere druk van gewas-gebonden ziektes
zijn en het organische stof gehalte in de bodem neemt toe. Indirect
vermindert dit de afspoeling van gewasbestrijdingsmiddelen en
nutriënten richting het oppervlaktewater.

Uitvoering

Er worden in het bouwplan minimaal 20 en maximaal 50%
rustgewassen geteeld.

1. Rustgewassen (2)

2. Vroeg oogsten
Door vroegtijdig te oogsten verkleint het risico dat het land wordt
bereden in de natste periode van het jaar. De kans op
structuurbederf wordt daarmee verkleind met als gevolg dat er een
betere doorworteling is, de vochtdoorlating verbetert en de bodem
beter bewerkbaar blijft. Een bodem met een goede structuur heeft
een beter waterbergend vermogen en er vindt minder uitspoeling
plaats richting het oppervlaktewater. Door een diepwortelend
gewas te telen worden voedingstoffen dieper in de bodem
vastgelegd.

Uitvoering

Oogst voor 1 november:

3. Eiwithoudende gewassen telen
Doel van de maatregel is om op lokaal niveau meer eiwitten te
produceren. Dat kan voor zowel veevoer als voor menselijke
consumptie geteeld worden. De productie van eiwit draagt bij aan
een betere kringlooplandbouw. Het telen van eiwithoudende
gewassen heeft een positief effect op de bodemvruchtbaarheid,
vergroot de gewasdiversificatie en verlaagt het gebruik van
nutriënten.

Uitvoering
Teel op minimaal 12.5% van het bedrijfsoppervlakte een
eiwithoudend gewas.

3. Eiwithoudend gewas (2)

4. Telen meerjarige gewassen
Het meerjarig telen van gewassen kent verschillende voordelen. De
gewassen hebben een langere groeitijd en de plant ontwikkeld
hiermee een veel groter en dieper wortelstelsel dan eenjarige
gewassen. Mineralen kunnen van een diepere bodemlaag
onttrokken en vastgelegd worden.

Uitvoering

De gewassen worden voor
tenminste twee
achtereenvolgende jaren geteeld.

5. Percentage niet productief gewas
Land dat niet in productie is komt in rust en biedt ruimte voor meer
biodiversiteit. Allerlei vormen van agrarisch natuurbeheer zonder
landbouwproductie passen in deze maatregel, van
wintervoedselveld tot landschapselementen, zoals bomen en
struweel.

Uitvoering






Het perceel wordt niet gebruikt voor landbouwproductie in de
periode 15 mei en 15 augustus (niet oogsten, begrazen of
maaien).
Er is minimaal sprake van groene braak.
Bemesting met kunstmest is niet toegestaan.
Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan.

6. Bufferzone
Tevens kunnen de randen een grote aantrekkingskracht hebben voor
insecten, vogels en muizen. Daarmee kan een akkerrand ook een functie
hebben als natuurlijke plaagbeheersing. Door de akkerranden langs een
watergang te leggen is deze meteen een invulling voor je teelvrije zone en
worden emissies richting het oppervlaktewater gereduceerd.

Uitvoering
Er wordt op minimaal 1% van het bedrijfsoppervlakte een bufferzone
aangelegd. De bufferzone wordt niet bemest en is in de periode van 1
juni tot 15 augustus begroeid met een grasmengsel dat uit minimaal 5
meerjarige kruiden bestaat. Er moet minimaal 5 kg/ha aan meerjarige
kruiden worden gezaaid.
De rand heeft een breedte van minimaal 3 meter en ligt tegen een
watergang aan.

6. Bufferzone
Tevens kunnen de randen een grote aantrekkingskracht hebben voor
insecten, vogels en muizen. Daarmee kan een akkerrand ook een functie
hebben als natuurlijke plaagbeheersing. Door de akkerranden langs een
watergang te leggen is deze meteen een invulling voor je teelvrije zone en
worden emissies richting het oppervlaktewater gereduceerd.

Uitvoering
Er wordt op minimaal 1% van het bedrijfsoppervlakte een bufferzone
aangelegd. De bufferzone wordt niet bemest en is in de periode van 1
juni tot 15 augustus begroeid met een grasmengsel dat uit minimaal 5
meerjarige kruiden bestaat. Er moet minimaal 5 kg/ha aan meerjarige
kruiden worden gezaaid.
De rand heeft een breedte van minimaal 3 meter en ligt tegen een
watergang aan.

7. Perceelsgrootte
Kleine percelen zorgen voor een grotere gewasdiversiteit op een
kavel dan wel bedrijf. Daarmee ontstaat er een grotere
biodiversiteit. Het voorkomt een monocultuur en vergroot daarmee
de aantrekkelijkheid van het landschap.

Uitvoering
Bij deze maatregel wordt onderscheid gemaakt in bedrijfsgrootte:



De gemiddelde perceelgrootte mag niet groter dan 10 hectare
zijn.
Percelen met dezelfde gewascode, die aan elkaar grenzen
worden als één perceel beschouwd.

Indien er wordt voldaan aan de hierboven gestelde eisen, dan mag
de gehele beteelbare oppervlakte op worden gegeven.

8. Strokenteelt
Door gewassen in meerdere stroken te telen is er op perceelsniveau
meer gewasdiversiteit. Dit levert voordelen op als het gaat om
biodiversiteit en natuurlijke plaagbeheersing. Strokenteelt is een
concept dat nog in ontwikkeling is. De verwachting is dat door
slimme combinaties van gewassen er minder
gewasbestrijdingsmiddelen nodig zijn en de productie hoger kan
zijn.

Uitvoering
Strokenteelt hoeft binnen de pilot niet op het gehele bedrijf
uitgevoerd te worden. Er worden minimaal 5 aangrenzende stroken
geteeld met minimaal 2 gewassen. Aangrenzende stroken mogen
niet dezelfde gewascode hebben. De stroken zijn maximaal 12
meter breed.

9. Vanggewas
Een bedekte bodem zorgt voor minder uitspoeling van
gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten en draagt daarmee bij aan
een betere waterkwaliteit. Het bodemleven wordt gevoed en
versterkt. Ook wordt een bijdrage geleverd aan de opbouw van
organische stof in de bodem.

Uitvoering
Inzaai gebeurt na oogst van de hoofdteelt (na 15 juli en uiterlijk 15
oktober). Het gewas blijft tenminste 8 weken staan. Bij inzaai op of
voor 15 juli start de 8 weken termijn altijd op 15 juli.
Tijdens de 8-wekenperiode geen activiteiten verrichten die het gewas
en de doelstelling ervan (stikstof opvangen, biodiversiteit) kunnen
beschadigen.
Bemesting is toegestaan. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is
pas toegestaan na de 8 weken periode.

9. Vanggewas

10. Combinatiegewassen

Door gebruik te maken van onderzaai van een vanggewas in de
hoofdteelt is het perceel direct voorzien van een vanggewas na
de oogst. Nutriënten zullen beter worden vastgehouden. Het
perceel hoeft na de oogst niet bewerkt te worden.

Uitvoering
Op minimaal 5% van het bedrijfsoppervlakte wordt gebruikt
gemaakt van een combinatieteelt. Voorbeelden:




Hennepvezel – rode klaver
Mais en onderzaai
Tarwe en (rietzenk) gras

Bij de teelt van mais gelden de geldende RVO-regels m.b.t. het
telen van een vanggewas.

11. Onderwerken vanggewas

Doelstelling van de maatregel is om het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. De reductie van
herbiciden heeft een positief effect op het bodemleven en
verkleint de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het
milieu.

Uitvoering
Het vanggewas wordt (voor)bewerkt door bovengronds te
rollen, klepelen, snijden of anderszins te verkleinen eventueel
in combinatie met een lichte grondbewerking, zoals schijveneg
of kopeg. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet
toegestaan. Nadien kan er een diepere grondbewerking
worden gedaan, zoals ploegen.

12. Percentage bodembedekt
Een bedekte bodem zorgt voor minder uitspoeling van
gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten en draagt daarmee bij aan
een betere waterkwaliteit. Het bodemleven wordt gevoed en versterkt.
Ook wordt een bijdrage geleverd aan de opbouw van organische stof in
de bodem. De bedekking zorgt voor minder erosie en levert en
schuilplaats voor verschillende dieren

Uitvoering

Deze maatregel gaat verder dan het regulier inzaaien van een
vanggewas, dat zit hem voornamelijk in de doelstelling. De maatregel is
namelijk alleen van kracht als meer dan 60% van het
bedrijfsoppervlakte op 15 januari bedekt is. Onder bedekking wordt
verstaan een zichtbaar gewas of vanggewas, of gewasresten
(bijvoorbeeld bevroren of geklepelde groenbemester en graanstoppel).

13. Aanvoeren organische stof

Er ontstaat meer bodemleven die een bijdrage kan leveren aan een
betere ziekteonderdrukking. Een bodem met een hoger organisch stof
gehalte heeft een beter waterbergend vermogen waardoor vocht langer
vastgehouden wordt en er minder snel droogtestress in het gewas
ontstaat. Gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten zullen minder
snel uitspoelen.

Uitvoering



13A: Aanvoeren vaste mest, mestcodes 10 (rundvee), 61 (geit), 56
(schaap) en 25 (paard): maximaal 5 ton/ha bedrijfsbreed.
13B: Aanvoeren compost, mestcode 111: maximaal 10 ton/ha
bedrijfsbreed.

Maximaal 50% van de hoeveelheid fosfaat die het bedrijf mag
aanvoeren komt in aanmerking voor vergoeding.

14. Minder grondbewerking
Door de grond minder intensief te bewerken blijft het bodemleven in de
toplaag en is het makkelijker om het organische stof gehalte te
verhogen. De draagkracht en de berijdbaarheid worden vergroot.

Uitvoering
Het is niet toegestaan om een intensief kerende grondbewerking uit te
voeren. De maatregel kent twee varianten:
15a Er vindt op minimaal 80% van het bedrijfsoppervlakte een niet
kerende grondbewerking plaats. Ploegen en spitten zijn niet toegestaan.
15b Er wordt op minimaal 80% van het bedrijfsoppervlakte tot een
diepte van maximaal 15 centimeter geploegd, of gebruik gemaakt van
een ECO-ploeg.

15. Infiltratiegreppel
Een infiltratiegreppel naast een watergang zorgt ervoor dat
afspoelend water met residuen van gewasbeschermingsmiddelen en
nutriënten afgevangen wordt en wordt opgenomen in de bodem.

Uitvoering
De greppel dient een minimale breedte van 30 centimeter te
hebben. Op klei mag de infiltratiegreppel ook als sleuf worden
aangelegd. De greppel mag niet dichter dan 1,5 meter vanaf het
talud liggen.
De greppel moet binnen 2 weken na het poten/planten/zaaien
aangelegd worden en dient tot de oogst in stand gehouden te
worden.

Groen of rood?
Vul je gegevens in

Dank voor je deelname
Discussie

