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Voorwoord	
 
Voor u ligt het gebiedsplan van de Noordkust (het Hogeland) en Slochteren in het kader van de pilot 
Akkerbelt. Velen van u hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit gebiedsplan. Groepen 
boeren, terrein beherende organisaties, overheden en bedrijven die producten leveren aan en/of 
afnemen van de landbouwbedrijven in ons gebied. We hebben het enthousiasme waarmee alle 
partijen meegedacht en gediscussieerd hebben bijzonder op prijs gesteld. We hebben met elkaar 
benoemd wat er goed en minder goed gaat. Er zijn ideeën aangedragen hoe het beter zou kunnen. 

Ik wil iedereen die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van dit gebiedsplan bedanken voor de 
tijd en de inzet en ideeën. Vooral ook Monique Spierings, trekker van dit project, die u van alle kanten 
bevraagd heeft en de informatie verwerkt heeft in verslagen en neergelegd heeft in dit plan.  

Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer is een kernactiviteit van Collectief Midden Groningen. Hiervoor 
maken we ook gebiedsplannen. Maar dit was anders. Dit gaat over de kernactiviteit van de agrarische 
bedrijven binnen ons werkgebied, voedsel produceren. De vraag is; “ hoe kunnen we in een goede 
verhouding met  bodem, water , landschap , natuur  en klimaat voedsel  produceren?”. Hiervoor zijn 
veel ideeën aangedragen. Ideeën waarbij sprake is van beslag op de grond. Grond welke dan niet of 
veel minder voor het produceren van voedsel gebruikt kan worden. Het wordt nu op enkele bedrijven 
in bedrijfsplannen verwerkt om te kijken hoe dit in de praktijk werkt. Zo ervaren we met welke 
drempels we mee te maken krijgen  en waar we tegenaan lopen.  Wellicht is het de regelgeving of 
misschien zijn er praktische bezwaren. Van belang is dat we vergroeningsmaatregelingen aanreiken, 
die op elk bedrijf uitgevoerd kunnen worden. De voortekenen zijn gunstig.  

De  GLB-pilot “Akkerbelt “ is opgezet om onze minister te adviseren over het invullen van de 
vergroening van het nieuwe Europese landbouwbeleid. Het nieuwe GLB biedt  ruimte  voor een 
regionale invulling. In het voorliggende plan geven wij aan hoe de regionale invulling van maatregelen 
in onze gebieden eruit zou kunnen zien en hoe dat binnen de kaders van het nieuwe GLB financieel 
gewaardeerd  zou kunnen worden.  Het is de bedoeling dat al gedurende de pilot tussentijdse adviezen 
aangereikt worden. Wij hopen dat dit gebiedsplan daarvan een bouwsteen mag zijn. 

Voorzitter van Agrarisch Natuur en Landschapcollectief Midden Groningen 

 

 

Wouter Schep 
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Samenvatting 
 

Dit gebiedsplan is geschreven in het kader van de pilot “Regionaal maatwerk voor een groenere 
akkerbouw”.  Wat de pilot inhoudt kunt u lezen in hoofdstuk 1.  
De opdracht voor de uitvoering van de pilot is aangenomen door Collectief Midden Groningen. Hoe 
het collectief aankijkt tegen haar plaats in dit proces staat beschreven in hoofdstuk 2.  
Het collectief werkt voor deze pilot in twee deelgebieden, het Hogeland en rondom Slochteren. 
Beschrijving van deze gebieden met hun waarden en knelpunten en het verschil tussen de gebieden 
staat beschreven in hoofdstuk 3.  
Om ideeën voor een groenere akkerbouw op tafel te krijgen heeft CMG een gebiedsproces opgestart.  
Hoofdstuk 4 beschrijft dit proces tot op dit moment.  
Diverse organisaties, in dit plan gebiedspartijen genoemd, werken in deze gebieden. Zij zijn bevraagd 
over hun doelen en opgaven in relatie tot de twee gebieden. Meer hierover in hoofdstuk 4.  
In hoofdstuk 5 zoomen we in op deze organisaties en geven we vervolgens aan hoe we samen 
zouden kunnen werken aan het invullen van de ecoregeling.  
Hoe we de regionale invulling voor een groenere akkerbouw op het Hogeland en rondom Slochteren 
zouden willen invullen in het nieuwe GLB staat in hoofdstuk 6.  
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1. De pilot Akkerbelt  
 
Er zijn tal van initiatieven om de akkerbouw te verduurzamen. Bij de overheid en vele andere 
bestuurslagen en organisaties is het besef doorgedrongen dat er iets moet veranderen ten gunste van 
bodem, water, klimaat, biodiversiteit en landschap. De overheid maakt al enige jaren agrarisch natuur- 
en landschapsbeheer mogelijk. Er wordt op dit moment op alle fronten nagedacht en gepraat over de 
kringlooplandbouw en de natuurinclusieve landbouw. Ook het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) zet sinds enkele jaren in op vergroening. De vergroening is echter weinig effectief en biedt de 
akkerbouw weinig mogelijkheden tot maatwerk. Negen akkerbouwcollectieven hebben de handen 
ineengeslagen voor een landelijk pilotproject ‘Akkerbelt’ waarmee de kansen voor een ‘groenere’ 
akkerbouw veel beter worden benut dan nu. De pilot richt zich primair op de vormgeving van het 
nieuwe GLB. Dit zal van kracht worden in 2021/2022. Nederland krijgt in het nieuwe GLB meer ruimte 
om de vergroening in te vullen. 
 
Collectief Midden Groningen (CMG) is een van de negen collectieven. CMG voelt zich zowel 
verantwoordelijk voor een effectieve vergroening als een goede economisch haalbare bedrijfssituatie 
voor de boeren in het gebied. CMG heeft twee totaal verschillende gebieden uitgekozen om op te 
focussen. In beide gebieden spelen aardappelen de hoofdrol en is er sprake  van intensief 
bodemgebruik. Het Hogeland is lichte kleigrond en rond Slochteren is het zand. In de beide gebieden 
worden dezelfde veldmaatregelen neergelegd. Daarmee wil het collectief informatie op tafel krijgen 
over de wijze waarop de (nu nog algemene) veldmaatregelen regionaal ingekleurd moeten worden om 
effectief te zijn bij het behalen van de beleidsopgave. Het type bedrijf, het bedrijfsplan en de bodem 
zullen van invloed zijn.   
 
De focus van CMG ligt vooral op verbetering van de bodem- en waterkwaliteit (aandacht voor 
bodemvruchtbaarheid, het organisch stof (OS)- gehalte, structuurverbetering en meer bodemleven 
door vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen). Het aanleggen van akkerranden rondom elk 
perceel zal tot vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen leiden doordat er 
vanuit deze randen natuurlijke bestrijders het gewas intrekken. De akkerranden dragen tevens bij aan 
verbetering van de waterkwaliteit want er vindt geen verwaaiing of afvloeiing plaats. Verhoging van 
het OS-gehalte van de bodem en verbetering van de structuur van de bodem zal door het inzaaien van 
diep wortelende groenbemesters plaats vinden, dit zal ook bijdragen aan het vasthouden van 
regenwater waardoor gewassen beter bestand zijn tegen extreme weersveranderingen.   
 
Het collectief wil met de pilot bouwstenen leveren voor het nieuwe GLB, onder meer waar het gaat 
om de mogelijke rollen van collectieven en het samenstellen van een regionaal maatregelenmenu. De 
nieuwe rol ligt op het vlak van actief gebiedspartijen betrekken bij de veranderende insteek,  agrariërs 
enthousiasmeren voor de meest passende vergroeningsmaatregelen.   
 
CMG zal in gesprek gaan met boeren in beide gebieden om te bespreken welke maatregelen, waar 
uitgerold kunnen worden. De veldmaatregelen zullen naar verwachting in de uitvoering en het 
uiteindelijke resultaat gaan verschillen. De verschillen zullen bijdragen aan het samenstellen van een 
optimaal regionaal toegesneden maatregelmenu.  
 
De pilot loopt twee jaar: van februari 2019 tot en met maart 2021.  
Lees meer: https://toekomstglb.nl/cap-pilots/glb-pilots-toekomstbestendige-landbouw/akkerbelt/ 
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2. Collectief Midden Groningen (CMG) 
 
Introductie 
Het werkgebied van het collectief Midden Groningen (CMG) is groot: het loopt van Delfzijl tot 
Groningen, Hoogezand, Zoutkamp. 
 

 
 
 
CMG is 14 oktober 2014 opgericht, vanuit een samenvoeging van vier agrarische natuurverenigingen 
in Groningen (ANLS, Ons Belang, Vereniging Meervogel en Wierde & Dijk). Het bestuur bestaat uit een 
afvaardiging van deze agrarische natuurverenigingen, plus een onafhankelijke secretaris. Inmiddels zijn 
er 5 medewerkers in dienst bij CMG. Bestuursleden en projectmedewerkers van CMG zijn enthousiast 
en echte doeners. De organisatie is de afgelopen 4 jaar gegroeid en heeft steeds meer activiteiten 
opgepakt.  In tabel 1 is af te lezen welke ANLb maatregelen/pakketten CMG coördineert. Want CMG 
is ondernemend en ontwikkelingsgericht en staat dichtbij de agrariërs in het gebied. CMG bestaat uit 
agrariërs en spreekt de taal van de agrariërs. CMG gaat voor oplossingen, die kunnen en die werken.  
Gelijktijdig met de pilot Akkerbelt wordt gewerkt aan de pilot Hoe en dan Zo? Ook in het kader van het 
nieuwe GLB.  
 
Tabel 1.  ANLb maatregelen/pakketten 
 

ANLB in het AKKERBELT GEBIED 2019 
        

    
hectare 

       

Slochteren kruidenrijke rand 6,7192 
       

  
vogelakker 15,3818 

       
  

wintervoedselveld 16,9861 
       

  
bufferranden 16,7765 

       
 

totaal 
  

55,8636 
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noordkust kruidenrijke rand 7,7487 
        

  
vogelakker 67,9273 

        
  

vogelgraan 22,6781 
        

  
wintervoedselveld 16,1662 

        
  

bufferranden 14,1173 
        

  
stoppel 

 
3,5154 

        
  

botanisch 
grasland 

5,5298 
        

 
totaal 

  
137,6828 

        
             

westpolder botanisch 
grasland 

7,9805 
        

  
kruidenrijke rand 2,5393 

        
  

wintervoedselveld 1,4228 
        

  
vogelakker 4,9421 

        
 

totaal 
  

16,8847 
        

             
             
             

 
Twee ANLb pakketten worden in een aangepaste vorm meegenomen in de pilot. De aanpassingen 
hebben te maken met de beoogde opgave. Vogelgraan wordt gecombineerd met een groenbemester 
omdat daarmee een grotere bijdrage aan het verbeteren van de bodem wordt geleverd. 
De akkerranden in het ANLb liggen langs watervoerende sloten in het kader van het Deltaplan 
Agrarisch Water.  In de pilot willen we 3 (6 of 9) meterranden rondom de percelen onder andere om 
een grotere bijdrage te leveren aan de algemene en de functionele agro-biodiversiteit.  
Voor de omgeving Slochteren en de Westpolder is vogelgraan een nog onbekend pakket. 
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3. De (deel)gebieden van de pilot Akkerbelt  
 
Voor de pilot heeft CMG besloten om zich te richten op twee deelgebieden: Het Hogeland en 
Slochteren. Deze twee gebieden klei en zand zijn geselecteerd om duidelijk te krijgen hoe het regionale 
maatwerk bij de veldmaatregelen eruit moet komen te zien.  
 

 
 
 
Als je op de grondsoortenkaart kijkt dan is er sprake van twee verschillende gebieden, het Hogeland 
en het gebied rond Slochteren . Van oudsher werd er een verschil gemaakt tussen deze twee gebieden. 
Het verschil was gebaseerd op de grondsoort . 
Er is een behoorlijk verschil in het bouwplan van beide gebieden. Op het Hogeland is het bouwplan 
voornamelijk 1:3 waarbij elke drie jaar het gewas aardappel terug komt. Dit zijn hoofdzakelijk 
pootaardappelen en rond Slochteren is het bouwplan 1:2. In dit gebied zijn het zetmeelaardappelen 
en hier vermeerderd men ook het eigen pootgoed [ TBM regeling]. Boeren in beide gebieden geven 
aan dat zij zich bewust zijn van de achteruitgang van de kwaliteit van de bodem. Op het Hogeland zijn 
er een aantal boeren die willen experimenteren met een rustjaar in combinatie met een 
groenbemester. Het rustjaar komt in de plaats van de tweede graanteelt. Het leidt tot verandering in  
het bouwplan en zal leiden tot verbetering van de bodem. In Slochteren ziet men meer in het 
verbouwen van vogelgraan in combinatie met een groenbemester. Dit gaan we vergelijken met het 
verbouwen van graan op de gebruikelijke manier. 
 In beide gebieden zijn aardappelen het belangrijkste gewas. Aardappel wordt wel de kurk van de 
Nederlandse akkerbouw genoemd, omdat gemiddeld 50% van het inkomen in de akkerbouw uit de 
teelt van dit gewas voortkomt. De teelt van aardappel vraagt een hoog kennisniveau en inzet van 
hoogwaardige apparatuur. Op het Hogeland zijn het poot- en consumptieaardappelen en bij 
Slochteren zijn het zetmeelaardappelen. De pootaardappel wordt van oudsher vooral langs de kust 
geteeld, omdat daar door gemiddeld lagere temperaturen de luizendruk lager is. Luizen zijn een 
belangrijke vector voor virusziekten, die juist in de sterk op export gerichte pootaardappelsector niet 
aangetroffen mogen worden.  
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3.1 Het Hogeland 

3.1.1. Omschrijving en kenmerken  
 

Het Hogeland, begrensd door de Lauwersmeer, het Reitdiep en de spoorlijn naar Roodeschool (tot aan 
Usquert) wordt gekenmerkt door dijken en wierden. Een deel van de grond ligt binnen de oude 
zeedijken (die tegenwoordig geen bescherming meer bieden tegen hoog water), de zogenoemde 
‘slapers’. Een ander deel ligt buiten de oude en binnen de nieuwe zeedijken; het gaat om relatief 
nieuwe polders van één à twee eeuwen geleden, dus vruchtbare grond, lichte jonge zeeklei. Deze 
zavelgronden liggen direct tegen de Waddenzee aan en sluiten aan bij de kwelderwerken die 
onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (voormalige EHS). Het wierdenlandschap 
kenmerkt zich door wierden(dorpen) langs natuurlijke waterlopen in de kerngebieden en 
wierden(dorpen) in reeksen samenvallend met oude kustlijnen. Het dijkenlandschap kenmerkt zich 
door parallelle dijken en boerderijreeksen langs slaperdijken. Het gebied kent een grootschalige 
openheid, wierden, wierdedorpen, natuurlijke laagten, natuurlijke waterlopen (maren, kromme 
sloten, onregelmatige blokverkaveling, trekvaarten, dijken, monumentale boerderij(erv)en, borgen en 
kerken. In dit gebied liggen grote akkerbouwbedrijven. De gemiddelde bedrijfsgrootte is 77 ha.  
 

3.1.2. Gewassen 
 

Op het Hogeland kiest de akkerbouwer naast aardappelen voor hoog salderende gewassen. Veelal zijn 
dit wortel- of rooigewassen, die veel van de grond vragen (aan voeding, water, gewasbescherming, 
etc.) en waarvan de teelt ook een aanslag is op de structuur en het organisch stofgehalte van de grond: 
suikerbiet, winterpeen, zaai- en plantui en akkerbouwmatige groenten. Daar tegenover staan lager 
salderende gewassen die vaak ook ‘maaigewas’ zijn: granen, peulvruchten, handelsgewassen (karwei, 
koolzaad, blauwmaanzaad), luzerne, graszaad. Het is noodzakelijk om dergelijke gewassen in de rotatie 
op te nemen, omdat ze in het algemeen een gunstige uitwerking hebben op de grond, zoals verbetering 
van de bodemstructuur, de bodemgezondheid en het organisch stofgehalte. Ze zijn dus onmisbaar om 
de bodem gezond te houden (of te maken) en vormen dus een voorwaarde om de hoog salderende 
rooigewassen te kunnen blijven telen. Om die reden worden deze gewassen ook wel ‘rustgewassen’ 
genoemd. 
De vergroening wordt op dit moment veelal ingevuld met vanggewassen. Tabel 1 op bladzijde 7 geeft 
aan hoeveel ANLb er ligt op het Hogeland. 
 

3.1.3. Knelpunten in het gebied 
 

Afnemende bodemkwaliteit, toename van ziektes en plagen en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. De droogte is nog niet erkend als groot probleem, maar is mogelijk in 
de toekomst wel een belangrijk knelpunt voor agrariërs.  
Knelpunten voor de Waterschappen zijn de nutriënten-uitspoeling en de aanwezigheid van  
gewasbeschermingsmiddelen (tast de waterkwaliteit aan). Mogelijk wordt de aanvoer van voldoende 
water in droge zomers een knelpunt.  
Ook als knelpunt werd opgemerkt , wanneer verschillende soorten  bedrijven  gaan samenwerken  B.V. 
melkveebedrijven en akkerbouwbedrijven dit andere regelgeving vereist. De regels zijn nu teveel  
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gericht op de individuele bedrijven.  Bij samenwerking wordt hier geen rekening mee gehouden. Hier 
zal ook een oplossing voor gevonden moeten worden, welke de bodem kwaliteit ten goede komt .  

3.2. Slochteren 

3.2.1. Omschrijving en kenmerken  
 
In de oude gemeente Slochteren is sprake van klei op veengrond en hier en daar stukken zand. De kern 
van de gebied wordt gevormd door lintbebouwing op een pleistocene zandrug, het 
wegdorpenlandschap. Op de zandgrond dicht tegen de woonkernen aan bestaat het bouwplan uit 
aardappels en granen. De lager gelegen delen bestaan uit voormalige veengrond. De percelen in dit 
gebied zijn vrij breed en worden doorsneden door eikensingels Het wegdorpenlandschap kenmerkt 
zich door grootschalige openheid, reliëf van glaciale ruggen, groene linten, wegdorpen met 
boerderij(erv)en (soms slingertuinen) en soms zware wegbeplanting, borgen met landgoedbossen. 
Enkele natuurterreinen zoals het Slochterbos dat voornamelijk uit eikenhout bestaat en enkele 
ruilverkavelingsbosjes met vrij jong loofhout, maken het gebied op sommige plekken wat minder open. 
Ten noorden van het gebied ligt een vrij recent ingerichte groot natuurgebied dat deel uitmaakt van 
het Natuurnetwerk Nederland, het Roegwold. Het ligt tussen het Schildmeer  en het Zuidlaardermeer. 
De provincie heeft dit lint aangegeven met ‘belangrijke natuur’. Dit gebied biedt mogelijkheden voor 
natuurcompensatie vanuit verstorende ontwikkelingen elders in de provincie en biedt kansen voor 
toerisme en recreatie.  
 
Dit deelgebied beslaat voormalig hoogveen, nu laagveengebied, met daarin de dichtgeslibde Fivel 
(Slochter Ae), de zandrug Siddeburen-Schildwolde-Slochteren en een deel van het veenkoloniale 
akkergebied ten zuiden daarvan. Wegdorpenlandschappen vormen het bijbehorende landschapstype, 
gekenmerkt door dorpslinten met boerderijen, kerk- en borgterreinen. Op de overgang van het 
laagveengebied naar de zeeklei komt nog de karakteristieke meedenverkaveling voor. In Midden-
Groningen liggen belangrijke onderdelen van de ecologische hoofdstructuur. De oeverlanden van het 
Schildmeer zijn daarnaast beschermd natuurmonument.. 
 

3.2.2. Gewassen 
 
In het gebied rond Slochteren mogen de zetmeelaardappelen één-op-twee geteeld worden, dus om 
het jaar op hetzelfde perceel. Dit is ooit ontstaan om de akkerbouw in het zetmeelaardappel - telend 
gebied en de verwerker van deze aardappelen (AVEBE) ter wille te zijn. Voor de akkerbouwers leverde 
dit gewas een hoger saldo op dan bijvoorbeeld wintertarwe en voor AVEBE een groter 
verwerkingsvolume en daardoor een lagere kostprijs. Het management van de bodemgezondheid 
vraagt in het gebied veel aandacht. bijvoorbeeld door zorgvuldige afwisseling van rassen om 
resistentiedoorbraken van nematoden (‘aardappelmoeheid’) te vermijden.  
Rond Slochteren is een ruimer bouwplan lastig te realiseren vanwege leveringsafspraken met Avebe. 
Inleveren op het areaal aardappels is ook niet wenselijk omdat de ondernemers teveel afhankelijk 
maakt van subsidies. De ervaring in bijvoorbeeld het Hogeland is wel, dat aardappels na braak tot zo’n 
40% hogere kg-opbrengst kan opleveren. De akkerbouwers in het gebied Slochteren beseffen, dat het 
korte bouwplan met aardappelen, dat hier gebruikelijk is, de kg-opbrengst drukt en de risico’s op 
aardappelmoeheid verder vergroot.  De vergroening wordt op dit moment veelal ingevuld met 
vanggewassen. De tabel op bladzijde 8 geeft aan hoeveel ANLb er ligt in het gebied rond Slochteren. 
Een aantal akkerbouwers heeft belangstelling voor vogelgraan als vervanger van graan in het 
bouwplan; het is dienstbaar aan wat de maatschappij vraagt, het is een volveldse maatregel welke ook 
nog wat oplevert, goed voor de bodem, biodiversiteit (vogels) en klimaat. Laat je de stoppel staan dan 
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is dat goed voor de trekvogels. Werk je de stoppel onder en zaai je groenbemesters dan verhoog je het 
OS-gehalte van de bodem en draag je bij aan een rijker bodemleven. Vogelgraan als vervanger voor 
graan is in deze regio goed te realiseren.  
De vergroening wordt op dit moment veelal ingevuld met vanggewassen. Tabel 1 op bladzijde 7 geeft 
aan hoeveel ANLb er ligt rond Slochteren. 
 

3.2.3. Knelpunten  
 

De kwaliteit van de bodem is ook in het gebied rond Slochteren een aandachtspunt. Door de intensieve 
teelt gaat de bodemvruchtbaarheid achteruit  en daarmee ook de gewasopbrengst. Daar komt nog bij 
dat er veel aardappelopslag is als de winters zacht zijn. Dan zijn er extra bewerkingen nodig. Het 
verhogen van de bodemvruchtbaarheid is een zaak van lange adem en vraagt veel inspanning. 
Het gebied heeft te maken met bevolkingsdaling en aardbevingen en daarmee samenhangend spelen 
er veel en grote vraagstukken op het gebied van leefbaarheid en energie. In het gebied is ruimte voor 
grootschalige landbouw en daar is het waterbeheer ook op ingericht.  Hoewel de waterkwaliteit 
redelijk is werken het Waterschap Hunze en Aa’s en CMG samen aan het neerleggen van bloem- of 
kruidenrijke akkerranden om de afspoeling van nutriënten tegen te gaan. 
Knelpunt is hier ook de mestnormen. Er wordt aan gewas meer afgehaald dan er opgebracht mag 
worden. Dit betekent dat er roofbouw op de grond gepleegd wordt. De oplossing ligt in het verhogen 
van het aandeel organische mest tot  90 procent  van de bemestingsnorm en er op brengen wat er 
afgehaald wordt. Dit gaat de uitputting en mogelijk erosie van de grond voorkomen. 
 
 
Tabel  2. Schematische weergave van de twee gebieden 
 

Deelgebied Bodemtype landschapstype Grootste opgave Akkervogelsoorten Bouwplan 

Het Hogeland Klei Het gebied 
kent een 
grootschalige 
openheid, 
wierden, 
wierdedorpen, 
natuurlijke 
laagten, 
natuurlijke 
waterlopen 
Poot- 
aardappelen 

Organische stofgehalte 
bodemstructuur,  
bodemleven 

grauwe kiekendief, 
patrijs, veld-
leeuwerik,  velduil, 
kwartelkoning, 
blauwe kiekendief 

1 op 3 

Slochteren Zand Wegdorpenland
schap 
kenmerkt zich 
door 
grootschalige 
openheid, 

Organische stof 
gehalte, 
waterkwaliteit,  
(functionele agro-) 
biodiversiteit 

Grauwe kiekendief, 
velduil, 
veldleeuwerik,  
patrijs, kneu 

1 op 2 
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groene linten 
zetmeel -
aardappelen, 
bieten en 
graan  
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4. De totstandkoming van dit gebiedsplan  
 

4.1. Proces  
Na een fase van opstarten, bij elkaar brengen van initiatieven en ideeën, verzamelen van informatie, 
en intern overleg, hebben in twee deelgebieden bijeenkomsten met agrariërs plaatsgevonden. Een 
volgende stap was een bijeenkomst met vertegenwoordigers van gebiedspartijen (provincie, 
gemeenten, waterschap en terreinbeherende instanties en de agrariërs. Hier is gesproken over de 
ideeën van agrariërs ten aanzien van een groenere akkerbouw en hoe die er in hun gebied uit zou 
kunnen zien en op welke wijze de partijen samen zouden kunnen werken.  
 
Agrariërs geven aan dat allerlei partijen iets zeggen en vinden over wat de boeren moeten doen zonder 
dat deze partijen iniatieven nemen om zelf veranderingen aan te brengen en zonder dat deze partijen 
aangeven hoe het één en ander gefinancierd moet worden. Daarom zijn eerst bijeenkomsten met 
agrariërs gehouden.  
 

4.2. Bijeenkomsten 
 

In Slochteren hebben 2 bijeenkomsten plaatsgevonden. In de eerste bijeenkomst is veel gesproken 
over frustraties over huidige wet- en regelgeving, onderwaardering van inspanning en geringe 
aandacht voor economische positie van boeren. Een stevig gesprek, wat zich kenmerkte door grote 
betrokkenheid van agrariërs. Tevens zijn een aantal ideeën op tafel gekomen, welke in een tweede 
bijeenkomst verder zijn uitgewerkt.  
 
Rondom Slochteren / zand 
 
Het draagvlak voor vergroeningsmaatregelen moet opgebouwd worden. De boeren zijn gericht op 
vooruitgang en verbetering van hun bedrijfsvoering bijvoorbeeld door technologische 
ontwikkelingen. “Wellicht kan de techniek een groenere akkerbouw dichterbij brengen”. Draagvlak 
voor verdere vergroening van de akkerbouw hangt nauw samen met verdienmodellen. “Als we gaan 
omschakelen naar een meer natuurinclusief bouwplan, moet dat wel ergens van betaald worden.” Er 
is belangstelling voor samenwerking met veehouders maar de boeren ervaren de huidige regels als 
onwerkbaar “Met de huidige mestwetgeving is het haast onmogelijk om onderling samen te werken 
voor een stukje circulaire landbouw”. Er is ook draagvlak voor het inzetten van compost waarbij 
opgemerkt wordt dat het gebruik van compost vrijgesteld zou moeten worden van de 
mineralenboekhouding.  
 
 
 
Op de klei / Het Hogeland heeft één bijeenkomst plaatsgevonden.  
Tijdens de bijeenkomst met boeren op het Hogeland, voorafgaand aan het formuleren van het 
gebiedsplan, is gesproken over de vergroening zoals die nu ingevuld wordt. De aanwezige 
akkerbouwers geven aan, dat zij voor het huidige GLB hoofdzakelijk groenbemesters inzaaien.De 
inzet van groenbemesters is een eenvoudige manier om te vergroenen en levert een bijdrage aan het 
verbeteren van de bodem. 
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Er is draagvlak voor  
- het optimaliseren van het gebruik van groenbemesters, 
- vogelgraan eventueel gecombineerd met luzerne. Het alternatief voor tarwe moet wel 

meerwaarde hebben voor de biodiversiteit en eenvoudig, zonder spuiten te verbouwen zijn. 
- samenwerkingsmogelijkheden tussen akkerbouwers en veehouders. Dat zou bij kunnen 

dragen aan het behalen van de opgave op het gebied van bodem, water, klimaat en 
biodiversiteit. De samenwerking kan betrekking hebben op het verbouwen van eiwitrijke 
gewassen voor veehouders en andersom het gebruiken van de mest van de veehouders uit 
de buurt. 

- bufferranden inzaaien: de aanwezigen staan hier positief tegenover en zien het ook als een 
gemiste kans in de huidige vergroening. Naast de biodiversiteit heeft het ook het voordeel 
dat het een natuurlijke plaagbestrijding bevordert. De strokenteelt is daar ook op 
gebaseeerd. 

- CO2 vastlegging: CO2 wordt vastgelegd door zowel de teelt van gewassen als de verhoging 
van het organische stofgehalte van de grond. Dit zou onder de aandacht van de politiek 
gebracht moeten worden.   

 
 
Aanwezige boeren waren het er over eens dat de wijze waarop nu invulling wordt gegeven aan de 
vergroening toe is aan verbetering. Verbetering om de kwaliteit van m.n. de bodem te verbeteren.  
 
Vanuit beide groepen zijn vertegenwoordigers naar de bijeenkomst met gebiedspartijen gekomen. Bij 
die bijeenkomst lagen de voorstellen uit de hierboven beschreven bijeenkomsten op tafel en is actief 
en concreet met de andere partijen gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden. Een aantal kansrijke 
ideeën zijn op tafel gekomen.  
Vertegenwoordigers van Gemeente Midden Groningen en het Waterschap Hunze en Aa’s konden niet 
aanwezig zijn. Zij hebben op een later tijdstip de vraag voorgelegd gekregen op welke wijze ze aan 
zouden kunnen sluiten bij de ideeën die op tafel liggen. 
 
Benaderen en betrekken van agrariërs 
Agrariërs zijn via het warme netwerk telefonisch benaderd, met een open vraag of men mee wil 
denken voor een groenere akkerbouw voor het nieuwe GLB. Er is gezocht naar een gemengde groep 
boeren; jong, ouder, man, vrouw, verschillende soorten bedrijven (tulpen, gemengd, pure akkerbouw, 
veehouderij), wel/niet ANLb leden. Provincie en Staatsbosbeheer zijn gevraagd aan de schuiven. 
 
De relatie van CMG met de boeren is een belangrijke factor voor het draagvlak onder agrariërs. Deze 
goede vertrouwensrelatie moet ten allen tijde prioriteit blijven.  
Door direct vanaf het begin de akkerbouwers te betrekken bij de vraag hoe de groenere akkerbouw 
eruit zou kunnen zien, kan bijgedragen hebben aan het draagvlak wat er nu is. In de toekomst moet 
hier blijvend in geïnvesteerd worden.  
Bedrijfsoverstijgende maatregelen, onderzoek, voorlichting en sturing op maatregelen zou bij CMG 
moeten komen te liggen. In de tijd zou het zo kunnen zijn dat er jaarlijks of tweejaarlijks of driejaarlijks 
met elkaar zo’n gebiedsproces doorlopen wordt en opnieuw keuzes gemaakt worden voor bepaalde 
veldmaatregelen en samenwerkingsprojecten. 
 

4.3. Meerwaarde van de pilot 
 
De GLB pilot draagt bij aan de transitie in de landbouw. De pilot is een emancipatoir, op elkaar 
betrokken, proactief  en maatschappelijk ontwikkelingsproces. 
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De pilot draagt bij aan een actieve samenwerking met andere gebiedspartijen, hierbij valt te denken 
aan ecologisch berm- en slootbeheer. De pilot geeft aanleiding om door te denken op de veranderende 
rol vanhet collectief. 
Met de pilot is de mogelijkheid ontstaan om in een groter gebied veldmaatregelen neer te leggen. 
Hierdoor wordt de groenblauwe architectuur robuuster en kan er een grotere bijdrage geleverd 
worden aan de doelstellingen op het gebied van bodem,water, klimaat, biodiversiteit en landschap. 
 
In hoofdstuk 6 worden de veldmaatregelen beschreven, die zijn voortgekomen uit de bijeenkomsten.  
 

4.4.  Lerende netwerken 
 

Op het moment dat duidelijk is welke ondernemers met veldmaatregelen aan de slag gaan, wil het 
collectief betrokkenen (agrariërs en vertegenwoordigers van gebiedspartijen) en mensen uit de 
omgeving uitnodigen voor een update. Het collectief is van mening dat het delen van de kennis en de 
ervaringen positief uit zal werken naar een draagvlak voor de maatregelen in de ecoregeling. 
Tevens is het van belang om een groter publiek te betrekken bij deze nieuwe invulling van de 
vergroening, om de maatschappelijk waardering te krijgen voor de extra inzet. 
CMG presenteert samen met de akkerbouwers de maatregelen, die op 5 bedrijven uitgezet worden. 
In samenwerking met de gebiedspartijen wordt gekeken op welke wijze plannen en iniatieven aan 
elkaar geknoopt kunnen worden.  In de praktijk moet duidelijk worden hoe de gemeente met het 
slootonderhoud en bermbeheer aan kan sluiten bij de maatregelen op landbouwgrond. Hetzelfde geldt 
voor het Waterschap. Door met elkaar in gesprek te blijven en kennis en ervaringen uit te wisselen 
wordt het gebiedsproces gevoed.  
 
De ‘nieuwe maatregelen in de ecoregeling’ zoals een rustjaar en vogelgraan, beide in combinatie met 
groenbemesters dragen volgens de theorie bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de grond, de 
structuur en het bodemleven. Indien mogelijk wil het collectief dit inzichtelijk maken door te starten 
met een nulmeting. De nulmeting heeft dan vooral betrekking op het bodemleven, de structuur en het 
insectenleven, in bijvoorbeeld de akkerranden. 
 
 

4.5. Agrarische ondernemers  
 

Net als iedereen vinden agrariërs vinden het prettig om gehoord te worden. Er wordt veel gezegd en 
gesproken over de sector maar het is beter om met de sector te spreken. Het gevoel heerst dat er te 
weinig naar de agrariërs zelf wordt geluisterd. De werkwijze van CMG kenmerkt zich door korte lijnen 
en vertrouwen. Daarom is gekozen voor de invalshoek om eerst agrariërs te benaderen om mee te 
denken in de opzet van de pilot. De persoonlijke benadering heeft goed gewerkt. Ongeveer 80% van 
benaderde boeren was ook daadwerkelijk aanwezig.  
Er is specifiek gekeken naar een goede vertegenwoordiging van jonge boeren en vrouwen. Het is wel 
gelukt jonge boeren te betrekken. Vrouwelijke agrariërs betrekken bleek lastig.  
CMG heeft het initiatief genomen om in gesprek te gaan met andere partijen uit het gebied met 
positief resultaat. In de brede gebiedsbijeenkomst is informatie uitgewisseld tussen agrariërs en 
andere partijen. Hiermee is wederzijds begrip ontstaan.  
De uitwisseling wordt mogelijk voortgezet. Staatsbosbeheer (i.s.m. provincie Groningen) heeft CMG 
en andere aanwezigen uitgenodigd om ervaringen en kennis uit te wisselen rondom een pilot natuur- 
inclusieve landbouw in het najaar van 2019.  
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Het collectief is ook betrokken bij de pilot Hoe? Zo!. Er is een ruimtelijke verdeling gemaakt. De twee 
pilots lopen in verschillende gebieden en er zijn andere ondernemers bij betrokken. In deze fase van 
de pilots beperkt de uitwisseling zich tot het wederzijds informeren. In de nabije toekomst worden de 
verschillen in kaart gebracht en wordt onderzocht in hoeverre het verschil in de aanvliegroute (het 
proces) leidt tot een andere uitkomst. In de pilot Hoe? Zo! heeft de projectmedewerker een grotere 
afstand tot de ondernemers.  De verwachting is dat de pilot Hoe?Zo! informatie zal opleveren over het 
monitoren van het proces en de systematiek van werken.  
 
 

4.6. Maatschappelijk krachtenveld 
 

Wat opvalt is dat er vanuit allerlei organisaties en samenwerkingsverbanden dezelfde thema’s actueel 
zijn: herstel biodiversiteit, verbeteren bodem en waterkwaliteit, nadenken over de gevolgen van de 
klimaatverandering en herwaardering van het regionale karakter van landschappen. Dit valt naadloos 
samen met de ambities voor het nieuwe GLB. Bijna alle organisaties en samenwerkingsverbanden 
willen daadwerkelijk aan de slag met ambities voor vergroening van de landbouw en de gebieden.  Het 
is nu dus hét moment om in actie te komen en te zoeken naar verbinding en samenwerking. CMG ziet 
hier voor zichzelf een rol  weggelegd.  
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5. Regionale doelen, kansen en samenwerking  
 
CMG is niet de enige partij in het gebied met ambities voor vergroening. Om een beeld te krijgen van 
de ambities van partijen in de regio en een overzicht te krijgen van samenwerkingsmogelijkheden, is 
een inventarisatie gemaakt van (beleids)doelen van de andere partijen. In de brede 
gebiedsbijeenkomst zijn deze besproken..  
 
Eerder in dit gebiedsplan is al aangegeven dat er door veel organisaties en partijen gesproken wordt 
over de gewenste veranderingen in de landbouw.  Het overzicht hieronder beschrijft de doelen, het 
beleid en de inspanningen van de diverse gebiedspartijen. De mate waarin maatregelen concreet 
gemaakt zijn verschilt. Het gebiedsproces en de samenwerking met de gebiedspartijen is er op gericht 
de overlappen eruit te halen en te zoeken naar wederzijdse versterking. De uitdaging is om op 
vrijwillige basis naar elkaar toe te werken, bij elkaar aan te sluiten en samen het gebied mooier en 
kwalitatief beter te maken.  
 

5.1. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
 

Het Ministerie van LNV speelt (op nationaal niveau) een belangrijke rol  waar het gaat om het aangeven 
van de grenzen en het kader. Welke richting is gewenst en mogelijk. Het Ministerie van IenW speelt 
hierbij een rol waar het betrekking heeft op het gebruik van de ruimte en alles wat met water te maken 
heeft. 
Er wordt op het Ministerie van LNV hard gewerkt aan het in gang zetten en ondersteunen van de 
transitie in de landbouw om de doelen op het gebied van grond, water, biodiversiteit, klimaat en 
landschap (de doelen van het nieuwe GLB) dichterbij te halen. Kernbegrippen zijn; kringlopen, 
natuurinclusieve landbouw, meer ruimte voor gebruik dierlijke meststoffen en reststromen om zo het 
kunstmestgebruik te verminderen (nieuwe mestverordening), stimuleren van Agrarisch Natuur – en 
Landschapsbeheer om de druk op Natura 2000 – gebieden te verminderen en de biodiversiteit te 
vergroten.  Bij de boeren in Groningen is waardering voor het feit dat de Minister zowel oog heeft voor 
de wijze waarop voedsel geproduceerd wordt als ook voor de afzet van de producten en de 
totstandkoming van de prijzen. Het verbieden van gecoat zaad (om elk zaadje zat een dun laagje 
gewasbeschermingsmiddel met neonicotinoïden) heeft daarentegen veel discussie opgeroepen. Op de 
bijeenkomsten vroegen boeren zich af of het middel niet erger is dan de kwaal. De visie van het 
Ministerie is vastgelegd in de nota “Gewasbescherming 2030”.  
Er is behoefte aan meer samenhang en samenwerking tussen alle bestuurslagen om de 
beleidsvoornemens, ideeën, pilots en projecten op elkaar aan te laten sluiten en de overlappen eruit 
te halen. Deze samenwerking krijgt vorm in het Interbestuurlijk programma (IBP) maar ook in de 
Regiodeal. 
De iniatieven Deltaplan Biodiversiteit en de werkgroep, die bezig is met de ontwikkeling van de 
biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw sluiten deels aan bij het gedachtengoed van het Ministerie 
van LNV ; samenwerken, natuurinclusief, kringlopen en alternatieve verdienmodellen en deels sluiten 
ze aan bij de maatschappelijk onrust over het verminderen van de biodiversiteit. Zij ontwikkelen 
ideeën, verdienmodellen en strategieën om de teloorgang van de biodiversiteit te stoppen.  
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5.2. Provincie Groningen  
 

De provincie streeft naar een duurzaam natuur inclusief platteland in noord Nederland. Om dat te 
bereiken wil de provincie samenwerken met de agrarische en natuursector. Het streefdoel van de 
provincie is gelijk aan dat wat we met het nieuwe GLB willen bereiken. Een gunstige bedrijfsexploitatie, 
een gezonde bodem en een florerende biodiversiteit.  Om uiteindelijk te komen tot een 
kringlooplandbouw, Dit is ook de wens van CMG.  Op het moment van dit schrijven is nog niet duidelijk 
hoe we de handen ineen kunnen slaan.  
In het rapport “Naar een natuurinclusieve akkerbouw” staat op bladzijde 6 een overzicht van alle 
maatregelen en de effecten voor biodiversiteit. Alle maatregelingen lopen mee in de pilot Akkerbelt. 
Dat integrale regionale projecten de voorkeur hebben en er gezocht wordt naar koppelingen met 
andere doelen zoals bijvoorbeeld Kaderrichtlijn Water (KRW), Nationaal Natuurnetwerk (NNN), 
duurzame energie, leefbaarheid en toerisme en recreatie ligt voor de hand. 
Op het gebied van het landschap denkt de provincie aan het herstel van oude dijken en het vergroten 
van de herkenbaarheid en beleefbaarheid van de maren en oude (getijde) rivieren, zoals de Fivel en 
de Oude Geut, door projecten te stimuleren die de oevers toegankelijk maken. De provincie ziet kansen 
in combinatie met de opgave die de waterschappen hebben vanuit de Kaderrichtlijn Water om 
natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Ook het herstel en behoud van karakteristieke wierden in het 
Waddenkustlandschap, door herstel en versterking van de steilranden, de erven, de kerkterreinen en 
de verkavelingsstructuur, vindt de provincie belangrijk. 
 
De financiering van het beheer wordt geregeld via het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer 
(SNL). Binnen dit stelsel bestaat de mogelijkheid om met regionale pakketten maatwerk te leveren 
(bijv. beheer van erven of beheer van wierden). De provincie wil in samenspraak met haar 
gebiedspartners uitzoeken of zij door ontwikkeling en inzet van regio-specifieke beheerpakketten tot 
een effectiever beheer van het landschap en efficiëntere inzet van middelen kan komen. 
 
In het Natuurbeheerplan van 2019 schrijft de provincie Groningen dat het Hogeland gekenmerkt wordt 
door openheid, oude dijken, wierden, maren en erven. Voor het agrarisch landschapsbeheer zijn de 
oude dijken met de kolken, de wierden met de contoursloten en de maren  de hoofdelementen. 
Akkervogelbeheer is mogelijk in een binnendijkse schil langs de Noordkust. Voor veel vogelsoorten is 
de combinatie tussen kwelders en aangrenzend akkergebied van belang. 
Het gebied rond Slochteren maakt onderdeel uit van het Duurswold. Duurswold heeft in het westen 
een landschappelijke openheid, die kenmerkend is voor het laagveenlandschap. In het zuiden wordt 
de openheid onderbroken door een lang snoer van dorpen met o.a. Slochteren, Schildwolde en Hellum.  
Het is van belang om het kenmerkende contrast tussen de openheid van het veenlandschap en de 
markante dorpssilhouetten met kerken en molens te behouden. In dit gebied liggen enkele clusters, 
die begrensd zijn als kerngebied voor akkervogels. 
 
CMG houdt in de gaten op welke wijze de vergroeningsinspanningen van akkerbouwers aan kunnen 
sluiten bij inspanningen van de provincie  om de landbouw duurzamer te maken. Kunnen ze meelopen 
in de regiodeal, of kan er gebruik gemaakt worden van het aanbod van de provincie om de nulmeting 
van CO2 in de bodem te vergoeden. 
 

5.3. De gemeenten: Het Hogeland en Midden Groningen 
De gemeenten zijn enorm opgeschaald. Zij hebben nieuwe taken en verantwoordelijkheden gekregen 
m.b.t. het buitengebied, de energietransitie, het landschap en doelen m.b.t. duurzaamheid.   
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De opdracht van de provincie aan de gemeenten is om voor het buitengebied een structuurvisie te 
ontwikkelen. Beide gemeenten hebben doelstellingen ten behoeve van de biodiversiteit ( zie citaat en 
krantenartikel hieronder).  Zij willen beide actief werken aan het ecologisch beheren van de bermen 
(en sloten). Samenwerking is gewenst en ligt voor de hand. Per situatie zal bekeken moeten worden 
hoe de samenwerking praktisch ingevuld kan worden. 
 

   
 
Gemeente Midden Groningen 

 

5.4.  Waterschap Noorderzijlvest &  Hunze en Aa’s                 
 
CMG heeft te maken met twee waterschappen: Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Beide 
waterschappen hebben te maken met de ecologische doelstellingen van Kader Richtlijn Water (KRW) 
en Deltaplan Agrarisch Water (DAW). In het jaar 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water vastgesteld 
met als doel een verbetering van de ecologische toestand van stroomgebieden tot stand te brengen.  
 
Het waterschap Noorderzijlvest heeft te maken met verzilting van de bodem, welke o.a. samenhangt 
met de periodes van geringe neerslag, de bodemdaling en stijging van de zeespiegel. Het is nog niet 
duidelijk in hoeverre verzilting een probleem is. Indien verzilting optreedt leiden de boeren schade aan 
hun gewassen. Het waterschap Noorderzijlvest is inmiddels gestart met het in kaart brengen van de 
situatie m.b.v een meetnet. Aanvoer van voldoende zoet water kan de verzilting tegengaan. 
 
In het programma Gouden Gronden werken het waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen 
en de landbouw samen aan een beter bodembeheer. Het collectief zit in de projectgroep van Gouden 
Gronden en kan op die manier bijdragen aan versterking en afstemming van de inspanningen.  Het 
programma Gouden Gronden is erop gericht om met beter bodembeheer een betere waterkwaliteit 
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en minder verdroging te realiseren.  Er wordt gewerkt aan gebiedsgerichte projecten, voorlichting en 
onderzoek. Uiteindelijk hebben zowel de boeren als het waterschap hier baat bij. Met Gouden 
Gronden wordt invulling gegeven aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en het Icoonprogramma 
Bodem van de Agro Agenda Noord-Nederland. 
De pilot “Regionaal maatwerk voor een groenere akkerbouw” sluit hier goed bij aan. 
 
 

 
 
 
 
Met het Waterschap Hunze en Aa’s en het Waterschap Noorderzijlvest heeft CMG-bestuur al vanaf 
het begin van haar functioneren gesprekken over de Groen-blauwe diensten en het Deltaplan 
Agrarisch Water. Tot voor kort was dit buiten het ANLB om. Sinds de SNL-subsidies voor Water zijn 
ingevoerd en de waterschappen via collectieven aanspraak kunnen maken op EU-cofinanciering, is de 
samenwerking van CMG met de Waterschappen geïntensiveerd. Dit heeft in 2019 geresulteerd in het 
neerleggen van 70 km kruidenrijke bufferstroken. Deze bufferstroken worden in 2019 aangelegd voor 
een periode van 3 jaar. Hiermee wordt voor beide partijen een gunstige uitwerking verwacht: voor de 
waterschappen een verbetering van de waterkwaliteit, en voor CMG een verhoging van de 
biodiversiteit ten gunste van de akkervogels en ter verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Door de 
samenwerking via het ANLb komen de akkerranden/ bufferstroken juist bij de haarvaten van het 
systeem te liggen, die afwateren in de hoofdwatergangen en daarmee een groot effect hebben op de 
waterkwaliteit in het hele systeem. Een mooi voorbeeld van een win-win situatie door samenwerking 
in het gebied.  
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat dankzij wetgeving voor gewasbescherming de 
waterkwaliteit vooruit is gegaan, al zijn de beleidsdoelen voor de ecologische kwaliteit van het 
oppervlaktewater en voor de drinkwaterwinning niet bereikt.  
Ook bevat het oppervlaktewater op de helft van de meetlocaties nog teveel 
gewasbeschermingsmiddelen, aldus de Nota duurzame gewasbescherming (van Eerdt et al, 2012). 
CMG en Waterschappen willen derhalve de samenwerking voortzetten en ook mogelijk maken vanuit 
nieuwe GLB. Meer hierover in hoofdstuk 6.  
 

5.5. Andere partijen  
 
De andere partijen, Groninger Landschap, Natuurmonumenten en LTO zijn uitgenodigd mee te denken 
de korte voorbereidingstijd en de zomervakantie hebben verhinderd dat zij bij de gebiedsbijeenkomst 
aanwezig waren. Middels verslagen zijn zij op de hoogte gehouden.  De kansen voor samenwerking 
kunnen verder op gebiedsniveau uitgewerkt worden.  
 
LTO 
Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op 
uitnodiging van de Rijksoverheid (Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu). Het 
doel is helder: in 2021 is 80% van de knelpunten rondom schoon en voldoende water opgelost. Het 
collectief werkt in het DAW samen met LTO. Schoon en voldoende water is essentieel voor de land- en 
tuinbouw. De projecten binnen DAW dragen bij aan een sterkere agrarische sector.  
LTO voert ook een eigen pilot uit voor ontwikkeling van het nieuwe GLB. Via nieuwe oogst delen ze 
veel ideeën. CMG ziet kansen om samen op te trekken waar het gaat om de communicatie over het 
nieuwe GLB.  
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5.6. Samenwerkingskansen 
 

De ideeën van agrariërs zijn besproken met regionale gebiedspartijen. De ideeën voor vergroening 
voor nieuwe GLB zijn goed ontvangen. Specifiek is gekeken naar samenwerkingskansen op thema’s. 
De mogelijkheden voor samenwerking liggen vooral op het vlak van  biodiversiteit. Dit thema vraagt 
een gebiedsgerichte aanpak en derhalve sturing van het collectief.  
Staatsbosbeheer heeft na de tweede bijeenkomst in het gebied van Slochteren aangegeven dat zij 
afzet zoekt voor het maaisel uit het Roegwold, de zogenaamde bioterra. Agrariërs hebben belang bij 
compost, mits van goede kwaliteit. 
 
Het waterschap Hunze en Aa’s  is nog bereid 50 kilometer kruidenrijke rand te financieren.  
Dit is een Delta Agrarisch Water [ DAW] project met een financiering module van;  25% waterschap 
25%  provincie en 50% Europa.  Deze randen zijn 3 meter breed  en liggen langs watervoerende 
sloten met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit. Het opplussen van de bufferstroken naar  
rondom het gehele perceel dient tevens de beleidsopgave op het gebied van biodiversiteit (zowel 
insecten als vogels).  
 
Het collectief zou graag samen met de provincie Groningen willen zoeken naar mogelijkheden om de 
ideeën van de akkerbouwers op het gebied van circulaire landbouw dichterbij te halen. Wellicht zijn  
er mogelijkheden binnen het kader van de Regiodeal.  
 
 

  



22 
 

6. De gebiedsopgave 
 
Gedurende het proces om tot een gebiedsplan te komen is duidelijk dat de grote uitdagingen voor de 
akkerbouw op het Hogeland en Slochteren liggen op het gebied van bodem , water en 
vruchtwisseling. Het verbeteren van de bodemstructuur, het verhogen van de organische stof en het 
versterken van het bodemleven. 
De andere gebiedspartijen kunnen daarvan profiteren (watervasthoudend vermogen van de grond 
verbetert en de grond neemt het water beter op) en er ten dele op aansluiten, zoals het aanleveren 
van compost of bokashi ( incl.bermmaaisel en bioterra). 
 
Door geregelde analyses van de grond  is men zich bewust van een langzame achteruitgang van de 
bodem, zowel in nutriënten als op organische stof. Er wordt op dit moment meer gewas van de 
bodem gehaald dan dat er aan bemesting op gebracht wordt,  de machines zijn zwaar  waardoor de 
bodem verdicht. Er wordt niet goed voor de bodem gezorgd, doordat er te weinig goede 
groenbemesters gebruikt worden om het bodemleven opgang te houden. We zetten hier met de 
Akkerbeltpilot vol op in met een aantal verschillende pakketten. 
Het verbeteren  van de bodemstructuur zetten we een rustjaar in. Ook willen we hiervoor niet 
kerende grondbewerking (NKG) inzetten. We willen ook stimuleren om een breder bouwplan te 
gebruiken. 
Met extra en goede gemengde  groenbemesters kan het organische stof gehalte verhoogd worden. 
We willen ook meer bokashi en compost gebruiken. Deze maatregelen verbeteren tegelijk het 
bodemleven. Doel is om  de meststoffen en water beter vast te houden en te benutten.  Daarnaast 
gaan we de waterkwaliteit verbeteren met het aanleggen van bufferranden van 3 meter. Tegelijk 
wordt er meer CO2 vastgelegd in de bodem door een hoger o.s.-gehalte en door extra 
groenbemesters te gebruiken waardoor de bodem veel langer bedekt is met groen.  
De bodem moet je voeden net zoals je een koe of een ander dier moet voeden. Dit steekt nauw.      
Dit houdt in dat we meer organische mest moeten geven en minder kunstmest. We gaan denken in 
regionale kringlopen om dit te realiseren – zie onderstaand kader over het idee van een regionale 
kringloop, dat in onze ogen een aparte pilot verdient.  
 
 
REGIOKRINGLOOP: organisatie van regionale mest- en voerkringlopen in een afgebakend gebied 
CMG heeft een idee uitgewerkt voor regionale kringlopen in samenwerking tussen akkerbouwers en 
veehouders. Dit idee leent zich niet voor de GLB-pilot, maar we zouden er graag een aparte pilot aan wijden. 
 

Er vindt regionale samenwerking plaats tussen akkerbouwers en veehouders op het vlak van grondgebruik, 
afstemming bouwplan, dooradering, aanleveren en afnemen van grondstoffen (mest, voer) en produceren van 
compost of bokashi (waarbij berm- en natuurmaaisel gebruikt kan worden). Bedrijven met aanpalende 
percelen worden door CMG gestimuleerd om daar verschillende gewassen te verbouwen, zodat de 
gewasdiversiteit toeneemt.  
 

Om de gedachten te bepalen: een regio zou uit ongeveer honderd bedrijven kunnen bestaan; uitgangspunt is 
dat iedereen meedoet en dat alle partijen er beter van worden. De akkerbouw minimaliseert het gebruik van 
kunstmest, optimaliseert de aanwending van organische meststoffen (incl. compost en bokashi) en levert 
ruwvoer aan de veehouderij.  
 

Om de kringloop te laten werken is een organisatie nodig die de voer- en meststromen in kaart brengt, de 
logistiek organiseert en de financiële afwikkeling regelt. De logistiek kan worden geregeld door loonwerkers, 
door de ondernemer zelf of door mensen uit de buurt. 
 

Om een idee te krijgen van het mogelijke resultaat: in de bemestingsbehoefte wordt voor 90% voorzien door 
organische meststoffen en voor 10% door kunstmest. De uitstoot van CO2 wordt fors gereduceerd en er wordt 
– door verhoging van het organische-stofgehalte in de bodem – flink extra CO2 in de bodem vastgelegd.    
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6.1. Maatregelenmenu en pilotvragen 

 
CMG heeft op basis van de analyse van de twee gebieden, het Hogeland en het gebied rond 
Slochteren, en de gevoerde gesprekken, gekozen voor zes te beproeven maatregelen die effectieve 
vergroening opleveren (zie ook tabel 3 en de bijlage):  
- introductie van een rustjaar (sabbatical of braakjaar); 
- gebruik van ruige mest, compost en/of bokashi; 
- teelt van eiwitgewassen; 
- vogelgraan in combinatie met groenbemester; 
- niet-kerende grondbewerking; 
- akkerranden t.b.v. waterkwaliteit. 
Daarnaast kan een regionaal maatregelmenu voor de ecoregeling voor Midden-Groningen andere 
zinvolle maatregelen bevatten, maar voor een zinvolle test (één veldjaar) hebben we bovenstaande 
selectie gemaakt. Wellicht komen we de komende maanden nog op nieuwe ideeën en voegen we 
dan nog één of twee maatregelen toe. Tabel 4 (pag. 27) laat de bijdrage van de veldmaatregelen aan 
de gebiedsopgaven zien. 
 
Tabel 3.  Beschrijving veldmaatregelen 
 

Maatregel Korte omschrijving Mate van benodigde 
sturing 

Rustjaar in combinatie 
met een (diverse) 
groenbemesters 

Draagt bij aan bodemkwaliteit. Liggen veel kansen, 
boeren op het Hogeland willen hier graag mee aan 
de slag.  

Bedrijfsniveau 

Ruige mest, compost, 
bokashi 

Verbetering OS-gehalte van de bodem, versterking 
bodemleven, verbetering bodemstructuur, 
verhoging watervasthoudend vermogen en 
koolstofvastlegging. Geringe beschikbaarheid. 
Samenwerking met veehouderij. 

Bedrijfsniveau 

Teelt van eiwitgewassen, 
lupine of veldbonen 

Gewasdiversificatie. Draagt bij aan verbetering van 
de bodemvruchtbaarheid en de structuur. De bodem 
kan daardoor langer water vasthouden. Levert een 
bijdrage aan de klimaatdoelen. Er hoeft minder 
veevoer ingevoerd te worden. 

Weinig sturing door 
collectief  
bedrijfsniveau 

Vogelvriendelijk graan, 
diverse varianten en in 
combinatie met 
groenbemester 
 

Draagt bij aan biodiversiteit. De graanteelt wordt 
afgestemd op akkervogels door o.a. meer openheid 
in het gewas (broed- en schuilgelegenheid), en meer 
voedsel (insecten). Door de combinatie met de 
groenbemester draagt de maatregel ook bij aan het 
OS-gehalte van de bodem.  

Gebieds-/bedrijfsniveau 

Niet kerende 
grondbewerking  

Oppervlakkige bewerking van de grond draagt bij 
aan het verhogen van het OS, het versterken van het 
bodemleven. De grond houdt koolstof langer vast. 
En er wordt minder gebruik gemaakt van fossiele 
brandstoffen. 

Weinig sturing 
bedrijfsniveau 

Akkerranden, diverse 
varianten 
 

De akkerranden leveren een bijdrage aan de 
verbetering van de waterkwaliteit, voorkomen van 
uitspoeling van nutriënten en dragen bij aan 
biodiversiteit. 

Gebieds-/bedrijfsniveau 
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Algemene pilotvragen 
Bij het uitrollen van de veldmaatregelen wil CMG het volgende te weten komen: 
- Wat is de animo onder agrariërs om bovenstaande maatregelen te integreren in hun 

bedrijfsvoering? 
- Zijn de maatregelen goed inpasbaar in de bedrijfsvoering? Waar lopen grondgebruikers 

tegenaan? 
- Wat zijn de financiële gevolgen van de maatregel op het bedrijfsresultaat? 
- Wat zijn op al deze aspecten de verschillen tussen zand en klei? 
- Hebben de deelnemers voldoende kennis om de maatregel goed uit te voeren of is ondersteuning 

nodig?  
- Is de vergoeding toereikend of zijn extra prikkels nodig? 
- Zijn de maatregelen goed controleerbaar? 
- Hoe bevalt de rol van het collectief (begeleidend en sturend; zie ook § 6.3)? 
- In welke van de drie GLB-vergroeningslagen past elke maatregel het beste? 

 
De veldmaatregelen nader toegelicht (zie ook de bijlage 3) 
 
Akkerranden 
CMG heeft al enige ervaring met de aanleg van randen ten behoeve van de waterkwaliteit. In de pilot 
wil CMG oefenen met het aanleggen van een groot aandeel 3-meterranden rond alle percelen met 
sloten. Zoals het er nu voor staat, zal minimaal één bedrijf randen aanleggen langs alle sloten en 
zullen minimaal twee bedrijven dat doen langs een substantieel deel van hun sloten. Daaronder is 
een pootgoedteler die met de rand luizen wil lokken of juist afstoten (FAB-functie); hier zullen 
behalve langs de sloot ook door het perceel heen enkele randen worden aangelegd. 
In beginsel gaat het om randen die niet worden bereden. Daar waar een hoog percentage onbereden 
randen lastig inpasbaar is, kan een deel bereden randen worden gecontracteerd (gebruik als 
wendakker). Hier wordt een speciaal ‘kopakkermengsel’ ingezaaid dat mag worden bereden, maar 
dat ’s zomers wel in bloei staat. Specifieke pilotvragen: 
- Welk aandeel aan (onbereden en bereden) randen is maximaal haalbaar? Wat bepaalt de grenzen 

aan de inpasbaarheid? 
- Als voorbeeld van het laatste: hoeveel areaal is gemoeid met 3 m-randen (hangt samen met 

perceelsgrootte)? 
- Is de vergoeding toereikend, ook als binnenkort het extra voordeel van 3 m-randen (in de sfeer 

van spuitlicentie) vervalt?  
- Past deze maatregel in de ecoregeling, qua areaal en vergoeding? 
 
 
Rustjaar 
Een rustjaar voor de bodem (ook wel sabbatical of braakjaar genoemd) was vroeger een vast 
onderdeel van het bouwplan. CMG wil kijken onder welke voorwaarden zo’n rustjaar opnieuw kans 
maakt en wat de gevolgen zijn binnen de huidige bouwplannen. Vooralsnog zal dit op twee bedrijven 
(totaal 9 ha) worden toegepast. Daarvan ligt 6 ha op een perceel van 9,8 ha, waar op de overige 2 ha 
wintertarwe wordt verbouwd, gevolgd door pootaardappelen. Behalve een leerfunctie heeft de 
maatregel ook een belangrijke demonstratiefunctie. Specifieke pilotvragen: 
- Hoe ontwikkelen de bodem en de groenbemester zich? Vraagt de groenbemester nog 

(aanvullend) beheer? 
- Hoe ontwikkelt zich de onkruiddruk? 
- Wat gebeurt er in het jaar daarna? Met name: is er sprake van productieverhoging? Dit effect past 

weliswaar niet in de pilotduur, maar zal wel worden geregistreerd. 
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- Is de vergoeding toereikend?  
- Hoe is de overall-inpasbaarheid?  
 
 
Vogelgraan 
De maatregel vogelgraan is in het CMG-werkgebied ook onder het ANLb gecontracteerd (ca 15 ha). In 
de pilot wil CMG dit selectief uitrollen: gezien het accent op bodem (minder bewerkingen) gaat het 
alleen om de variant met groenbemester, weg te zetten op bedrijven die dit niet al via het ANLb 
hebben. Specifieke pilotvraag is het effect van deze maatregel op de bodem: hoe reageert die op een 
afname van berijden en bemesten en heeft de groenbemester een toegevoegde waarde? 
 
Niet-kerende grondbewerking 
Deze maatregel is gekoppeld aan de maatregelen vogelgraan en rustjaar en wordt niet als 
zelfstandige maatregel uitgerold, tenzij een bedrijf wordt gevonden dat deze maatregel op al zijn 
grond wil toepassen. In dat geval is de leervraag met name gericht op de inpasbaarheid van deze 
maatregel en de gevolgen voor de bedrijfseconomie.  
 
Eiwitgewassen 
De teelt van eiwitgewassen als veldbonen en lupine (dat zijn de gewassen waaraan CMG denkt) kan 
uitstekend akkerbouwmatig worden aangepakt en past dan naadloos in het concept van regionale 
kringlopen (zie het kader eerder in dit hoofdstuk). Voor de akkerbouw zitten de voordelen van de 
teelt in de aanvulling voor het bouwplan. Zo bindt de vlinderbloemige stikstof voor de volgteelt en 
laat een mooie, vroege stoppel na. Qua saldo zijn eiwitgewassen echter vooralsnog niet 
concurrerend, dus is een extra stimulans nodig. Naast een leerdoel heeft deze maatregel ook een 
sterke demonstratiefunctie (bekendheid kweken). Tot dusverre is één bedrijf bereid gevonden dat op 
5 ha veldbonen en lupine gaat telen, afgenomen door een foeragehandelaar uit de buurt. Specifieke 
pilotvragen: 
- Waar loop je tegenaan met akkerbouwmatige teelt van eiwitgewassen? 
- Hoe kan de teelt een rol spelen in een regionale kringloop, c.q. een regionale samenwerking met 

de veehouderij? Hoe zien vraag een aanbod eruit, ook financieel? 
- Tegen welke knelpunten in de regelgeving loop je aan?    
 
Gebruik ruige mest, compost en/of bokashi 
Ook deze maatregel past in het concept van regionale kringlopen, waarbij naburige veehouders mest 
toeleveren en de akkerbouwers hun kunstmestgebruik beperken. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer 
aangegeven maaisel uit natuurterreinen als compost of bokashi te willen afzetten in de akkerbouw. 
In de pilot willen we vooral onderzoeken onder welke voorwaarden gebruik van ruige mest en 
compost aantrekkelijk is en er een win-winsituatie kan ontstaan.   
 
Pilotvragen beantwoorden, draagvlak vergroten 
CMG legt in de pilot het accent op het vergroeningsthema bodemverbetering, gevolgd door water en 
biodiversiteit. De focus ligt vooral op de doelen met betrekking tot de bodem en het water. De 
doelen op het gebied van klimaat en biodiversiteit kunnen met dezelfde veldmaatregelen dichterbij 
gehaald worden. De gekozen veldmaatregelen gaan verder dan de huidige invulling van de 
vergroening en leveren naar verwachting een goede bijdrage aan het behalen van de gestelde 
doelen. Zij zijn een zinvolle invulling van de ecoregeling (tweede laag, pijler 1). 
Uit de gesprekken met de boeren en de gebiedspartijen blijkt dat er draagvlak is voor de 
geselecteerde maatregelen. De maatregelen kunnen voor de duur van de pilot op bedrijfsniveau 
ingevoerd worden en bieden mogelijkheden voor samenwerking met de gebiedspartijen. Tijdens de 
pilot wordt de gebiedsgerichte aanpak verder uitgewerkt door de ervaringen met de 
veldmaatregelen met meer boeren te delen en zodoende het draagvlak verder te vergroten. Hoewel 
we ook enkele pilotvragen hebben opgenomen om de bijdrage aan de vergroeningsdoelen beter te 
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verkennen, hebben de geselecteerde maatregelen zich grotendeels al bewezen waar het gaat om 
hun bijdrage aan de vergroeningsdoelen. In de pilot verkennen we vervolgens vooral de 
bedrijfsmatige inpasbaarheid, de financiële aspecten en de perspectieven voor een grootschalige 
uitrol in het GLB. Daarnaast hebben de maatregelen een belangrijke demonstratiefunctie om actief 
het draagvlak voor een ambitieuzere vergroening te vergroten. 
 

De informatie om de pilotvragen te beantwoorden, zal op de volgende wijzen worden verzameld: 
- door een enquête onder en ‘keukentafelgesprekken’ met de individuele deelnemers; 
- door de deelnemers voor bepaalde maatregelen de ervaringen gedurende het seizoen te laten 

registreren (logboek); 
- door groepsbijeenkomsten (studieclubs) met de gezamenlijke deelnemers; 
- waar nodig: door gericht onderzoek door een gespecialiseerd bureau. 
 
De demonstratiefunctie wordt vooral gestalte gegeven door het organiseren van excursies naar en 
‘field labs’ op de pilotbedrijven, door het schrijven van artikelen in de regionale pers en het geven 
van presentaties op regionale bijeenkomsten.       
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Tabel 4.  Bijdragen van de veldmaatregelen aan de gebiedsopgaven 
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Mikken op een brede middengroep van bedrijven 
Als we spreken van breed inzetbaar op bedrijfsniveau dan praten we over de middengroep van 
bedrijven. Het collectief heeft gekozen voor vergroeningsmaatregelen die op elk bedrijf uitgevoerd 
kunnen worden. In het regionale maatregelenmenu zitten ook maatregelen die een bijdrage leveren 
aan de waterkwaliteit en biodiversiteit, waarvoor brede inzetbaarheid welhaast een voorwaarde is. 
Door met de deelnemers mee te kijken bij het opstellen van de bedrijfsplannen zal duidelijk worden 
waar lokaal ruimte in de maatregelen moet worden geboden. Ook het puntensysteem waarvan de 
ecoregeling naar verwachting zal worden voorzien, kan hierbij helpen. 
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6.2. Gebiedsgerichte sturing 
 

In de pilot is sprake van de volgende typen sturing (deels uitvoerend, deels verkennend): 
1. Inhoudelijke sturing: 

- door de selectie van maatregelen met een accent op bodem, water en biodiversiteit; 
- door de voorschriften bij de maatregelen af te stemmen op het primaire doel van de 

maatregel. Zo zijn de voorwaarden (mengsel, beheer) voor een bufferrand langs sloten anders 
dan voor een FAB-rand of een akkervogelrand.   

2. Ruimtelijke sturing: 
- door bewust ook deelnemers te benaderen die niet deelnemen aan het ANLb (verhouding 

ongeveer half om half). Zij hebben wellicht andere overwegingen om wel of niet deel te nemen 
of een ander type bedrijf(svoering); 

- door deelnemers te benaderen in een zand- en een kleigebied en met de pilot ook actief de 
verschillen (in inpasbaarheid, in de vormgeving van de maatregelen) te onderzoeken; 

- door bij sommige maatregelen (m.n. bufferranden langs sloten) te streven naar een hoge 
dekkingsgraad en/of aaneengeslotenheid; 

- door andere gebiedspartijen te interesseren voor een aangepast beheer van ‘hun’ groene 
elementen (waterlopen, bermen etc.) aansluitend op de vergroeningsmaatregelen in de pilot.     

3. Financiële sturing: 
- door het bieden van vergoedingen die (in overleg met het gebied) aantrekkelijk zijn om 

deelname te garanderen;  
- door het monitoren van de financiële gevolgen en het opstellen van enkele bedrijfsplannen 

waarin de financiële gevolgen nader worden doorgerekend;  
- door mede op basis hiervan te verkennen of een onderscheid in vergoedingen tussen zand en 

klei zinvol is. 
 

6.3. Andere kansrijke maatregelen voor de ecoregeling 

 
Een aantal andere ideeën voor de ecoregeling zijn hieronder toegelicht. Vanwege de focus die 
gekozen is binnen deze pilot en de complexiteit van de materie worden deze niet verder uitgewerkt. 
Deze maatregelen kunnen op een andere plaats en tijd verder uitgewerkt worden.  Met name de 
collectiviteit en gewenste afstemming op regionaal en provinciaal niveau maakt dat de maatregelen 
nu niet verder uitgewerkt kunnen worden. De maatregelen zouden t.z.t. een bijdrage kunnen leveren 
aan het realiseren van de kringlooplandbouw. 

 

• Stimuleren strokenteelt 
Ook wat betreft de biodiversiteit zijn er mogelijkheden. Dat is niet eenvoudig, Per definitie is 
akkerbouw niet biodivers. Bij de teelt van een gewas, wil de boer er geen andere planten 
tussen. Zoals het nu lijkt kan strokenteelt een bijdrage leveren aan de functionele agro- 
diversiteit. De kennis op dit terrein en de ervaringen kunnen onder de aandacht gebracht 
worden van de boeren.  

• Kringlooplandbouw 
De benodigde collectiviteit en gewenste afstemming op regionaal en provinciaal niveau maakt 
dat dit concept hier niet verder uitgewerkt is. 
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7. Hoe ziet CMG de toekomst? 
 

7.1. Architectuur van het nieuwe GLB 
 
Door te zorgen voor een goede balans tussen (de doelen van) de conditionaliteit, ecoregeling en het 
ANLb ontstaan win-win situaties voor landbouw, biodiversiteit, water, bodem, klimaat én landschap. 
Een effectief en integraal GLB op diverse vlakken dus. De basiskwaliteit zit in de conditionaliteit, de 
maatregelen met een ‘lichtgroene tot donkerder groene plus’ op de gangbare landbouwpraktijk in de 
ecoregeling en de ‘donkergroene plus (al dan niet) gericht op doelsoorten’ via maatregelen in het 
ANLb.   
 
De conditionaliteit kan ingevuld worden met vanggewassen, akkerranden van 3 meter of met 
vergroenen in blokvorm. De maatregelen uit de ecoregeling zijn goed uitvoerbaar op elk bedrijf maar 
gaan wel verder dan de huidige gangbare landbouwpraktijk en leveren een grotere bijdrage aan de 
beleidsdoelen. De akkerbouwers leveren een grotere prestatie, die vergoed wordt. Vanuit die 
maatregelen kunnen koppelingen gemaakt worden met het ANLb  voor een nog grotere winst met 
name voor doelsoorten. In tabel 5 wordt de samenhang tussen de maatregelen uit de ecoregeling en 
het ANLb beschreven. 
 
Het systeem waarin elke laag omschreven maatregelen kent is overzichtelijk en goed werkbaar voor 
de akkerbouwers. Door de geleidelijke opbouw is het voorstelbaar dat akkerbouwers geleidelijk aan 
meer werkzaamheden oppakken om de gestelde beleidsdoelen te realiseren.  Vanuit het collectief 
zal hier actie op worden ondernomen. Met het beheer beschreven in de maatregelen kan een zekere 
mate van sturing plaats vinden, vergelijkbaar met het huidige ANLb. 
 
Het collectief heeft voor het optimaliseren van de veldmaatregelen uit de ecoregeling een zekere 
mate van ruimte nodig. Ruimte om de veldmaatregelen verder toe te spitsen op de regionale 
situatie. Veel van de veldmaatregelen worden in andere vorm gebruikt in het ANLb maar zijn dan niet 
toegesneden op de beleidsdoelen op het gebied van water, bodem en klimaat.  De aanpassingen 
moeten zich nog bewijzen. 
 

7.2.  De ambitie van CMG  
 
CMG heeft de ambitie om de ervaringen vanuit het ANLb in te zetten bij het uitwerken van het 
nieuwe GLB. Het beeld wat aan de horizon oprijst is een vergroening van de akkerbouw die voor alle 
boeren in ons gebied geldt en loont, en een bijdrage levert aan doelen op het gebied van bodem, 
water, klimaat, biodiversiteit en landschap. CMG wil zich inzetten om deze ambitie te realiseren. 
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7.3. Mogelijke rollen, verantwoordelijkheden en     

                  werkzaamheden 
 
Het is op dit moment nog niet helder hoe het nieuwe GLB eruit komt te zien. Ondanks deze 
onzekerheden, kan en wil CMG  een aantal ambities formuleren over de rol en toegevoegde waarde 
die collectieven kunnen spelen in het nieuwe GLB.  
 
Regie op het gebiedsplan en gebiedsproces en de keuze van de maatregelen. 
CMG wil graag de verantwoordelijkheid op zich nemen om het regionaal maatregelen menu op te 
stellen voor de eerste pijler, voortbordurend op deze pilot. Het organiseren van het gebiedsproces 
maakt daar onderdeel van uit. Daarbij wil CMG andere gebiedspartijen uitdagen om ambitie te 
tonen, een bijdrage te leveren en samen te werken. Hiermee ontstaat er een regionale aanpak en 
maatwerk. En de som is meer dan de afzonderlijke delen.  
Informatie en voorlichting aan boeren. Bijvoorbeeld over collectieve regelingen, of andere 
vergroeningsopties. Keukentafelgesprekken, veldexcursies en kennisbijeenkomsten kunnen boeren 
motiveren om meer maatregelen uit de ecoregeling op te pakken en ook aan te sluiten bij ANLb.  
 

7.4.  De organisatie 
 
Als CMG deze taken toegeschoven krijgt zal de organisatie zich verder moeten ontwikkelen. Meer 
beroepskrachten met kennis van de landbouw, beheer en ecologie.  Waarbij het karakter van de 
organisatie niet verloren moet gaan. Het collectief is een organisatie van boeren voor boeren. Dat is 
de basis waarop samengewerkt kan worden.  
 
 

7.5. Een aantal randvoorwaarden om te kunnen sturen 
 
Ruimte en flexibiliteit om maatwerk te kunnen leveren. Binnen de pilot Akkerbelt wordt door 
Flevolands Agrarisch Collectief gewerkt aan een puntensysteem, voor waardering van 
vergroeningsmaatregelen. Dit puntensysteem moet ruimte bieden voor regionaal maatwerk binnen 
de ecoregeling. In de ene regio zijn bepaalde maatregelen van grotere toegevoegde waarde dan in 
andere. In de pilot neemt CMG het voortouw om op basis van de gebiedskennis en in samenwerking 
met de boeren en gebiedspartijen het regionale karakter van de maatregelen uit de ecoregeling 
verder in kaart te brengen. De ervaringen in het ANLb hebben CMG geleerd dat er ruimte nodig is 
voor ontwikkeling en aanpassingen en voortschrijdend inzicht. 
Bij het wegleggen van de veldmaatregelen wil CMG graag ruimte op drie niveaus: 
- beperkt aantal eisen aan de voorkant, voldoende ruimte voor eigen invulling; 
- verantwoording achteraf rekening houdend met externe weersafhankelijke factoren; 
- bijstellen van de veldmaatregelen op basis van ervaringen/monitoring/resultaten om in overleg 

met de deelnemers verbeteringen op bedrijfsniveau aan te brengen. 
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7.6. Vertrouwenspositie 
  
Tijdens het gebiedsproces is gebleken dat CMG een goede relatie heeft met de verschillende partijen 
in haar gebied. De lijnen zijn kort en er is wederzijds respect. Op basis daarvan is er input geleverd 
voor het nieuwe GLB en zijn boeren bereid om maatregelen uit te proberen. Er is CMG veel aan 
gelegen om dit vertrouwen te behouden. 
 

7.7. Een andere financieringsmethodiek  
 
Omdat uitbetaling nu achteraf plaatsvindt, ligt er een grote financiële opgave bij de collectieven. 
Financiering die vooraf plaats vindt is een belangrijke voorwaarde voor het kunnen oppakken van de 
coördinerende rol die CMG ambieert. In de toekomst is het denkbaar dat CMG ook de betalingen 
rondom de ecoregeling coördineert. Onder de randvoorwaarde dat er goede afspraken komen over 
financiële risico’s voor collectieven. 
 

7.8. Ontwikkelen 
 
Het nieuwe takenpakket, regisseren van het gebiedsproces, werken met (beheer van) 
veldmaatregelen in samenhang met ANLb, het puntensysteem en het creëren van een 
evaluatiemoment van het geheel vragen aandacht en tijd. De organisatie moet daarin groeien.  
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Bijlage:  
Tabel 5. Nadere uitwerking van de veldmaatregelen 
 
 

Naam van maatregel Rustjaar in combinatie met groenbemester 
Beschrijving van de 
maatregel 

Voor het inzaaien wordt de grond oppervlakkig bewerkt. 
Bij inzaaien van groenbemester in het najaar volgt een tweede 
keer inzaaien groenbemester in het voorjaar, groenbemester tot 
15 september laten staan 
Bemesten is toegestaan. 
De eerste ronde groenbemester wordt  ondergewerkt. Er wordt 
geen gewas geoogst. 
 
 

Bijdrage aan GLB 
doel(en) 

Vooral gericht op bodemkwaliteit en structuur  
en levert ook een bijdrage aan vastleggen CO2  en het 
vasthouden van water (zie tabel 3). 
 

Financiële vergoeding Vergoeding: 2500.- 
 

Weegfactoren van de 
maatregel (passend in 
puntensysteem 

In gesprek met de akkerbouwers. 

Controleerbaarheid en 
verifieerbaarheid 
maatregel  

Goed. Zichtbaar op het land.  

Motivatie plek in 
groene architectuur 
toekomst GLB 

Deze maatregel past in alle gebieden en is specifiek gericht op 
die gebieden waar intensief en met hoog-salderende gewassen 
gewerkt wordt. 

Samenhang met 
maatregelen uit andere 
lagen van de groene 
architectuur 

Indien gewas (tweede ronde groenbemester) teveel volume 
heeft om ondergewerkt te worden kan het gebruikt worden 
voor het maken van compost of bokashi, dat verwerkt kan 
worden op het eigen land.  
 

Verwachting 
deelnamebereidheid 

Met een goede vergoeding is er animo voor. De verwachting is 
dat het jaar erna een hoger rendement te behalen is. 

 
 
 
 

 Naam van maatregel Akkerrand (onbereden) 
Beschrijving van de 
maateregel 

Vanaf de rand van het perceel 3 meter rondom het perceel 
welke ingezaaid wordt met mengsel.  
De rand is minimaal aanwezig van 15 mei tot 1 september, na de 
oogst van het hoofdgewas kan de rand gemaaid of 
ondergewerkt worden.  
Niet bemesten, geen chemie toepassen. 
De volle randbreedte inzaaien. 
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De rand mag niet bereden worden. 
De rand mag ook als scheiding tussen 2 gewassen in.   
 

Bijdrage aan GLB 
doel(en) 

Gericht op waterkwaliteit, algemene biodiversiteit (bestuivers en 
bestrijders) en landschap. 
 

Financiële vergoeding Vergoeding 2200.- per hectare 
 

Weegfactoren van de 
maatregel (passend in 
puntensysteem) 

In gesprek met de akkerbouwers. 

Controleerbaarheid en 
verifieerbaarheid 
maatregel  

Goed. Zichtbaar en controleerbaar. 

Motivatie plek in 
groene architectuur 
toekomst GLB 

Akkerrand 3 meter rondom, kan in het kader van de 
conditionaliteit aangelegd worden. Heeft een boer kleine 
percelen en gaat hij over de verplichte percentages heen, dan 
kan de vergoeding uit de ecoregeling komen. Legt de boer 
akkerranden aan van 6 of 9 meter dan kan de vergoeding uit het 
ANLb komen. 
 

Samenhang met 
maatregelen uit 
andere lagen van de 
groene architectuur 

Kruidenrijke akkerranden, pakket 19 – ANLb. 
Wordt de akkerrand gecombineerd met ecologisch slootbeheer 
dan is er sprake van donkergroen beheer en komt de vergoeding 
uit het ANLb.  

Verwachting 
deelnamebereidheid 

Redelijk. Er is behoefte aan meer kennis en ervaringen. De 
bufferranden liggen al enige jaren en daar wordt goed op 
ingetekend echter die liggen langs de watervoerende sloten, 
omvatten de spuitvrije zone.  

 
 

Naam van maatregel Akkerrand bereden 
Beschrijving van de 
maatregel 

De rand mag bereden worden. 
De rand mag niet bemest worden. 
Er vind geen chemische gewasbescherming plaats, tenzij dit 
aangevraagd is bij het CMG (protocol) 
De rand is tenminste 3 meter tot maximaal 12 meter.  
 

Bijdrage aan GLB 
doel(en) 

Bijdrage aan vastleggen CO2, verbetering structuur en kwaliteit 
van de bodem.  

Financiële vergoeding  
Vergoeding € 1000.- per hectare. 
 

Weegfactoren van de 
maatregel (passend in 
puntensysteem) 

In gesprek met de akkerbouwers. 
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Controleerbaarheid en 
verifieerbaarheid 
maatregel  

Goed. Te zien vanaf de weg.  

Motivatie plek in 
groene architectuur 
toekomst GLB 

Zie tabel 3 

Samenhang met 
maatregelen uit 
andere lagen van de 
groene architectuur 

Verbeteren van het bodemleven en dat is goed voor de 
biodiversiteit. 

Verwachting 
deelnamebereidheid 

Goed, vooral gebruikt op de wendakkerskant om te draaien. 

 
 

Naam van maatregel Verbouw eiwitrijk gewas 
Beschrijving van de 
maateregel 

Gewasdiversificatie. Verbouw van bijvoorbeeld veldbonen, lupine 
of luzerne. Draagt bij aan verbetering van de 
bodemvruchtbaarheid en de structuur. De gewassen leveren een 
bijdrage aan de opslag van stikstof. De bodem kan langer water 
vasthouden. Levert een bijdrage aan de klimaatdoelen. Er hoeft 
minder veevoer ingevoerd te worden. Geen gebruik van 
insecticide. 

Bijdrage aan GLB 
doel(en) 

Gericht op verbetering van de bodem. Draagt bij aan 
terugdringen van gebruik fossiele brandstoffen. 

Financiële vergoeding Er wordt een gewas geoogst en vermarkt. De ondernemer 
draagt een risico. Het saldo van eiwitrijke gewassen is nog niet 
concurrerend. Vergoeding  € 1000.- per hectare.  

Weegfactoren van de 
maatregel (passend in 
puntensysteem) 

In gesprek met de akkerbouwers. 

Controleerbaarheid en 
verifieerbaarheid 
maatregel  

Goed  

Motivatie plek in 
groene architectuur 
toekomst GLB 

Bijzonder goede maatregel draagt bij aan de opstap naar een 
kringlooplandbouw. De eiwitgewassen leveren een belangrijke 
bijdrage aan de biodiversiteit. Vlinderbloemige trekken vlinders 
(luzernevlinder) en bijen. 

Samenhang met 
maatregelen uit 
andere lagen van de 
groene architectuur 

Aansluiting bij akkerranden levert een plus op. Levert  een flinke 
bijdrage aan biodiversiteit (vlinders, bijen) en daarmee voedsel 
voor akkervogels.  Verbouw van eiwitgewassen vertoont 
overeenkomsten met vogelakker (pakket 16 – ANLb)). 

Verwachting 
deelnamebereidheid 

Gezien de onbekendheid met deze gewassen en hun 
mogelijkheden voor vermarkten moet hierop gestuurd worden.  
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Naam van maatregel Vogelgraan in combinatie met groenbemester 
Beschrijving van de 
maatregel 

Er wordt een graangewas ingezaaid. 
Inzaaihoeveelheid zaad van maximaal 190 zaden per m2.  
Inzaaien op regels met een afstand van minimaal 19 centimeter. 
Er mag één keer met herbiciden gespoten worden. 
Voor biologische boeren is mechanische onkruidbestrijding 
toegestaan na inzaaien, mits vogelnesten vooraf gelokaliseerd 
en gemarkeerd worden. 
Gebruik van insecticide is niet toegestaan. 
Geen sleepslangbemesting.  
Na de oogst van het graan groenbemester inzaaien. 
 

Bijdrage aan GLB 
doel(en) 

In het voorjaar gericht op broedvogels en wild. Inzaaien 
groenbemester bijvoorbeeld klaver, kan na 15 juni.  Het najaar 
draagt de groenbemester bij aan doelen op het gebied van 
bodem en klimaat.  

Financiële vergoeding Vergoeding is 1000.- per hectare. 
Weegfactoren van de 
maatregel (passend in 
puntensysteem) 

In gesprek met de akkerbouwers. 

Controleerbaarheid en 
verifieerbaarheid   

Goed.  

Motivatie plek in 
groene architectuur 
toekomst GLB 

Gecombineerd met groenbemester levert vogelgraan naast 
biodiversiteit ook een belangrijke bijdrage aan de verbetering 
van de bodem. 

Samenhang met 
maatregelen uit 
andere lagen van de 
groene architectuur 

Door het beperken van de bewerkingen biedt je 
broedmogelijkheden. Waar mogelijk het vogelgraan neerleggen 
bij struweel. Maatregelen versterken elkaar. Vertoont 
overeenkomsten met  (pakket 15- ANLb) 

.Verwachting 
deelnamebereidheid 

Goed. 

 
 
 
 
 

Naam van maatregel Niet kerende grondbewerking / oppervlakkige grondbewerking 
 

Beschrijving van de 
maatregel 

Voor uitvoering van de veldmaatregelen (vogelgraan, eiwitrijk gewas, 
rustjaar met groenbemester wordt minder grondbewerking 
uitgevoerd. Intensief kerende grondbewerking wordt vermeden. Er 
wordt boven over geploegd of met de ecoploeg, of NKG. 
 

Bijdrage aan GLB 
doel(en) 

NKG vermindert de afbraak organische stof, zorgt voor een betere 
bodemstructuur en bodemleven, kost minder energie en levert een 
bijdrage aan de klimaatopgave, want het water wordt langer 
vastgehouden.  Combineren met mechanische onkruidbestrijding 
levert extra bijdrage aan de biodiversiteit. 
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Financiële vergoeding €100,00 per ha. 
Weegfactoren van de 
maatregel (passend in 
puntensysteem) 

In gesprek met de akkerbouwers.. 

Controleerbaarheid en 
verifieerbaarheid   

Matig. Melden  

Motivatie plek in 
groene architectuur 
toekomst GLB 

Wordt indien omstandigheden het toelaten meegenomen bij het 
uitrollen van de veldmaatregelen. 

Samenhang met 
maatregelen uit 
andere lagen van de 
groene architectuur 

Meer bodemleven draagt bij de biodiversiteit. NKG heeft 
bewezen positieve invloed op aanwezigheid veldleeuweriken. 

Verwachting 
deelnamebereidheid 

Goed. Er is steeds meer belangstelling voor.  

 
 
 

 
 
 


