
Toelichting nieuw GLB
akkerbouw



Stelsel GLB-NSP; huidig vs nieuw





Er zijn 10 GLMC’s, welke toegelicht worden in de volgende sheets.





• GLMC10: bufferstroken langs droge sloten: langs droge sloten (tussen 1 
april en 1 oktober geen water in staat) een bufferstrook van 1 meter breed



GLMC4: aanleg van bufferstroken

• GLMC4 hangt samen met het 7e Actieprogramma Nitraat

• Eisen:

• 5 meter brede bufferstroken langs KRW-waterlichamen en ecologisch 
kwetsbare wateren; als de bufferstroken meer dan 4% van een 
perceel in beslag nemen, mogen bufferstroken van 3 m gehanteerd 
worden.

• 3 meter brede bufferstroken langs overige watervoerende sloten als 
de bufferstroken meer dan 4% van een perceel in beslag nemen, mag 
er een bufferstrook van 1 tot 0,5 meter breed gehanteerd worden.



• 3 m breed bij KRW-waterlichamen als opp. bufferstrook 5m breed meer 
dan 4% van perceel uitmaakt

• 1 m breed bij KRW-watervoerende sloten als opp. 3 m breed meer dan 4% 
van perceel uitmaakt

• 1 m breed langs overige watervoerende sloten als opp. 3 m breed meer 
dan 4% van perceel uitmaakt

• 0,5 m langs overige watervoerende sloten als de opp. 1 m breed meer dan 
4% van perceel uitmaakt 

• LET OP! Breedte huidige bufferstroken Activiteitenbesluit Milieubeheer 
(teeltvrije zone) is minimumbreedte als deze breder is dan hierboven.

GLMC4: bufferstroken - uitzonderingen





GLMC6, minimale bodembedekking

• Op niet productieve percelen moet voor 31 mei groenbemester 
worden ingezaaid en deze mag niet vernietigd worden voor 31 aug. 

• Extra: op kleigrond minimaal 80% van het landbouwareaal op 
bedrijfsniveau bedekt moet zijn gedurende een periode van 6 weken 
tussen 1 aug en 1nov. Kan bestaan uit gewas, gewasresten, stoppels 
en/of mulchen.



GLMC7: gewasrotatie

• Vanaf 2023 elk volgend jaar op minimaal 1/3 van zijn bouwland 
gewasrotatie plaatsvindt. Onder voorwaarde iedere 4 jaar op elk perceel een 
ander gewas als hoofdteelt wordt verbouwd. 

• Een of meerdere volgteelten na de hoofdteelt binnen hetzelfde kalenderjaar 
tot de inzaai van het hoofdgewas van het volgende jaar wordt beschouwd 
als gewasrotatie, mits de volgteelt bestaat uit een andere gewassoort dan de 
hoofdteelt.

• Op zware klei wordt gewasdiversificatie toegestaan met minimaal drie 
teelten, waarbij het hoofdgewas bestaande uit wintertarwe, wintergerst, 
winterkoolzaad of winterraapzaad op maximaal 75% van het bouwland mag 
voorkomen. Derde teelt op minimaal 5% van bouwland.

• Op zand minimaal eens per 4 jaar een rustgewas geteeld worden als 
hoofdteelt



GLMC7: Gewasrotatie - de uitzonderingen

De rotatieverplichting geldt niet voor percelen die op de peildatum bij 
de landbouwer in gebruik zijn en:

a) Die worden gebruikt voor braak;

b) Die worden gebruikt voor meerjarige gewassen op bouwland

c) Die worden gebruikt voor grassen en andere kruidachtige gewassen 
op bouwland

d) Waarbij meer dan 75% van het bouwland wordt gebruikt voor:
1. Productie van grassen en andere kruidachtige voedergewassen

2. Braak

3. De teelt van vlinderbloemige gewassen

4. Een combinatie van 1, 2 of 3



e) Waarbij meer dan 75% van het subsidiabele landbouwareaal:
1. Bestaat uit blijvend grasland

2. Gebruikt voor productie van grassen of andere kruidachtige 
voerdergewassen

3. Teelt van gewassen onder water

4. Een combinatie van 1, 2 of 3

GLMC7: Gewasrotatie - de uitzonderingen

























Regio 2 Regio 1



Eco-activiteiten akkerbouw

• Rustgewas

• Stikstofbindend gewas/ eiwitgewas

• Meerjarige teelt

• Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 aug of 31 okt)

• Strokenteelt

• Groenbedekking

• Onderzaai vanggewas

• Bufferstrook met kruiden

• Groene braak









Aan de slag

• Simulatie tool RVO 

• Wij werken met excel tool, gebruikt tijdens praktijktoets en aangepast 
aan nieuwe situatie





Het keuzemenu voor 2023: punten en waarden

















Mogelijkheden overlap, voorbeelden

• Concurrentie mogelijk op dezelfde percelen of randen

• Voorbeelden van overlap
• Randenbeheer (groene braak, bufferstroken);

• Punten in eco-regeling

• Vergoeding (waarde) uitbetaald in anlb – tarief lager dan ‘normale’ tarief

• Rustgewas (hoofdteelt) met vogelakker

• RVO is nog bezig met in kaart brengen van overlap en dit in 
simulatietool te verwerken.







voorbeeld



Welke rand?

















vervolg

• Binnenkort uitgenodigd om in te tekenen. Dan nemen wij deze tool 
ook met jullie 1 op 1 door.



Agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLb)



Nieuw beheer ANLb

• Leefgebied klimaat nieuw

• Watermaatregelen uitgebreid



Klimaat- en watermaatregelen (nieuw)

• Bodemverbetering op bouwland en grasland
• Ruige mest 

• Vaste meststoffen en bodemverbeteraars

• Infiltratiestrook in bufferzone

• Verbrede bufferzone



Wijzigingen huidige beheerpakketten  
Wintervoedselakker

- Grotere akkers (>3 ha.) in blokken, of andere ecologisch waardevolle indeling. 

- ‘Late wintervoedselakkers’ ingangsdatum 1 september i.p.v. 1 oktober (alleen voor bollentelers)

Vogelakker

- Combinatie van stroken

• Oogstbaar eiwitgewas (luzerne)

• Braakstroken

• Grasklaver in eigen beheer (langere cyclus en gefaseerd maaien)

- Strook luzerne laten staan bij oogst > tip: 1 meter breder zaaien dan maaibreedte

- Bredere stroken (>18 m.) tussen de braak mogelijk

Luzernevlinder. Foto: Henk Groeneveld



Kruidenrijke akkerrand 

- Nagenoeg ongewijzigd. 

- Bredere randen (> 12 meter) toegestaan indien ecologisch van meerwaarde (maatwerk). 

- Combinatie met verplichte bufferstroken (GLMC) is mogelijk. 

Vogelgraan met stoppel

- Nagenoeg ongewijzigd. 

- Onderzaai tegen onkruid geen optie, maar alternatief in nieuw pakket Stoppelland 

Wijzigingen huidige beheerpakketten  



Nieuwe beheerpakketten 

Stoppelland

- Stoppels of gewasresten zijn beschikbaar in de winterperiode. 

- Gericht op wintervoedsel en dekking 

• Graanstoppel

• Gewasstoppel (o.a. aardappel, suikerbieten, knolselderij)

• Verlengde graanstoppel: voor broedvogels als veldleeuwerik en gele kwikstaart



Nieuwe beheerpakketten 

Bloemenblok

- Komt voort uit PARTRIDGE 

- Voedsel, veiligheid en voortplanting voor boerenlandvogels

- Ook goed voor insecten

- Meerjarig pakket: elk jaar helft opnieuw inzaaien

- Gaat om (structuur)variatie, gelaagdheid

- Kruidenmengsel, weinig graan 



Nieuwe beheerpakketten 

Keverbank

- Komt voort uit PARTRIDGE 

- Maatwerk

- Verhoogde strook: warmer, droger: trekt insecten

- Voedsel, veiligheid en voortplanting 

- Langjarig pakket

- Moet samen met bloemenblok of brede meerjarige rand 

- Combinatie:

• ingezaaide kruiden 

• meerjarig en braakstrook



Algemeen

- Maatwerk

- Mozaïek:
• Spreiding, 
• Variatie (in pakketten en in meerjarig/eenjarig), 
• Gelaagdheid

- Bieden van alle habitats, de 3 V’s : 
• Voortplanting, 
• Veiligheid 
• Voedsel (zomer, winter en zowel voor ouders als kuikens)


