
Bijeenkomst 
weidevogelbeheer 2022

Doorkijk naar ANLb 2023-2028



Programma

• Toelichting nieuw GLB

• Nieuw beheer (klimaat)

• Optimalisatie weidevogelbeheer
• Nieuwe beheerpakketten

• Afsluiting



Toelichting nieuw GLB 
veehouderij



Stelsel GLB-NSP; huidig vs nieuw





Er zijn in totaal 10 GLMC’s, zie volgende 2 slides voor een korte beschrijving





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



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.



GLMC 7 en 8

• Niet van toepassing veehouders als je voldoet aan:
• >75% van het bouwland wordt gebruikt voor grassen en andere kruidachtige 

gewassen. 

• Voorwaarden van ANLb beheer (als dit tegenstrijdig is met voorwaarden 
GLMC7)



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













Regio 2 Regio 1



Eco activiteiten veehouderij

• Langjarig grasland

• Grasland met kruiden

• Gras/ klaver

• Groenbedekking (na mais)

• Onderzaai vanggewas (mais)

• Verlengde weidegang (1500 of 3000 uur)

• Bufferstrook met kruiden (zowel langs grasland als bouwland)

• Groene braak

• Maar denk ook buiten gebaande paden: 1-2 ha luzerne ipv mais kan je veel 
winst opleveren binnen de eco-regeling. 



H09. Gras-klaver 
Klimaat 4

Bodem en lucht 4

Water 0

Landschap 1

Biodiversiteit 1

Totaal 10

zand € 28,-

overig € 28,-
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Voorbeeld: punten en waarde van eco-activiteit 





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

• Kruidenrijk grasland 

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



VOOR 2023: indientermijn is aangepast naar 1 maart – 15 mei





voorbeeld











Controleren punten en waarde







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



Optimaliseren weidevogelbeheer

• Eisen aan weidevogelgebied

• Optimalisatie bespreken



Eisen aan weidevogelgebied – 1



Eisen aan weidevogelgebied – 2



Huidige beheerpakketten 

• Nieuw pakket: kievitstrook (in mais)

• Lichte wijzigingen in pakketten (niet alle)

• Plasdras; geen verschil meer tussen waterdiepte. 
Nu alles drassig.

• Ruige mest; nu 5-10 ton uitrijden

• Legselbeheer op bouwland en grasland 2 
afzonderlijke pakketten

• Bij voorkeur kuikenland naast legselbeheer op 
bouwland

• Tarieven stijgen licht


