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1 Inleiding ___________________________________________________________________________________  

De agrarische natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) voert een pilot uit voor het 
nieuwe GLB beleid. In de pilot worden verschillende maatregelen voor akkervogels 
getest met agrariërs. ANOG wil graag verkennen in welke mate deze maatregelen 
bijdragen aan verduurzaming van de landbouw. Zij oriënteert zich daarbij op moge-
lijkheden voor certificering zoals Stichting Veldleeuwerik die ontwikkelt. 
 
In deze rapportage wordt beschreven hoe de in de pilot toegepaste maatregelen 
bijdragen aan het meer duurzaam maken van de akkerbouw in het algemeen en in 
Oost-Groningen specifiek. Hierbij is gebruik gemaakt van de tien duurzaamheids-
thema’s die Stichting Veldleeuwerik hanteert. 
 
Het doel is het waarderen van vergroeningsmaatregelen uit de GLB pilot van ANOG 
op duurzaamheidsthema’s. 
 
Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk ‘Werkwijze’ worden de vergroeningsmaatregelen en ne-
gen duurzaamheidsthema’s beschreven. Ook wordt aangegeven welke indicatoren 
vanuit Stichting Veldleeuwerik worden gehanteerd bij de duurzaamheidsthema’s en 
hoe deze worden toegepast of aangepast voor de beoordeling van de vergroe-
ningsmaatregelen van ANOG. Ook de werkwijze voor het kwantificeren van het 
duurzaamheidsthema ‘productwaarde’ wordt nader uitgewerkt. 
In hoofdstuk 3 ‘Resultaten’ worden kenmerken van de vergroeningsmaatregelen 
overzichtelijk gepresenteerd en hun score op de duurzaamheidsthema’s. De tot-
standkoming van de score wordt beschreven. 
In het laatste hoofdstuk worden conclusies en aanbevelingen gedaan. 
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2 Werkwijze _______________________________________________________________________________  

2.1 Vergroeningsmaatregelen 

In de GLB-pilot oefent ANOG met een praktisch en betaalbaar agrarisch natuurbe-
heer (met het oog op de vergroening van het nieuwe GLB) en met gebiedsregie 
door henzelf. Dit laatste door bijvoorbeeld maatregelen te contracteren op plekken 
waar deze het meest kansrijk zijn of door clusters van diensten te realiseren. In de 
pilot staan akkervogels centraal, omdat ANOG hier al veel kennis en ervaring over 
heeft.  
Aanvullend onderdeel is de pilot ‘droogleggingsgebied’ waarin de ANOG op laag 
gelegen gronden natte natuur aanlegt. Doel is hier de lagere 5 tot 10% natte gron-
den als natuur te beheren, zodat het dagelijks waterpeilbeheer van het waterschap 
niet meer op drooglegging van deze gronden hoeft te worden gericht, en een ro-
buuster water/peilbeheer mogelijk wordt. 
 
Er is gekozen voor drie typen maatregelen: 
1. Uit de productie gehaalde akkerranden of delen van percelen voor broedende 

of overwinterende vogels. Aan te leggen als rand of als blok. Voor uitvoering 
van deze maatregelen in de pilot ‘droogleggingsgebied’ wordt een apart pakket 
‘Natte gebieden’ afgesloten. 

2. Buiten de gewasperiode: graanstoppel als wintervoedsel. 
3. Teelt van vogelvriendelijke gewassen met productie als nevendoel. De vogel-

vriendelijke gewassen zijn: karwij, boekweit, Japanse haver of ook genoemd 
zwarte haver, wintererwt, lupine en luzerne. Luzerne kan aangelegd worden 
als rand of als blok. Daarnaast is er de mogelijkheid om een braamstruiken-
rand aan te leggen. 

 
In bijlage 1 worden het beheer en de vergoeding omschreven. 
 
 
 

2.2 Duurzaamheidsthema’s en indicatoren 

Om een goed beeld te krijgen van de bijdrage van de vergroeningsmaatregelen aan 
duurzaamheid moeten deze maatregelen in de context van het bedrijf worden ge-
plaatst:  
• waar op het bedrijf worden maatregelen uitgevoerd; 
• in plaats van welk gewas komen de vergroeningsmaatregelen; 
• welke omvang hebben de maatregelen, welk aandeel van het bouwplan nemen 

zij in; 
• heeft de vergroeningsmaatregel een groter effect dan op grond van het areaal 

kan worden verwacht. 
 
Belangrijke kenmerken daarbij zijn o.a. of de maatregelen eenjarig of meerjarig 
zijn, en in een blok dan wel rand worden uitgevoerd. 
 
Voor de beoordeling van duurzaamheid wordt aangesloten bij duurzaamheidsaspecten 
zoals Stichting Veldleeuwerik die hanteert. Zij worden door Stichting Veldleeuwerik 
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duurzaamheidsindicatoren genoemd en het zijn er tien in totaal. Stichting Veldleeuwe-
rik wil in discussies over duurzaamheid met deelnemers zaken kunnen benoemen en 
waarderen. Om het onderscheid tussen de termen voor het benoemen en het waarde-
ren (meten) van duurzaamheid helder te houden, hanteren we in dit rapport de term 
duurzaamheidsthema en duurzaamheidsindicator. De indicator is de in het veld te me-
ten eigenschap die iets zegt over het thema. De duurzaamheidsthema’s en indicatoren 
van Stichting Veldleeuwerik zijn niet altijd één op één toe te passen op de vergroe-
ningsmaatregelen van ANOG.  
 
Stichting Veldleeuwerik heeft duurzaamheid in de eerste plaats uitgewerkt vanuit 
het perspectief van de agrarische ondernemer. Indicatoren die agrariërs direct kun-
nen beïnvloeden zijn daarbij het meest aansprekend. ANOG wil daarnaast graag de 
maatschappelijke impact van hun vergroeningsmaatregelen meenemen in de be-
oordeling. Waar bijv. de agrariër baat heeft bij efficiënt gebruik van meststoffen, 
heeft de maatschappij baat bij schoon grond- en oppervlaktewater. In tabel 2.1 
wordt de relatie weergegeven tussen ondernemersgerichte duurzaamheidsthema’s 
en maatschappelijke thema’s. 
 
 
Tabel 2.1 Relatie tussen ondernemersgerichte thema’s en maatschappelijke the-

ma’s. 
 

 
 
 
Voor de maatschappij is het uiteindelijke effect, bijv. de waterkwaliteit in de sloot, 
een belangrijke indicator. Daarom zijn per thema ook mogelijke indicatoren voor 
maatschappelijk belang benoemd.  
 
Eventuele aanpassingen in de thema’s en de indicatoren voor dit onderzoek worden 
hierna beschreven. De indicator wordt in de volgende paragrafen cursief weergege-
ven. In hoofdstuk 3 wordt de impact van vergroeningsmaatregelen per duurzaam-
heidsthema besproken. 
 
Bodemvruchtbaarheid 
Bodemvruchtbaarheid is de basis van het akkerbouwbedrijf. Bodemvruchtbaarheid 
wordt niet alleen bepaald door een goede bemesting, maar ook een gezond bodem-
leven en biodiversiteit. Dit wordt weer bepaald door allerlei factoren, die elkaar 
onderling beïnvloeden, onder andere gewasbeschermingsmiddelen, grondbewerkin-
gen, groenbemesters.. Een gezonde bodem heeft een goede structuur en vraagt 
minder energie bij het ploegen. Dit is de definitie van het duurzaamheidsthema 
door Stichting Veldleeuwerik. De indicator is de bodemscan van een profielkuil die 

Verband tussen: Maatschappelijke thema's
Ondernemersthema's

CO2 afnam
e

waterkwaliteit
wateroverlast

verstuiving

recreatie
woningm

arkt

werkgelegenheid

Bodemvruchtbaarheid organische stof + +
bodemstructuur en bodemleven +

Bodemverlies verstuiving + + +
oxidatie veen +

Voedingsstoffen benutting en afspoeling +
Gewasbescherming gebruik en drift + +

FAB +
Waterkwantiteit waterberging + +
Waterkwaliteit gbm + mest + +
Energie verbruik +
Menselijk kapitaal sociale contacten + +
Lokale economie toerisme en recreatie + + +

gezinseconomie + +
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bedrijfsspecifiek de grondproblematiek in beeld brengt. De profielkuil wordt o.a. 
beoordeeld op bodemstructuur, wormen en beworteling. 
Voor het beoordelen van de vergroeningsmaatregelen wordt het accent voor bo-
demvruchtbaarheid gelegd op organische stof (indicator organische stof balans), 
bodemstructuur (% kruimel- en scherpblokkige structuren in de laag 10-20 cm) en 
bodemleven (regenwormen). Het maatschappelijk belang is, naast instandhouding 
van de grond voor duurzame productie, het zo laag mogelijk houden van emissie 
van broeikasgassen, met name door afbraak van organische stof.  
 
Bodemverlies 
Bij bodemverlies staat het vóórkomen en voorkómen van erosie door wind en/ 
of water op zand- en dalgronden. Maatregelen zijn het bovenin houden van organi-
sche stof en het zolang mogelijk bedekt houden van de grond met gewassen of 
andere middelen. De bodembedekking door middel van begroeiing met planten 
wordt door Veldleeuwerik uitgedrukt in een bedekkingsindex. Groenbemesters heb-
ben een positief effect op de bedekkingsindex. De bodembedekkingsindex zegt iets 
over de kans op nutriëntenverliezen. De index is eenvoudig te bepalen en toe te 
passen op de vergroeningsmaatregelen. Het maatschappelijk belang is vooral de 
overlast van verstuiving voorkomen, het aantal dagen met verstuiving is hiervoor 
een indicator.  
 
Op veengronden betekent tegengaan van bodemverlies beperking van oxidatie (af-
braak) van veen. Bij de afbraak wordt CO2 uitgestoten en heeft daarnaast bodem-
daling als gevolg. Door hoge grondwaterstanden (waterpeil sloot of grondwater) 
wordt oxidatie van veen voorkomen. De vergroeningsmaatregel ‘natte gebieden’ 
draagt hier aan bij. 
 
Voedingsstoffen 
Bij voedingstoffen worden het bemestingsplan en de stikstof (N) en fosfaat (P) ba-
lans onder de loep genomen. 
De benuttingspercentages zijn berekend op basis van de gewasafvoer als deel van 
de totaal aangevoerde stikstof en fosfaat. Bij een benutting boven de 100% wordt 
door de gewassen een deel van de in de bodem gedurende het seizoen vrijkomende 
stikstof benut. Granen die niet worden bemest benutten stikstof uit de bodem en 
uit gewasresten. Duurzame bemesting zou een balans van 100% over het hele 
bouwplan moeten geven, dan wordt alles gebruikt voor de groei van de gewassen 
en vindt geen uitspoeling plaats. 
Bij vergroeningsmaatregelen zoals akkerranden is naast het benuttingspercentage 
de bijdrage aan afspoeling over het bodemoppervlak van belang. Vermindering van 
uitspoeling via de bodem naar grond- en oppervlaktewater kan worden gezien als 
gevolg van het benuttingspercentage. Opgemerkt moet worden dat op gedraineer-
de percelen randen weinig effect hebben op het tegengaan van uitspoeling van 
nutriënten. Nutriënten komen in de drain terecht en worden onder de rand door 
vervoerd richting de sloot. 
Minder uitspoeling van nutriënten naar het grondwater betekent schoner grondwa-
ter voor natuur en minder zuiveringskosten voor de productie van drinkwater. Min-
der uit- en afspoeling levert ook schoner oppervlaktewater op. Wat een hogere 
natuurwaarde in sloten en andere wateren in het agrarisch gebied kan betekenen of 
geschikt zwemwater in de nabije omgeving. 
 
Gewasbescherming 
Gewasbescherming is een middel om te komen tot goede opbrengsten, maar is ook 
een kostenpost en kan gevolgen hebben voor de milieukwaliteit. Drift en uitspoeling 
via de bodem zijn belangrijke routes richting het milieu. Als maat is door Stichting 



6 

Veldleeuwerik de Milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen gebruikt. Met de Milieu-
meetlat wordt de potentiële milieubelasting voor waterleven, bodemleven en uit-
spoeling naar het grondwater bepaald, alsmede de risico’s van de bespuitingen voor 
natuurlijke vijanden. De maatschappelijke impact kan uiteindelijk worden bepaald 
door lucht- en waterkwaliteit te meten. Belangrijke indirecte indicatoren zijn bio-
indicatoren in, op en rond de percelen: het vóórkomen van bestuivers en natuurlij-
ke vijanden van plaaginsecten, akkervogels en kruiden. 
Voor zowel de kosten als de milieubelasting geldt dat de bouwplansamenstelling 
van invloed is op de resultaten op bedrijfsniveau. Aardappelen en groentegewassen 
zijn gewassen die over het algemeen relatief hoge milieubelasting en kosten met 
zich meebrengen. De invloed van vergroeningsmaatregelen op middelengebruik 
over het gehele bedrijf is in te schatten.  
 
Waterkwantiteit 
Watergebruik voor beregening is gekozen als indicator door Stichting Veldleeuwe-
rik. Beregening is een corrigerende maatregel. Een verbetering van de bodemcondi-
tie levert zowel een betere wortelontwikkeling van de gewassen als een betere 
vochtvoorziening voor de gewassen op, en dus minder watergebruik.  
In relatie met vergroeningsmaatregelen is het zinvol de indicator te verbreden tot 
waterbergend vermogen. Op perceelsniveau is een simpele bepaling hiervoor is de 
inzijgsnelheid van water op een bepaald bodemoppervlak. Deze kan toenemen door 
de vergroeningsmaatregelen maar zal lang niet altijd leiden tot minder beregening 
op dat moment. Het kan wel leiden tot betere opbrengst in andere (volg)gewassen 
(agrarisch belang, productwaarde) of tot minder wateroverlast op gebiedsniveau 
(maatschappelijk belang). Daarnaast kunnen maatregelen van invloed zijn op de 
waterkwaliteit, deze wordt gedekt door het thema gewasbescherming en voedings-
stoffen.  
Op gebiedsniveau kan een robuuster (minder risicovol) waterbeheer worden nage-
streefd. Dit is te bereiken door het grondgebruik van lager gelegen percelen aan te 
passen aan de natte omstandigheden. Dit kan leiden tot een robuuster wa-
ter/peilbeheer zonder nadelige gevolgen voor de akkerbouw. De berijdbaarheid of 
plasvorming kan hiervoor een indicator zijn. 
De maatschappelijke impact is vooral een verbeterde waterbuffering, waardoor 
pieken in waterafvoer en wateroverlast beter kunnen voorkomen en opgevangen 
worden. Uiteindelijk komt dit op regionaal niveau tot uiting in lagere piekafvoeren 
bij gemalen en minder klachten van akkerbouwers met lager gelegen percelen.  
 
Waterkwaliteit 
Indicatoren die te maken hebben met de waterkwaliteit worden door Stichting Veld-
leeuwerik genoemd onder de thema’s gewasbescherming en voedingsstoffen. Een 
verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen geeft 
minder kans op milieubelasting van het grond- en oppervlaktewater. Daarnaast 
kunnen de vergroeningsmaatregelen een buffer zijn tussen perceel en sloot door 
drift, uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te voorko-
men. Vergroeningsmaatregelen die de bodemkwaliteit verbeteren zijn beter in staat 
stoffen te binden, water te bergen, waardoor de kans op (oppervlakkige) uitspoe-
ling kleiner is. Indicator voor voedingsstoffen is het benuttingspercentage en voor 
gewasbeschermingsmiddelen milieubelastingspunten voor grond- en oppervlakte-
water. Lees meer over de maatschappelijke impact in de paragraaf ‘gewasbescher-
ming’. 
 
 
 
 



7 

Brandstofverbruik 
De indicator voor energie (brandstofverbruik) is opgebouwd uit o.a. dieselverbruik 
en CO2-emissie. CO2 is een broeikasgas, die mede verantwoordelijk is voor het op-
warmen van de aarde. De relatie tussen energieverbruik op het akkerbouwbedrijf 
en het klimaat is in beeld gebracht door de CO2-emissie te berekenen. Het diesel-
verbruik per bedrijf wordt berekend als resultante van het verbruik op het eigen 
bedrijf vermeerderd met het dieselverbruik van de loonwerker en verminderd met 
het dieselverbruik bij eigen loonwerk voor derden. Verschillen in onder meer me-
chanisatiegraad, arbeidsorganisatie, bouwplan, bodemkwaliteit en teeltmethodiek 
resulteren in een grote variatie in direct energieverbruik bij de teelten op het ak-
kerbouwbedrijf. 
Sommige vergroeningsmaatregelen kunnen ook benut worden als energiegewas en 
dus energie opleveren. Dit is momenteel nog niet het geval. De verwachting van de 
ANOG is dat energieproductie uit gewassen van de vergroeningsmaatregelen geen 
grote rol gaat spelen. We gaan hier dus verder niet op in. Verminderd energiege-
bruik en minder CO2-emissie zijn tevens goede indicaoren voor de maatschappelij-
ke impact. 
 
Biodiversiteit 
De soortenrijkdom in de vorm van gewassen en rassen op de akkerbouwbedrijven 
is verrassend groot maar weinig variabel. Aardappelen, suikerbieten, uien, peen, 
wintertarwe en zomergerst zijn de hoofdgewassen die op de meeste bedrijven 
voorkomen. Daarnaast heeft bijna ieder bedrijf wel één of meerdere gewassen die 
minder algemeen zijn zoals hennep, koolzaad, erwten, en vlas . De variatie aan 
rassen binnen een gewas is groot bij pootaardappelen en bij suikerbieten. Hierbij is 
er verschil van inzicht tussen de akkerbouwer die zijn gewassen als natuur ziet en 
de 'burgers' die liever bloemen en (on)kruiden willen zien. 
Toepassing van duurzamere vormen van landbouw zal naar verwachting samen-
gaan met een toenemende biodiversiteit. De Veldleeuwerik en Gele kwikstaart zijn 
door de ANOG gekozen om als indicator te dienen van de fauna. Maar ook aan pa-
trijs, grauwe kiekendief, geelgors en andere vogels wordt veel waarde gehecht  
Daarnaast kunnen akkerranden ook ingezet worden om Functionele Agrobiodiversi-
teit (FAB) te bevorderen. Bloemrijke akkerranden bieden een schuilplaats en voe-
dingsbron aan nuttige insecten, zoals zweefvliegen, lieveheersbeestjes en gaasvlie-
gen. Als deze vanuit de rand het gewas intrekken kunnen zij flinke hoeveelheden 
schadelijke insecten opeten, zoals luizen en trips. Wanneer er voldoende van deze 
natuurlijke vijanden aanwezig zijn, kunnen zij een plaag zodanig onderdrukken dat 
een bespuiting niet nodig is.  
Bestuivende insecten, zoals bijen en hommels zijn onmisbaar voor de bestuiving 
van allerlei landbouwgewassen. Bloemrijke plantensoorten uit de vergroeningspak-
ketten kunnen de overleving van bestuivers vergroten door in stuifmeel en nectar 
te voorzien in voor hen toegankelijke bloemen. Bestuivende insecten kunnen zelf 
worden gebruikt als indicator of de aanwezigheid van bloemen als nectarbron ver-
spreid over het jaar (in gewassen, randen, en omgevende landschapselementen). 
Dit duurzaamheidsthema wordt los van deze rapportage uitgewerkt door de Werk-
groep Grauwe Kiekendief. 
 
Lokale economie 
Bij lokale economie gaat het om het belang van het agrarische bedrijf voor de ge-
zinseconomie maar ook voor de economie van de regio. Hoe is de economische 
relatie met andere bedrijven in en buiten de regio, collega’s in samenwerkingsver-
banden, afnemers, adviseurs? Wat is het aandeel van het inkomen uit het eigen 
bedrijf in vergelijking met andere inkomstenbronnen en hoe ziet men dit in de toe-
komst? Bij de lokale economie werkt Stichting Veldleeuwerik met een jaarlijkse 
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enquête over bijdrage van het agrarisch bedrijf aan het gezinsinkomen, en inkom-
sten uit toerisme. Dat is niet haalbaar binnen deze verkenning, we kunnen alleen 
een paar opmerkingen maken over mogelijk lokaal economisch belang. Het maat-
schappelijke belang kan via een inventarisatie van recreatieve voorzieningen en 
omzet in recreatie worden bepaald.  
 
Menselijk kapitaal 
Menselijk kapitaal gaat over de kennis en energie van de ondernemer, waar haalt 
hij het vandaan en waar steekt hij zijn energie in. Het gaat over relaties, netwer-
ken, kennis bronnen, inspiratie bronnen; het gaat over zijn gezin, zijn buren, zijn 
collega’s en de maatschappij. Bij menselijk kapitaal wordt met een jaarlijkse enquê-
te over het sociale en kennisnetwerk van de agrariërs gewerkt door Stichting Veld-
leeuwerik. Dat is niet haalbaar binnen deze verkenning, we kunnen alleen een paar 
opmerkingen maken over mogelijk sociaal belang. Het maatschappelijke belang zou 
ook via een enquête in beeld kunnen worden gebracht: hoe waarderen omwonen-
den in het gebied het agrarisch bedrijf. 
 
 
Tabel 2.2 Duurzaamheidsthema’s en hun ondernemersgerichte en maatschappe-

lijke indicatoren. 
 

 
Noot bij tabel 2.2: 
FAB = functionele AgroBiodiversiteit, biodiversiteit die de productie ondersteunt 
GBM = gewasbescherming 
MBP = milieubelastingspunten, die effect van gebruik gewasbeschermingsmiddelen op milieu 

uitdrukken 
 
 
  

Indicatoren
Ondernemersthema's agrarische praktijk Maatschappelijke impact
Bodemvruchtbaarheid organische stof organische stof balans verminderde CO2 uitstoot

bodemstructuur en 
bodemleven

structuren en 
regenwormen

dagen met wateroverlast

Bodemverlies verstuiving bedekkingsinsdex dagen met verstuiving
oxidatie veen waterpeil sloot of 

grondwater
verminderde CO2 uitstoot

Voedingsstoffen benutting en 
afspoeling

benuttingspercentages algen in de sloot/ helder 
(zwem)water

Gewasbescherming gebruik en drift gebruik dagen met spuitmachines 
op het land

FAB MBP aanwezigheid bloemen
Waterkwantiteit waterberging inzijgsnelheid dagen met wateroverlast
Waterkwaliteit gbm + mest MBP en 

benuttingspercentage
algen in de sloot/ helder 
(zwem)water

Energie verbruik dieselverbruik en CO2 
emissie

verminderde CO2 uitstoot

Menselijk kapitaal sociale contacten enquête resultaten algen in de sloot/ helder 
water

Lokale economie toerisme en 
recreatie

gemeentelijke inkomsten 
uit toerisme en recreatie

recreatieve voorzieningen

gezinseconomie
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2.3 Beoordeling maatregelen op duurzaamheidsthema’s 

Van de vergroeningsmaatregelen zijn verschillende kenmerken en de praktische 
uitvoering geïnventariseerd, gebruikmakend van informatie van de ANOG, SPNA, 
Werkgroep Grauwe Kiekendief en Adviesbureau Altenburg en Wymenga.  
 
Vervolgens zijn de vergroeningsmaatregelen in de uitgevoerde GLB-pilot kwalitatief 
beoordeeld door CLM op hun bijdrage aan de verschillende duurzaamheidsthema’s.  
 
Een van de thema’s is de productwaarde, deze wordt in tegenstelling tot de andere 
thema’s ook kwantitatief uitgewerkt en komt in de volgende paragraaf aan bod. Het 
thema ‘biodiversiteit’ wordt uitgewerkt in parallel lopend onderzoek door de Werk-
groep Grauwe Kiekendief en het adviesbureau Altenburg en Wymenga. In H3.4 
wordt kort ingegaan op de interesse van agrariërs zelf volgens een door ANOG ge-
houden enquête. 
 
 
 

2.4 Productwaarde berekening 

De productwaarde staat voor de economische duurzaamheid van een bedrijf. Stich-
ting Veldleeuwerik gebruikt deze indicator om bouwplannen, kosten en opbrengsten 
op de lange termijn te bespreken. Voor ANOG zullen de gewassaldo’s van de ver-
groeningsmaatregelen vergeleken worden met de gewassaldo’s van de gangbare 
akkerbouwgewassen in Noord-Oost Groningen. De meeste vergroeningsmaatrege-
len zullen toegepast worden op een perceel met een relatief laagsalderend gewas, 
zoals graan. Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA, proefboerde-
rij Ebelsheerd) heeft informatie aangeleverd over de gangbare akkerbouwpraktijk in 
Oost-Groningen, zoals bemesting, grondbewerking, gewasbescherming, bouwplan 
op verschillen grondsoorten en gewassaldo’s. 
 
ANOG heeft informatie aangeleverd over de deelname aan de vergroeningsmaatre-
gelen in de pilot. Hierdoor is van de maatregelen bekend wat het totale areaal is 
waarop de maatregelen zijn toegepast, het gemiddelde areaal per bedrijf en op 
welke grondsoort de maatregel is toegepast. 
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3 Resultaten _____________________________________________________________________________  

3.1 Inventarisatie en uitvoering vergroeningsmaatregelen 

In bijlage 1 staan de verschillende maatregelen omschreven (aanleg, beheer en 
vergoeding). In bijlage 2 is dit in tabelvorm verder uitgewerkt incl. deelnemend 
areaal in 2013 op klei- en zand/dalgrond. 
 
In de pilot zijn tot dusver de akkerranden, winterstoppel en natte braak de maatre-
gelen die over grootste oppervlakte zijn toegepast.  
 
In de oostelijke akkerbouwstreek in Groningen (kleigebied) is het gemiddeld be-
drijfsareaal 61,5 hectare. De Groninger veenkoloniën en Westerwolde hebben een 
gemiddelde bedrijfsgrootte van 50,5 ha. Dit zijn getallen van 2010. Het areaal per 
bedrijf waarop vergroeningsmaatregelen worden uitgevoerd loopt sterk uiteen. Van 
bijna 11 ha karwij tot 1,7 ha ingezaaid met een mengsel voor broedvogels. De 
meeste bedrijven doen met 2 tot 5 ha vergroeningmaatregelen mee. Dat betekent 
dat ca. 5% van het akkerbouwareaal van een bedrijf in beslag wordt genomen door 
een vergroeningsmaatregel. Dit komt dus ongeveer overeen met de 5% Ecological 
Focus Area die in het nieuwe GLB-beleid wordt ingevoerd. 
 
In bijlage 3 staan de kenmerkende bouwplannen op klei en op zand/dalgrond in het 
werkgebied van ANOG. De vergroeningsmaatregelen die per jaar van plaats kunnen 
wisselen vervangen in de praktijk bijna altijd de graangewassen (zomergerst op 
zand/dalgrond en wintertarwe op klei). Deze graangewassen salderen relatief laag 
ten opzichte van aardappelen en suikerbieten. Maatregelen die meerdere jaren op 
dezelfde plek liggen, vervangen logischerwijs verschillende gewassen. In de beoor-
deling zijn deze maatregelen vergeleken met het totale bouwplan.  
 
 
 

3.2 Beoordeling op duurzaamheidsthema’s 

In bijlage 4 staat een overzicht waarin de vergroeningsmaatregelen kwalitatief zijn 
beoordeeld op hun bijdrage aan de verschillende duurzaamheidsthema’s. Hoe gro-
ter het aantal plussen (van 0 tot +++) hoe groter de positieve bijdrage aan het 
thema in vergelijking met het gewas dat vervangen wordt. Hieronder wordt per 
thema een toelichting gegeven op de beoordeling. De complete tabel uit bijlage 4 is 
gesplitst in kleinere tabellen en per thema weergegeven. Een aantal thema’s is 
verdeeld in subthema’s, zo bestaat gewasbescherming uit een onderdeel middelen-
gebruik, drift en functionele agrobiodiversiteit (FAB). 
 
Bodemvruchtbaarheid 
Het organische stof gehalte is een belangrijke eigenschap van de bodem. Het be-
paalt de beschikbaarheid van nutriënten en water. Zonder organische stof is er 
weinig bodemleven, die hieruit nutriënten vrijmaken voor het gewas. Daarnaast 
geeft organische stof structuur aan de bodem, waardoor water en lucht in de juiste 
verhouding voorkomen. Het organische stof gehalte is een belangrijke productiefac-
tor voor een teler. 
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De vergroeningsmaatregelen kunnen bijdragen aan het organische stof gehalte 
doordat gewasresten achterblijven, dat kan in de vorm van maaisel, bladval, wor-
tels of inwerken van het hele gewas. De vergroeningmaatregel heeft een positief 
effect indien meer organische stof wordt geproduceerd én in het veld achterblijft 
dan in de gewas(sen) die de maatregel vervangt. Tabel 3.1 geeft een samenvatting 
van de beoordeling van de vergroeningsmaatregelen op bodemvruchtbaarheid (or-
ganische stof en bodemstructuur en bodemleven). 
 
Eenjarige en meerjarige randen of blokken leveren bij hetzelfde areaal meer orga-
nische stof op dan het vervangende graangewas, waarvan het stro ook afgevoerd 
wordt van het perceel. Eenjarige randen of blokken voor overwinterende akkervo-
gels blijven 10 maanden staan en worden niet geoogst en helemaal ondergewerkt. 
Meerjarige randen of blokken bouwen meer organische stof op dan eenjarige ran-
den door de langere periode dat de grond onbewerkt is.  
Alle maatregelen waarin niet wordt geoogst hebben een positieve bijdrage. Luzerne 
wordt weliswaar geoogst, maar laat als meerjarig gewas met wortels en stoppel ook 
een flinke biomassa achter in het veld. 
  
De maatregel waarbij de graanstoppel in de winter blijft liggen draagt in verhouding 
tot het direct onderploegen bij aan het organische stof gehalte, omdat er een 
grondbewerking minder wordt uitgevoerd (alleen in het voorjaar). De najaars-
grondbewerking wordt uitgesteld naar het voorjaar, daardoor wordt een hoge mine-
ralisatie in het najaar voorkomen. 
 
De vogelvriendelijke maatregelen zijn als volgt beoordeeld. Karwij wordt als onder-
gewas in graan gezaaid. Dit is dus een tweejarig gewas waar in tegenstelling tot 
een gangbaar graangewas een grondbewerking minder wordt uitgevoerd. De bio-
massa van karwij is door onderzaai mogelijk lager dan die van een gangbaar 
graangewas. Per saldo stellen we geen verschil vast in de bijdrage aan bodem-
vruchtbaarheid van karwij en het vervangend graangewas. 
Boekweit wordt niet geoogst en levert daardoor relatief veel organische stof in de 
bodem op. 
Japanse haver kan eventueel worden geoogst maar dit gebeurt lang niet altijd. In 
de boordeling is dit vergeleken worden met een graangewas. Van wintererwt en 
lupine worden de zaden geoogst. Het stro blijft achter in tegenstelling tot graan.. 
Luzerne staat drie tot vier jaar op hetzelfde perceel, waardoor veel wortelmassa en 
bladafval beschikbaar komt. De laatste snede mag niet geoogst worden volgens de 
voorwaarden. Die zal in de loop van de winter afsterven en ten goede komen aan 
de bodem. Er is voor dit thema geen verschil tussen luzerneranden en –blokken. 
 
Braamstruiken staan meerdere jaren achter elkaar op het perceel. Wortels en blad-
afval dragen bij aan de organische stof opbouw van de bodem. 
 
De vergroeningsmaatregel ‘natte gebieden’ zorgt dat hoge grondwaterstanden op 
het perceel mogelijk zijn, waardoor de afbraak van veen (dus organische stof) 
wordt voorkomen. Daarnaast zijn deze percelen tot nu toe ingezaaid met een meer-
jarig mengsel, wat gunstig is ten opzichte van eenjarig. 
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Tabel 3.1 Bijdrage vergroeningsmaatregel aan bodemvruchtbaarheid. 
 

 
 
 
Voor de landbouw is het effect groter indien de opgebouwde organische stof in het 
productie-areaal terecht komt, dus in percelen met een gewas, niet in permanente 
akkerranden of braak. Het maatschappelijk belang kan juist groter zijn bij vastleg-
ging buiten het productie-areaal. Door achterwege blijven van grondbewerkingen 
en oogst blijft de organische stof beter bewaard.  
 
Een positieve organische stof balans op perceelsniveau draagt op die plek ook bij 
aan de voedselvoorziening voor bodemleven en de bodemstructuur. Gewassen met 
uitgebreid wortelstelsel dragen bij aan een goede bodemstructuur. Hoe langer een 
gewas staat hoe beter de doorworteling en de bodemstructuur. Granen, grassen, 
groenbemesters en stikstofbindende gewassen dragen met hun wortelstelsel posi-
tief bij aan de bodemstructuur. De mengsels voor broedende en overwinterende 
akkervogels bevatten al deze gunstige soorten. 
De vergroeningsmaatregel ‘natte natuur’ kan worden uitgevoerd in speciaal aange-
wezen gebieden die van oorsprong of met het oog op natuurdoeleinden nat zijn. De 
bodemstructuur van deze gebieden wordt op deze manier in stand gehouden. Het 
bodemleven is gebaat bij vochtige omstandigheden, maar de bodem moet niet ver-
zadigd zijn met water. 
 
Bodemverlies 
Bodemverlies door winderosie treedt voornamelijk op op de veenkoloniale gronden. 
Dit kan gebeuren bij droog grondoppervlak en veel wind, in het voorjaar en in min-
dere mate in de winter. Om bodemverlies tegen te gaan is een begroeid perceel 
beter dan een recent bewerkt perceel. Begroeiing kan bodemdeeltjes vasthouden 
en verlaagt ook de windsnelheid aan het bodemoppervlak (Hessel et al., 2011). Bij 
alle vergroeningsmaatregelen wordt begroeiing voorgesteld, dus dat is een gunstig 
uitgangspunt. Permanente begroeiing zoals een meerjarige rand of gewas heeft 
meer effect dan tijdelijke begroeiing. Ook wintererwt, en in mindere mate winter-
stoppel, dragen bij bescherming van de bodem in de kritieke periode. Boekweit, 
lupine en Japanse haver hebben voor dit thema geen meerwaarde ten opzichte van 
het graangewas dat wordt vervangen. Luzerne en karwij worden niet op 
zand/dalgrond verbouwd en worden op dit thema niet beoordeeld. 
Randen zijn gunstig als zij dwars op de windrichting liggen. Een samenvatting is 
weergegeven in tabel 3.2. 

vergroeningsmaatregel type een- of 
meerjarig

organische 
stof

bodemstruc-
tuur en 
Bodemleven

akkerrand broedvogels rand, min 9m mj +++ ++
blok mj +++ ++

akkerrand wintervogels rand, min 9m ej ++ ++
blok ej ++ ++

winterstoppel perceel ej + +
vogelvriendelijke gewassen karwij tj 0 0

boekweit ej + 0
japanse haver ej 0 0
wintererwt ej + 0
lupine ej + +
luzerne -rand mj +++ +++
luzerne -blok mj +++ +++

braamstruiken rand mj ++ +++
natte natuur perceel mj +++ ++
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Omwonenden vinden verstuiving hinderlijk. Het komt het imago van de landbouw 
ten goede als verstuiving wordt geremd en percelen zoveel mogelijk begroeid blij-
ven. 
 
 
Tabel 3.2 Bijdrage vergroeningsmaatregel aan voorkoming bodemverlies. 
 

 
 
 
Daarnaast kan bodemverlies door oxidatie (afbraak) van veengrond een rol spelen. 
De vergroeningsmaatregel ‘natte gebieden’ zorgt dat dit wordt verminderd, het 
afbraakproces verloopt in natte grond aanzienlijk trager. Hiermee wordt ook een 
maatschappelijk probleem aangepakt: de toename van CO2 in de atmosfeer. De 
overige vergroeningsmaatregelen zijn ook beoordeeld op de bijdrage aan de ver-
mindering van veenoxidatie indien deze gewassen verbouwd kunnen worden op 
veen. Voor deze gewassen is de beoordeling hetzelfde als bij organische stof op-
bouw (zie ook tabel 3.1). 
 
Voedingsstoffen: benutting en afspoeling 
Stikstof en fosfor zijn de voedingsstoffen die in deze paragraaf worden beoordeeld.  
In de gewassen wordt een bemestingsniveau geadviseerd die meestal iets hoger is 
dan de afvoer met producten. Er is dan een nutriëntenoverschot, niet alle nutriën-
ten worden benut. De benutting is de verhouding tussen afvoer in geoogst product 
en de aanvoer in mest. Iedere boer maakt zelf een beslissing op welke percelen de 
totaal toegestane hoeveelheid mest per bedrijf terecht komt. We gaan uit van de 
adviesbasisbemesting per gewas. Alleen voor boekweit (geen oogst) en stikstofbin-
dende gewassen (erwt en lupine) gaan we er van uit dat er geen mest wordt toe-
gepast. 
 
Maatregelen waar geen oogst plaatsvindt, hebben geen benutting. In termen van 
oogsten van nutriënten is dit ongunstig, in termen van vermijden van verliezen aan 
nutriënten juist gunstig. Daarom is het effect van deze maatregelen als neutraal (0) 
beschouwd.  
In maatregelen waarin zowel bemest en geoogst wordt, is de verandering met de 
benutting klein, en ook als neutraal (0) beschouwd. Dit geldt voor de vogelvriende-
lijke gewassen boekweit en karwij, en ook het wintervoedselpakket voor akkervo-
gels mag gangbaar bemest worden. In de maatregel “winterstoppel” mag weliswaar 
geen mest worden toegepast, maar de mest kan wel in het volgende voorjaar als-
nog worden toegepast. Het effect van deze maatregel op benutting is neutraal. 

voorkoming van:

vergroeningsmaatregel type
een- of 

meerjarig verstuiving oxidatie veen
akkerrand broedvogels rand, min 9m mj +++ +++

blok mj ++ +++
akkerrand wintervogels rand, min 9m ej ++ ++

blok ej + ++
winterstoppel perceel ej +(+) +
vogelvriendelijke gewassen karwij tj n.v.t. n.v.t.

boekweit ej 0 +
japanse haver ej 0 0
wintererwt ej ++ +
lupine ej 0 ++
luzerne -rand mj n.v.t. n.v.t.
luzerne -blok mj n.v.t. n.v.t.

braamstruiken rand mj +++ ++
natte natuur perceel mj ++ +++
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Bij maatregelen waar vlinderbloemigen worden geteeld die ook (deels) worden ge-
oogst, is de benutting positief voor N. Er is geen N-bemesting nodig. Echter een 
deel van de N-binding blijft in de grond en kan na grondbewerkingen ook uit- en 
afspoelen. Daarom zijn deze maatregelen licht positief (+) beoordeeld.  
Voor P blijft het effect neutraal.  
Bij maatregelen waar wel wordt geoogst zonder bemesting en zonder vlinderbloe-
migen, is de benutting sterk positief. Dit geldt voor wintererwt, lupine en (hooguit 
lage bemesting) luzerne. Een uitzondering vormen bedrijven met een veehouderij-
tak die de mestplaatsingsruimte hard nodig hebben om de mest kwijt te kunnen. 
Zij zullen een gelijkblijvende hoeveelheid stikstof en fosfor via mest aanvoeren op 
de andere delen van het bedrijf. Daar de meeste Oost-Groningse bedrijven niet-
gemengde akkerbouwbedrijven zijn, is met dit effect geen rekening gehouden.  
 
 
Tabel 3.3 Bijdrage vergroeningsmaatregel aan benutting en afspoeling van voe-

dingsstoffen. 
 

 
Noot bij +/0: + betreft N; 0 betreft P 
 
Uitspoeling van voedingsstoffen wordt besproken in de paragraaf waterkwaliteit. 
 
Vergroeningsmaatregelen kunnen vooral bijdragen aan het verminderen van af-
spoeling van voedingsstoffen naar de sloot als de maatregel extra bodembedekking 
oplevert. Begroeiing zorgt voor een betere infiltratie, opname en afremming van 
afspoeling van water dan kale grond. Met name begroeiing in het najaar wanneer er 
meer regen valt is belangrijk voor het tegengaan van afspoeling. 
Meerjarige gewassen hebben een sterker effect dan eenjarige gewassen. Randen, 
mits langs een sloot, hebben sterker effect dan blokken. Noij e.a. (2012) verwach-
ten een bufferend effect van randen op de oppervlakkige afspoeling van stikstof 
naar de sloot. 
De bijdrage van vergroeningsmaatregelen aan het verminderen van afspoeling van 
voedingsstoffen naar de sloot is daarnaast sterk afhankelijk van de mate waarin het 
perceel afhelt naar de sloot, plasvorming door bodemverdichting en in hoeverre 
greppels zijn aangelegd voor de oppervlakkige afvoer van regen. 
De kans op afspoeling van percelen met een hoge grondwaterstand is relatief groot, 
zoals bijvoorbeeld bij het pakket ‘natte gebieden’, maar dit risico is hier anderzijds 
klein omdat deze percelen niet bemest mogen worden. 
 
 

vergroeningsmaatregel type
een- of 
meerjarig benutting afspoeling

akkerrand broedvogels rand, min 9m mj ++ +++
blok mj ++ ++

akkerrand wintervogels rand, min 9m ej 0 ++
blok ej 0 +

winterstoppel perceel ej 0 +++
vogelvriendelijke gewassen karwij tj 0 ++

boekweit ej 0 0
japanse haver ej 0 0
wintererwt ej +/0 (P) +
lupine ej +/0 (P) 0
luzerne -rand mj +/0 (P) +++
luzerne -blok mj +/0 (P) ++

braamstruiken rand mj 0 +++
natte natuur perceel mj ++ +++
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Gewasbescherming: middelgebruik, drift en FAB 
Bij een aantal vergroeningsmaatregelen is het gebruik van gewasbeschermingsmid-
delen niet toegestaan. Dit leidt tot minder middelengebruik op bedrijfsniveau. Dit 
geldt voor de akkerrand of -blok maatregelen, bramenstruiken, graanstoppel in de 
winter en de natte natuur. In de winterstoppel mag in het najaar geen bespuiting 
meer worden uitgevoerd, maar mogelijk is wel een extra bespuiting in het volgge-
was nodig vanwege de onkruiddruk. In de teelt van vogelvriendelijke gewassen zijn 
gewasbeschermingsmiddelen toegestaan. In de gewassen zoals in Japanse haver en 
luzerne worden minder gewasbeschermingsmiddelen ingezet dan in de gangbare 
akkerbouwgewassen. In boekweit en lupine worden volgens ANOG geen gewasbe-
schermingsmiddelen gebruikt. In de gangbare teelt van wintererwt en karwij wor-
den herbiciden en insecticiden gebruikt. Bij inzet als vergroeningsmaatregel wordt 
dit mogelijk minder gedaan omdat het hoofddoel niet de opbrengst is (in ieder ge-
val bij karwij). 
Bloemen in de zaadmengsels trekken nuttige insecten aan die plaaginsecten, zoals 
luizen, eten. Hierdoor kan de plaagdruk worden verminderd, waardoor mogelijk een 
bespuiting kan worden uitgespaard, vooral bij toepassing van randen. Zie voor een 
samenvatting tabel 3.4. 
 
 
Tabel 3.4 Bijdrage vergroeningsmaatregel aan gebruik en drift van gewasbe-

schermingsmiddelen en functionele agrobiodiversiteit (FAB). 
 

 
 
 
Akkerranden vormen een buffer voor het verwaaien van gewasbeschermingsmidde-
len (drift) naar de sloot bij spuiten in het aangrenzende gewas. De randen mogen 
niet bespoten worden. De maximale driftbeperking wordt behaald bij 3 meter 
(Buurma et al, 2013 en Visser et al, 2012). Bredere randen hebben geen groter 
effect. Meerjarige randen vormen (zeker in het jaar na zaaien) het hele jaar door 
een buffer in tegenstelling tot eenjarige randen die in de periode van opkomst tot 
volgroeide plant minder drift tegen gaan. Het effect van blokken is in het algemeen 
minder groot dan van een rand, omdat het blok over kortere lengte grenst aan een 
gewas, en aan de rand van het perceel (zie figuur 3.1). Een rand ligt idealiter tus-
sen gewas en sloot in. Uiteraard is dit wel afhankelijk van de ligging op het perceel 
(grenzend aan sloten, windrichting, areaal).  
  

vergroeningsmaatregel type
een- of 

meerjarig
afname 
gebruik

drift uit 
aangrenzend gewas FAB

akkerrand broedvogels rand, min 9m mj +++ ++ +++
blok mj +++ 0 ++

akkerrand wintervogels rand, min 9m ej ++ + +
blok ej ++ 0 +

winterstoppel perceel ej 0 0 +
vogelvriendelijke gewassen karwij tj + 0 ++

boekweit ej ++ 0 +++
japanse haver ej ++ 0 0
wintererwt ej 0 0 +
lupine ej ++ 0 +
luzerne -rand mj ++ ++ +++
luzerne -blok mj ++ 0 ++

braamstruiken rand mj +++ ++ +++
natte natuur perceel mj +++ 0  ++
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Figuur 3.1 Effect van een blok en van een rand op gewas en buitenrand van per-
ceel (aangenomen dat rand of blok ook op de 5 m breedte van buiten-
rand positieve invloed heeft). 

 
 
Onder functionele agrobiodiversiteit (FAB) wordt hier verstaan het aantrekken van 
nuttige insecten in gewassen voor natuurlijke plaagbestrijding. Als de populatie 
nuttige insecten voldoende groot is dan kunnen deze de plaaginsecten, zoals luizen 
de baas. Hierdoor hoeven minder (vaak) chemische insecticiden ingezet te worden. 
Nuttige insecten kunnen aangetrokken worden in het gewas door bloemen waar zij 
nectar en stuifmeel kunnen vinden of door schuilmogelijkheden (Visser et al., 
2011). 
Bloeiende akkerranden bieden beide opties. Niet-bloeiende randen bieden vooral 
schuilmogelijkheden bij slechte weersomstandigheden. Dit in de eerste plaats in het 
groeiseizoen, en meerjarige randen bieden bovendien een overwinteringsplek. Ook 
blokken kunnen dit bieden, maar randen kunnen waarschijnlijk vanuit een groter 
deel van het perceel bereikt worden door insecten. 
De vogelvriendelijke gewassen zorgen voor een bloemrijk perceel waardoor nuttige 
insecten voor natuurlijke plaagbestrijding in aangrenzende percelen kunnen zorgen. 
Natuurlijke plaagbestrijding is vooral effectief tegen luizen in graan en consumptie-
aardappel. Boekweit is van de vogelvriendelijke gewassen ook het meest insect-
vriendelijk wat de bereikbaarheid van nectar en pollen. Boekweit wordt niet bespo-
ten. Karwij komt ook in bloei en is bovendien tweejarig. Dit geldt in grotere mate 
voor de meerjarige luzerne. 

 

 
Een blok van 50 m x 50 m 
heeft een buitenrandlengte van 
100 m en een invloedzone van 
500 m2 
 

Een rand van 10 m x 500 m 
heeft een buitenrandlengte 
van 520 m en een invloed-
zone van 2600 m2 
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Alle kruiden en bloeiende gewassen kunnen potentieel ook waardplant voor bladluis 
zijn. De invloed hiervan wordt laag ingeschat, behalve in sommige gevallen voor 
overwintering van luis in struiken (braam is geen waardplant voor luis). 
Maatschappelijk gezien is het toepassen van FAB in de gewasbescherming een aan-
sprekende aanpak. De bloemrijkdom spreekt omwonenden en recreanten aan. En 
ook de onderbouwing dat minder (snel) gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn en 
dat gebruik wordt gemaakt van de natuur verbetert het imago van de landbouw.  
 
Waterkwantiteit 
Begroeiing bevordert het waterbergend vermogen van de bodem en een gezond 
bodemleven en daarmee de structuur (openheid) van de bodem. Het organisch 
materiaal in de bodem houdt vocht beter vast en vergroot het waterbergend ver-
mogen. Een zandige bodem heeft een lagere waterbergende capaciteit dan een 
bodem met meer klei en organisch materiaal. Een veenbodem is hét voorbeeld van 
een watervasthoudende bodem. Echter, deze bodems zitten ‘vol’ en kunnen niet 
verder bijdragen aan de bufferfunctie van de waterbergende bodem. De sponsfunc-
tie is deels afhankelijk van het bodemtype, maar kan door menselijk ingrijpen ver-
anderen. Ontwatering van veen zorgt voor mineralisatie van het materiaal en ver-
andert de sponswerking. Te droog veen (maar ook klei) kan geen vocht meer 
opnemen, waardoor het zelfs waterafstotend kan worden en problemen op kan 
leveren zoals de vervormingen en verschuivingen van veenkades. Compactie door 
berijden en betreden vermindert de infiltratiemogelijkheden en daarmee de spons-
functie (Deru et al., 2012). 
Jaarrond telen van gewassen op het land zorgt voor continue beworteling en bodem 
met poriën om water in op te slaan. Permanente gewassen trekken ook regenwor-
men aan omdat de grond nauwelijks wordt verstoord. Met hun gangen dragen zij 
bij aan het waterbergend vermogen. Ploegen vermindert het waterdoorlatend ver-
mogen van de bodem door destructie van bodemaggregaten (Faber et al., 2009).  
Op bedrijfsniveau zijn de effecten van vergroeningsmaatregelen op waterbergend 
vermogen beperkt, tenzij de maatregelen een groot deel van het areaal beslaan. 
De vergroeningsmaatregel ‘natte gebieden’ heeft als doel om meer water in het 
gebied toe te kunnen laten en een meer robuust peilbeheer mogelijk te maken. Dit 
zijn gebieden die van nature nat zijn en waar soms ook (aangrenzend) doelstellin-
gen voor natte natuur liggen. Doordat boeren hun opbrengst ontvangen in de vorm 
van een vergoeding ontstaat er geen discussie met waterbeheerders over de hoog-
te van het waterpeil. Door strategische keuze van laag gelegen gronden hiervoor 
heeft deze maatregel effect op de robuustheid van het peilbeheer voor een groot 
gebied. 
Doordat meer water in de grond en in een gebied geborgen kan worden, ontstaat 
een robuust watersysteem, waardoor omwonenden minder wateroverlast ervaren. 
Mogelijk vergroot de geleidelijke overgang van natte natuur naar natte landbouw-
percelen de belevingswaarde voor omwonenden en recreanten. 
 
Tabel 3.5 geeft een samenvatting. Het effect wordt grotendeels bepaald door het 
effect op organische stof en bodemstructuur (tabel 3.1). In tabel 3.5 zijn dezelfde 
verhoudingen tussen maatregelen aangehouden, maar het effect is overall lager 
ingeschat omdat waterbergend vermogen ook sterk door grondsoort wordt bepaald 
en moeilijker is te veranderen. Uitzondering hierop vormt de natte natuur. Deze 
wordt hoger gewaardeerd, omdat hier een hoger waterpeil wordt gehanteerd. Dat is 
bij de andere vergroeningsmaatregelen niet het geval. 
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Tabel 3.5 Bijdrage vergroeningsmaatregel aan waterbergend vermogen. 
 

 
 
 
Waterkwaliteit 
Grond- en oppervlaktewater van goede kwaliteit bevat zo min mogelijk nutriënten 
en gewasbeschermingsmiddelen. Vergroeningsmaatregelen die zorgen dat er zo 
min mogelijk van deze stoffen in het grond- en oppervlaktewater terecht komen, 
scoren hier het beste. Dit zijn vooral maatregelen die niet bemest of bespoten wor-
den. Daarbij scoort een meerjarig gewas hoger dan eenjarig, en randen hoger dan 
blokken.  
Schoner oppervlaktewater en grondwater kan op lange termijn de stijging van de 
waterschapslasten van omwonenden beperken. 
 
 
Tabel 3.6 Bijdrage vergroeningsmaatregel aan waterkwaliteit (minder nutriënten 

en gewasbeschermingsmiddelen). 
 

  
 
 
De mate van uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater wordt bepaald door 
het al of niet bemesten of spuiten, de opname van voedingsstoffen door het gewas, 
het onderwerken van gewasresten, periode onbegroeid (jaarrond en meerjarig ge-
was). En het bindend vermogen die afhankelijk is van de eigenschappen van de 

vergroeningsmaatregel type
een- of 

meerjarig
waterbergend 

vermogen
akkerrand broedvogels rand, min 9m mj +

blok mj +
akkerrand wintervogels rand, min 9m ej +

blok ej +
winterstoppel perceel ej +
vogelvriendelijke gewassen karwij tj 0

boekweit ej 0
japanse haver ej 0
wintererwt ej 0
lupine ej +
luzerne -rand mj ++
luzerne -blok mj ++

braamstruiken rand mj ++
natte natuur perceel mj +++

vergroeningsmaatregel type een- of 
meerjarig waterkwaliteit

akkerrand broedvogels rand, min 9m mj ++
blok mj ++

akkerrand wintervogels rand, min 9m ej +
blok ej +

winterstoppel perceel ej +
vogelvriendelijke gewassen karwij tj 0

boekweit ej ++
japanse haver ej 0
wintererwt ej +
lupine ej +
luzerne -rand mj ++
luzerne -blok mj +

braamstruiken rand mj +++
natte natuur perceel mj +++
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bodem (grondsoort, organische stof, % klei, fosfaatverzadiging, CEC). In de prak-
tijk betekent dat klei minder uitspoelingsgevoelig is dan zand. 
Onbemeste gewassen zijn voor hun voedingsstoffen afhankelijk van de bodemvoor-
raad. Door opname van voedingstoffen, vastgelegd in organische stof neemt het 
risico op uitspoeling van voedingsstoffen af. Vogelvriendelijke gewassen die ook als 
groenbemester dienst kunnen doen (Japanse haver, wintererwt) hebben dezelfde 
eigenschappen. Wintererwt bindt stikstof uit de lucht en heeft geen bemesting met 
stikstof nodig. Boekweit groeit beter op schrale gronden en wordt daarom niet be-
mest. Lupine is een gewas dat in staat is om fosfaat op te nemen uit de bodem en 
stikstof te binden. Alle gewassen worden bemest, maar minder dan het gewas dat 
wordt vervangen. Gewassen met een lange groeiperiode, en vooral meerjarige ge-
wassen zoals luzerne kunnen voor betere opname en vasthouden van voedingsstof-
fen zorgen dan gewassen met korte groeiperiode. Een vlinderbloemig gewas kan 
mede door zijn stikstofbinding ook veel stikstof in wortel- en gewasresten achterla-
ten. Indien deze wordt ingewerkt in najaar zonder direct aansluitende (groenbe-
mester)teelt kan dit weer leiden tot hogere uitspoeling.  
Randen kunnen een bufferende werking hebben voor uitspoeling van nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot. Echter de meeste percelen in het ANOG 
werkgebied zijn gedraineerd, in die situatie hebben akkerranden geen effect op 
uitspoeling (NB het effect op drift is meegewogen bij thema gewasbescherming) . 
De drains zorgen voor een snelle afvoer van water met nutriënten onder de rand 
door naar de sloot. Noij e.a. (2012) onderzochten de effectiviteit van 5 meter brede 
akkerranden op de oppervlakkige uitspoeling van stikstof naar de sloot. De hydro-
logische situatie van percelen zorgt dat stikstof eerder in het grondwater terecht 
kwam dan in de sloot. 
De vergroeningsmaatregel ‘natte gebieden’ heeft een relatief hoog risico op uit-
spoeling, maar deze mogen niet bemest worden. 
Minder uitspoeling van nutriënten naar het grondwater betekent schoner grondwa-
ter voor natuur en op termijn minder zuiveringskosten voor de productie van 
drinkwater. Minder uit- en afspoeling levert ook schoner oppervlaktewater op. Wat 
een hogere natuurwaarde in sloten en andere wateren in het agrarisch gebied kan 
betekenen of geschikt zwemwater in de nabije omgeving. 
 
Brandstofverbruik 
Door minder werkgangen (van vooral grondbewerking) wordt brandstof bespaart en 
daarmee de CO2 uitstoot beperkt. CO2 en klimaatverandering zijn onderwerpen die 
maatschappelijk gezien erg leven. De beoordeling van de maatregelen staat sa-
mengevat in tabel 3.7. 
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Tabel 3.7 Bijdrage vergroeningsmaatregel vermindering van brandstofverbruik. 
 

 
 
 
De vergroeningsmaatregelen vergen over het algemeen minder bewerkingen dan 
de regulier gewassen. Dit geldt met name voor die maatregelen waar minder of niet 
geoogst wordt, dus pakketten voor broedende en overwinterende akkervogels, 
bramenranden en natte gebieden. Meerjarige of eenjarige akkerranden worden 
vergelijkbaar beoordeeld. Meerjarige randen of blokken hebben minder grondbe-
werking nodig, maar worden wel gemaaid in tegenstelling tot eenjarige randen. 
Meerjarige randen blijven de complete rotatie liggen. In vergelijking met teelten 
met intensieve grond- en oogsthandelingen, zoals suikerbieten wordt veel minder 
brandstof verbruikt. Het tweejarige gewas karwij heeft een grondbewerking minder 
nodig dan bijvoorbeeld graan. Ook percelen met luzerne hebben een aantal jaar 
geen grondbewerking nodig, maar moeten wel gemaaid worden. Bij de teelt van 
boekweit wordt brandstofverbruik bij oogsten bespaard. 
Bij de winterstoppel wordt de grondbewerking weliswaar uitgesteld, maar leidt dit 
meestal niet tot minder grondbewerkingen. 
De akkerbouwers zullen over het algemeen meer energie stoppen om ook deze lage 
natte gronden productief te maken. Het tijdelijk uit productie nemen van deze 
laagproductieve gronden zal dan ook qua brandstof en bedrijfseconomisch winst 
opleveren als ze in aanmerking komen voor vergroeningsmaatregelen zoals de nat-
te braak. 
Sommige vergroeningsmaatregelen kunnen daarnaast mogelijk geoogst worden 
voor energieproductie. Dit wordt tot nu toe nog niet toegepast. Juist de natte gron-
den lenen zich hier het best voor. 
 
Lokale economie 
De bijdrage van vergroeningsmaatregelen aan de lokale economie wordt bepaald 
door de opbrengst van het gewas (bedrijfseconomie) en de toeristische waarde 
(lokale economie). De toeristische waarde wordt onder de paragraaf ‘menselijk 
kapitaal’ beschreven. De bedrijfseconomie wordt verder uitgewerkt onder produc-
tiewaarde.  
 
Menselijk kapitaal 
Hieronder wordt de wisselwerking met burgers en collega’s bedoeld die de maatre-
gelen opleveren. Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van de promotie die rondom de 
maatregelen wordt gemaakt. Maar ook zonder promotie trekken bloemrijke perce-
len de aandacht en worden deze erg gewaardeerd door recreanten en omwonen-
den. Daarnaast zullen natuurliefhebbers de aanwezige vogels en insecten waarde-

vergroeningsmaatregel type
een- of 

meerjarig
brandstof-
verbruik

akkerrand broedvogels rand, min 9m mj ++
blok mj ++

akkerrand wintervogels rand, min 9m ej ++
blok ej ++

winterstoppel perceel ej 0
vogelvriendelijke gewassen karwij tj +

boekweit ej ++
japanse haver ej 0
wintererwt ej 0
lupine ej 0
luzerne -rand mj +
luzerne -blok mj +

braamstruiken rand mj ++
natte natuur perceel mj ++
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ren die deze gewassen aantrekken. De vogelvriendelijke gewassen zijn uit cultuur-
historisch perspectief interessant. Het zijn gewassen die vroeger veel vaker ver-
bouwd werden. 
Braamstruiken worden door recreanten gewaardeerd als ook de bramen zelf ge-
plukt mogen worden. De vogels die door de braamstruiken worden aangetrokken 
zullen door natuurliefhebbers worden gewaardeerd. Collega telers zullen bramen 
wellicht niet waarderen, traditioneel worden deze eerder als onkruid beschouwd. 
 
 
Tabel 3.8 Bijdrage vergroeningsmaatregel aan het menselijk kapitaal. 
 

 
 
 
De vergroeningsmaatregel ‘natte gebieden’ kan zorgen voor een betere verstand-
houding tussen boeren onderling en met het waterschap wanneer geen discussies 
hoeven te worden gevoerd over het peilbeheer. Het waterschap realiseert op de 
natte gebieden een voldoende hoog peil en omringende boeren hoeven hun peil niet 
aan te passen. De locatie voor natte gebieden wordt zorgvuldig gekozen op laaglig-
gende grond en in een enkel geval grenzend aan EHS gebied. Zo kan het waterpeil 
of/en het dagelijks waterbeheer in een groot gebied worden ingesteld zonder dat dit 
de productie op de laagste gronden hoeft te schaden. Door de natte situatie van de 
omliggende percelen is het bijvoorbeeld in het EHS gebied makkelijker om de EHS- 
doelstellingen te halen. Omwonenden zullen minder wateroverlast ervaren en veen-
oxidatie wordt voorkomen waardoor minder CO2 in de lucht terecht komt. 
De vergroeningsmaatregelen komen het imago van de landbouw ten goede door de 
verscheidenheid aan flora en fauna, de diversiteit van het landschap en het tegen-
gaan van verstuiving door permanente begroeiing. Meerjarige bloemrijke randen 
worden het meest gewaardeerd. 
De vergroeningsmaatregelen hebben als doel biodiversiteit te stimuleren. Vogels en 
zoogdieren vinden er hun leefomgeving. Dit maakt het landschap aantrekkelijk voor 
de jacht. 
De toeristische waarde is sterk afhankelijk of de omgeving een toeristische trek-
pleister is. Bloemrijke randen en gewassen verhogen de aantrekkelijkheid van het 
landschap voor recreanten. De vogelvriendelijke gewassen zijn ‘oude’ gewassen die 
voor bij de recreant en omwonenden herinneringen aan vroeger kunnen oproepen. 
Als aanwezigheid van vogels zichtbaar toeneemt trekt dit ook natuurliefhebbers 
aan. Van de vergroeningsmaatregelen scoren opvallende en bloeiende gewassen en 
randen het hoogst. De bijdrage van graanstoppel en bramenstruiken zijn lager, 
tenzij recreanten worden gestimuleerd om bramen te komen plukken. 
 
 

vergroeningsmaatregel type
een- of 

meerjarig
menselijk 
kapitaal

akkerrand broedvogels rand, min 9m mj +++
blok mj ++

akkerrand wintervogels rand, min 9m ej ++
blok ej +

winterstoppel perceel ej +
vogelvriendelijke gewassen karwij tj ++

boekweit ej ++
japanse haver ej +
wintererwt ej ++
lupine ej ++
luzerne -rand mj ++
luzerne -blok mj +

braamstruiken rand mj ++
natte natuur perceel mj ++
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Biodiversiteit 
Werkgroep Grauwe kiekendief en Altenburg en Wymenga hebben een reeks van 
onderzoeken uitgevoerd naar biodiversiteit in de toegepaste maatregelen. De rap-
portages hiervan zijn nog niet volledig afgerond. Globaal is hieruit het volgende 
beeld op te maken.  
In de winter bevinden zich in natte natuur, en in mindere mate overblijvende 
graanstoppel, veel meer vogels vergeleken met normale akkerpercelen. Kleine 
zangvogels, duiven, Fazanten en Patrijzen en roofvogels profiteren hier van. Van 
deze vogels heeft de Geelgors meest expliciete voorkeur voor graanstoppels. De 
enige vogels die meer op oogstresten van andere gewassen (biet en aardappel) 
voorkomen zijn Toendrarietgans en Kramsvogels. 
In de zomer komen in akkerranden (en bermen) komen veel grotere hoeveelheden 
invertebraten voor dan in intensief gecultiveerde gewassen – aardappel, gerst, win-
tertarwe. Veldleeuweriken, en waarschijnlijk ook patrijzen maken foerageren in het 
broedseizoen veelvuldig in deze randen. Van de gewassen zelf worden luzerne en 
grasland meer bezocht door Veldleeuwerik dan andere akkerbouwgewassen. Als 
nestplaats voor veldleeuwerik zijn wintertarwe (1e broedsel) en luzerne of gras (la-
ter broedsels) het best geschikt. 
Hoewel muizen veel talrijker zijn in natuurbraak dan in luzerne, jagen Grauwe Kie-
kendieven (zomergast) voornamelijk op gemaaide stroken luzerne tussen en naast 
de stroken natuurbraak. In de gemaaide stroken kunnen ze de prooien beter vin-
den. Luzerne en tarwe worden wel regelmatig benut als broedbiotoop.  
Over de waarde van natte natuurbraak in de zomer zijn nog weinig gegevens be-
schikbaar. Altenburg en Wymenga verwacht dat akkervogels als Graspieper, Gele 
kwikstaart, Patrijs en mogelijk ook de Grauwe of Blauwe kiekendief hier in de 
broedperiode een goed leefgebied zullen vinden (Oosterveld & Meijer, 2014). 
Over de specifieke vogelvriendelijke gewassen, anders dan luzerne, zijn weinig ge-
gevens beschikbaar. Het is te verwachten dat meer variatie in het bouwplan die 
deze gewassen opleveren, gunstig zal zijn voor zowel vogels als insectenleven. 
Gewassen die nectar leveren hebben voor insecten extra waarde: lupine, winter-
erwt en boekweit. 
In tabel 3.9 zijn de bijdragen aan akkervogelleven en insectenleven ingeschat. Al-
leen de waarde voor vogels is meegenomen in de samenvatting. 
 
 
Tabel 3.9 Bijdrage vergroeningsmaatregelen aan biodiversiteit. 
 

 
 
  

vergroeningsmaatregel type een- of 
meerjarig

Akkervogels Insecten
akkerrand broedvogels rand, min 9m mj +++ +++

blok mj ++ +++
akkerrand wintervogels rand, min 9m ej +++ +++

blok ej ++ +++
winterstoppel perceel ej +++ +
vogelvriendelijke gewassen karwij tj + ++

boekweit ej + +++
japanse haver ej + +
wintererwt ej + ++
lupine ej + ++
luzerne -rand mj ++ +
luzerne -blok mj ++ +

braamstruiken rand mj +++ +++
natte natuur perceel mj +++ +++

Biodiversiteit
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3.3 Productwaarde 

De bijdrage van vergroeningsmaatregelen aan de lokale economie wordt bepaald 
door de opbrengst van het gewas (bedrijfseconomie). Aan de hand van de product-
waarde van de vergroeningsmaatregelen geven we hier meer inzicht in.  
 
Als indicator voor de productwaarde van de vergroeningsmaatregelen wordt hier 
het saldo vergeleken met het saldo van het gewas dat vervangen wordt. Dit betreft 
saldo’s van direct gemaakt kosten in materialen, zaaizaad etc., exclusief arbeid. Bij 
veel vergroeningsmaatregelen is dat graan (zomergerst op zand of wintertarwe op 
klei). Voor de meerjarige vergroeningsmaatregelen (akkerrand/blok voor broedvo-
gels, luzerne, bramenranden en natte gebieden) wordt een vergelijking gemaakt 
met het gemiddelde bouwplan saldo voor zand/dalgrond en klei. Deze gangbare 
bouwplansaldo’s staan in bijlage 3. 
Het saldo van gewassen die normaal ook op de percelen voor natte natuur worden 
geteeld, is alleen in gunstige jaren positief; in normale tot natte jaren 0 tot nega-
tief. Hier worden wel alle teelhandelingen uitgevoerd, soms zelfs met meer moei-
te/arbeidsinzet dan op een normaal perceel, terwijl de opbrengst ver achter blijft en 
in sommige jaren niet kan worden geoogst. Kwantitatieve data ontbreken, het saldo 
van het gewas dat wordt vervangen wordt op 0 geschat.  
 
Alle vergroeningsmaatregelen hebben een lager saldo dan het gewas dat ze ver-
vangen (tabel 3.10). Daarom staat er ook een vergoeding tegenover. Alleen karwij 
kan bij een goede oogst een hoger saldo opleveren dan de wintertarwe die het ver-
vangt. Maar karwij wordt als ondergewas in graan gezaaid, dit graan zal een op-
brengstderving hebben als gevolg van de concurrentie met karwij. 
De winterstoppel is een maatregel die voortvloeit uit het verbouwen van een gang-
baar gewas. Voor het oogsten mag geen bespuiting meer uitgevoerd worden. Hier-
door nemen onkruiden in de stoppel toe, wat effect heeft op de onkruiddruk en 
mogelijk ook de opbrengst van de volggewassen. Japanse haver en lupine kunnen 
geoogst worden en als veevoer verkocht worden, waardoor het saldoverschil met 
het vervangende graangewas minder negatief wordt. 
Luzerne wordt geoogst, alleen de laatste snede moet blijven staan. Dit zal tot een 
opbrengstverlies van 20-30% leiden. De geoogste luzerne gaat naar de grasdrogerij 
of wordt gehooid. De wens is om een oogstbaar en verkoopbaar gewas van de te 
halen. 
 
 
 
  



25 

Tabel 3.10 Verschil tussen saldo’s vergroeningsmaatregel en vervangend gewas 
(euro’s per ha). Grijze cellen zijn niet van toepassing bij grondsoort. 

 

 
 
 
De vergroeningsmaatregelen waar geen oogst vanaf komt scoren het meest nega-
tief ten opzichte van het gewas dat ze vervangen. Dit zijn de akkerranden voor 
broedende en overwinterende akkervogels, boekweit, ‘natte gebieden’ en de 
braamstruiken. De vergroeningsmaatregel ‘natte gebieden’ mag alleen toegepast 
worden in geselecteerde gebieden, waar de opbrengst door natte omstandigheden 
al zeer laag is, en het saldo rond de 0 uitkomt. Door aanvullende voorwaarden over 
het maairegime zal de opbrengst nog wat lager uitvallen. 
 
Naast de lagere opbrengst ten opzichte van het gewas dat vervangen wordt kan 
ook opbrengstderving in het volggewas optreden. De onkruiddruk kan soms toene-
men, doordat bij sommige vergroeningsmaatregelen geen gewasbeschermingsmid-
delen mogen worden ingezet. 
 
In de pilot is het de bedoeling dat het verlies aan saldo wordt gecompenseerd door 
de vergoeding voor de maatregel. Bij de meeste maatregelen is de vergoeding in de 
pilot hoger dan het hier berekende saldoverschil. De saldo-berekeningen zijn echter 
exclusief arbeidskosten van de werkzaamheden, zowel in reguliere gewassen als 
vergroeningsmaatregelen. Kwantitatieve gegevens hierover ontbreken vooralsnog. 
Wel wordt duidelijk dat de vergoeding voor vogelvriendelijke gewassen (€ 500,- per 
ha) voor boekweit, japanse haver en wintererwt onvoldoende is. 
 
Tabel 3.11 geeft bovenstaande samenvattend en kwalitatief weer. 
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Tabel 3.11 Bijdrage vergroeningsmaatregel aan de bedrijfseconomie. 
 

 
 
 
 

3.4 Draagvlak onder Agrariërs 

Uit een enquête gehouden onder leden van de ANOG blijkt dat agrariërs rentabiliteit 
van grootste belang vinden, gevolgd door bodem, water en dan biodiversiteit. Zij 
vinden maatregelen voor functionele agrobiodiversteit (FAB) en 
wintervoedselveldjes het best inpasbaar. Deze maatregelen sluiten aan bij de in dit 
rapport genoemde akkerranden broedvogels en wintervogels. Ook het thema 
bodem scoort hoog, daarin zou luzerneteelt een goede rol kunnen spelen, en 
eventueel andere vogelvriendelijke gewassen, Winterstoppel en natte natuur 
worden als duidelijk minder inpasbaar beschouwd. De laatste is echter ook 
nadrukkelijk voor een kleinere specifieke groep van telers bedoeld, nl. die met 
natte gronden. Daarnaast komt in de enquête naar voren dat ook melkveehouders 
in het gebied belangstelling hebben voor vergroening, daarvoor zijn nog geen 
maatregelen uitgewerkt.  
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4 Conclusies en aanbevelingen ________________________________  

De samengevatte tabel (tabel 4.1) geeft een overzicht op welke duurzaamheids-
kenmerken sterker dan wel zwakker scoren, in de context van de toepassing in 
Oost-Groningen. Het biedt een goede kans de discussie aan te gaan over de land-
bouwkundige en de maatschappelijke betekenis van de maatregelen. In de praktijk 
wordt aan ieder thema een ander belang toegekend, en dat geeft de doorslag in 
keuzes voor maatregelen. 
 
 
Tabel 4.1 Overzicht score vergroeningsmaatregelen op de duurzaamheidsthema’s 

en hun totaalscore.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op duurzaamheidskenmerken zijn er flinke verschillen tussen de maatregelen. De 
maatregelen meerjarige akkerrand, luzernerand, braamstruikenrand en nat perceel 
scoren goed op veel thema’s. En randen scoren over het algemeen iets hoger dan 
maatregelen uitgevoerd in ‘blokken’. Dit effect wordt vooral bepaald doordat de 
randen soms positief werken naar aangrenzende sloten, in andere gevallen naar het 
aangrenzend gewas. De rand grenst hieraan over langere afstand, dan een blok.  

vergroeningsmaatregel type een- of 
meerjarig

Bodem 
vruchtbaarheid

Bodem 
verlies

Voedings
stoffen

Gewas 
bescherming

Water 
kwantiteit

Water 
kwaliteit

akkerrand broedvogels rand, min 9m mj ++ +++ ++ +++ ++ +++
blok mj ++ ++ + ++ ++ ++

akkerrand wintervogels rand, min 9m ej ++ ++ + + + ++
blok ej ++ + + + + +

winterstoppel perceel ej + + ++ 0 + +
vogelvriendelijke gewassen karwij tj 0 n.v.t. + + 0 0

boekweit ej 0 0 0 ++ ++ ++
japanse haver ej 0 0 0 + 0 0
wintererwt ej 0 ++ + 0 + 0
lupine ej + 0 0 + + 0
luzerne -rand mj +++ n.v.t. ++ ++ ++ ++
luzerne -blok mj +++ n.v.t. + + + +

braamstruiken rand mj +++ +++ ++ +++ +++ +++
natte natuur perceel mj ++ ++ ++ ++ +++ +++

vergroeningsmaatregel type een- of 
meerjarig Energie Menselijk 

kapitaal
Lokale 

economie Biodiversiteit Totaal 
+

akkerrand broedvogels rand, min 9m mj ++ +++ + +++ 24
blok mj ++ ++ 0 ++ 17

akkerrand wintervogels rand, min 9m ej ++ ++ 0 +++ 16
blok ej ++ + 0 ++ 12

winterstoppel perceel ej 0 + + +++ 11
vogelvriendelijke gewassen karwij tj + ++ + + 7

boekweit ej ++ ++ 0 + 11
japanse haver ej 0 + 0 + 3
wintererwt ej 0 ++ + + 8
lupine ej 0 ++ 0 + 6
luzerne -rand mj + ++ + ++ 17
luzerne -blok mj + + + ++ 12

braamstruiken rand mj ++ ++ 0 +++ 24
natte natuur perceel mj ++ ++ 0 +++ 19
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Opvallend is dat vogelvriendelijke gewassen in het algemeen op minder thema’s 
scoren dan de overige vergroeningsmaatregelen. Van de vogelvriendelijke gewas-
sen scoort luzerne op de meeste thema’s.  
De optelling van plussen en minnen heeft echter beperkte waarde, want deze doet 
geen recht aan een weging welk duurzaamheidsaspect belangrijker wordt gevonden.  
Qua kosten is de winterstoppel een aantrekkelijke maatregel die toch al waardevol 
voor biodiversiteit is, in het winterhalfjaar. De aanleg van natte natuur kent ook 
relatief lage kosten, en de baten kunnen op gebiedsniveau groot zijn doordat het 
waterbeheer beter en efficiënter kan worden (iets hoger waterpeil mogelijk, meer 
water vasthouden in het gebied, minder aanvoer van gebiedsvreemd water nodig). 
Het draagvlak voor winterstoppel en natte natuur onder agrariërs is relatief laag, 
daar is wel extra aandacht voor nodig.  
 
De oppervlakte waarop maatregelen worden toegepast ligt tot nu toe in de grootte-
orde van 5% van de bedrijfsoppervlakte, en dit is ook te verwachten bij toepassing 
in het kader van het nieuwe GLB-beleid. Het effect op een aantal duurzaamheids-
thema’s is min of meer evenredig aan het oppervlakte en daarmee dus beperkt 
voor het gehele akkerbouwareaal. Dat geldt met name voor bodemvruchtbaarheid, 
voedingsstoffen, waterkwantiteit, en energie. 
Voor een aantal thema’s heeft het meerwaarde als de maatregel in randen wordt 
aangelegd. De randen dienen dan als buffer (bij bodemverlies, waterkwaliteit, ge-
wasbescherming, of als springplank voor natuurlijke vijanden (FAB), doorwerkend 
in gewasbescherming. Met 5% oppervlakte is heel ruwweg een rand van 3 m rond 
alle kavels te realiseren, dat is voldoende breed voor de in dit onderzoek verkende 
duurzaamheidsthema’s. In de pilot zijn echter randen van 9 m aangelegd omdat dit 
hiervan beter effect op de biodiversiteit wordt verwacht. Om deze randen rond alle 
kavels te leggen zou meer dan 5% bedrijfsoppervlakte nodig zijn. 
Voor menselijk kapitaal en lokale economie (“opvallende aantrekkelijke gewassen 
voor omwonenden en recreanten is de oppervlakte minder van belang, maar veelal 
plaatsing van de maatregelen langs wegen en paden.  
 
Aanbevelingen  
1. Geef een weging aan de duurzaamheidsthema’s. Maatschappelijk gaat de 

meeste aandacht uit naar biodiversiteit en wateraspecten. Voor agrariërs is ui-
teraard rentabiliteit belangrijk, maar ook aan waterbeheer en bodembeheer 
hechten zij grote waarde. Het blijft relevant daarnaast aan te geven in welke 
mate de maatregelen aan andere duurzaamheidsthema’s bijdragen. Verbeter-
punt hierbij: neem in de saldovergelijking ook de arbeidskosten mee; 

2. Verbreed biodiversiteit naar o.a. insectenleven (natuurlijke vijanden en bestui-
vers) en landschappelijk/recreatieve waarde. 

3. Doe nader onderzoek in samenwerking met agrariërs en waterschap naar kos-
ten baten op perceels- en gebiedsniveau, van natte natuur op lage gronden, 
Hiermee kan tevens het draagvlak voor natte natuur onder de specifieke doel-
groep worden vergroot. 

4. Heroverweeg welke breedte van randen optimaal is. Voor andere thema’s dan 
biodiversiteit voldoen smallere randen. 

5. Bespreek de duurzaamheidsresultaten van de maatregelen met belanghebben-
de actoren op duurzaamheidsthema’s. 

6. Bespreek voor een selectie van duurzaamheidsthema’s de wenselijke indicato-
ren en hoe deze nader gekwantificeerd kunnen worden.  

7. Zet dit rapport en de keuze van indicatoren in bij nader overleg over mogelijk-
heden duurzame productie te certifceren.  
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Bijlage 1 Omschrijving maatregelen __________________  

Pakket( I) Akkerranden voor Broedende Akkervogels) 
1. Vergoeding op basis van declaratie: op klei max € 2138,- per ha. Op zand max .€ 1652,- 

per ha. 
2. De beheereenheid bestaat uit bouwland.  
3. De beheereenheid is minimaal 9 meter breed en heeft een minimale oppervlakte van 0,3 

ha. 
4. De beheereenheid dient voor 1 mei te worden ingezaaid met grassen, granen, kruiden of 

een mengsel daarvan. In het kader van het onderzoeksproject bepaald de ANOG teza-
men met het onderzoeksteam de samenstelling en de zaaidichtheid. Het zaad wordt door 
de ANOG aangeleverd.  

5. Voor de beheereenheid geldt een maairegime. De beheereenheid wordt strooksgewijs 
gemaaid waarbij één derde het gehele jaar blijft staan. Maaischema is als volgt: tussen 1 
maart en 15 april wordt twee derde van de oppervlakte gemaaid. Tussen 15 juli en 15 
september wordt twee derde gemaaid. Delen die in het voorjaar zijn ingezaaid hoeven in 
het zelfde voorjaar niet te worden gemaaid. 

6. De maaihoogte is 20 cm.  
7. Mechanische en chemische onkruidbestrijding zijn niet toegestaan, met uitzondering van 

pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde en kleefkruid. 
8. De beheereenheid mag niet worden beweid, bemest of als wendakker worden gebruikt. 
 
 
Pakket (II) Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels. 
1. Vergoeding op basis van declaratie: op klei max. € 2028,- Op zand max.€ 1745,- 
2. De beheereenheid is minimaal 9 meter breed en heeft een oppervlakte tussen 0.3 tot 2.0 

ha. 
3. De beheereenheid dient jaarlijks voor 1 mei te worden ingezaaid met een gangbare zaai-

dichtheid. Zaadmengsel wordt geleverd door de ANOG. 
4. Op de beheereenheid moet tussen 1 mei en 15 maart het jaar opvolgend een graan-

mengsel staan van tenminste 50% zomertarwe, aangevuld met rogge, haver of een 
zaaddragend gewas niet zijnde graan of mais. De beheereenheid mag niet worden ge-
oogst. 

5. Mechanische en chemische onkruidbestrijding zijn niet toegestaan met uitzondering van 
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde , heermoes of kleef-
kruid. 

6. De eenheden mogen ieder jaar verplaats worden. Verplaatsing kan alleen binnen het 
eigen bedrijf en na instemming van de ANOG. 

 
 
Pakket (III) Teelt van vogelvriendelijke gewassen.  
1. Vergoeding op basis van declaratie: op zand en klei max. € 500,- per ha. 
2. De beheereenheid dient te worden ingezaaid met één van de volgende gewassen: Boek-

weit, Japanse haver, Lupine, Karwij, Wintererwt of Luzerne. Voor deze gewassen geldt 
dat het zaai en oogstmoment volgens de reguliere landbouwkundige praktijk wordt aan-
gehouden. Met dien verstande dat de gewassen die normaliter in het voorjaar worden 
gezaaid uiterlijk 15 mei zijn ingezaaid. 

3. De teelt vindt plaats op reguliere landbouwkundige wijze en kent geen beperkingen in de 
vorm van bemesting of gewasbescherming. 

4. Het gewas mag aan het einde van het groeiseizoen normaal worden geoogst.  
5. Voor de teelt van Luzerne volvelds geldt een aangepast maaibeheer. Voor de overeenge-

komen oppervlakte geldt dat er na 1 september niet meer wordt gemaaid.  
6. Voor de teelt van Luzerne in randen geldt dat een rand van minimaal 9 meter tot maxi-

maal 18 meter wordt ingezaaid. Na 1 september wordt er niet meer gemaaid. Ook in het 
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laatste contract jaar (tot en met 15 maart 2014) dient de winterperiode te worden over-
brugt. De minimale oppervlakte voor de randen variant is 2 ha. 

7. Voor het onder punt 6 en 7 genoemde maaibeheer kan in overleg besloten worden om 
op basis van ecologische gronden een tussentijdse maaibeurt uit te stellen. 

8. Ondernemer draagt zelf zorg voor eventuele leveringsovereenkomsten met afnemers van 
het geoogste product. In het geval van het niet leveren van de laatste snede Luzerne 
dient dit kenbaar gemaakt te worden aan de afnemer door de ondernemer  

 
 
Pakket (IV) Graanstoppel 
1. Vergoeding op basis van declaratie: op zand en klei max € 150,- per ha 
2. De beheereenheid bestaat uit bouwland met voorafgaand de teelt van een graangewas 

zijnde gerst, tarwe, haver of rogge. 
3. Op de beheereenheid vindt voor de oogst geen bespuiting plaats (pre harvest bespuiting) 
4. Op de beheereenheid vindt direct na de oogst geen grondbewerking plaats, ook niet in 

de vorm van inwerken van mest.  
5. De graanstoppel wordt gedurende het winterseizoen niet bespoten tegen onkruiden en 

mag niet mechanisch worden bewerkt. 
6. De graanstoppel blijft minimaal staan tot 15 maart in het jaar opvolgend. In het laatste 

contractjaar tot minimaal 31 december. 
 
 
Pakket (V) Bramenstruiken  
1. Vergoeding op basis van declaratie: Aanleg en onderhoud gedurende de looptijd van 

twee jaar t/m 2013: € 2,- per strekkende meter over een periode van twee jaar, over-
eenkomende met een vergoeding van € 4000, per ha/jaar.  

2. De beheereenheid heeft een breedte van 5 meter. 
3. Beheerder houdt element in stand en voorkomt dat er negatieve activiteiten plaatsvinden 

die het element aantasten zoals: 
• het laten weiden van vee zonder een degelijke afrastering ter bescherming van de 

beplanting; 
• het storten of opslaan van afval, puin, mest of andere van elders aangevoerde mate-

rialen in de beplanting; 
• het spuiten met chemische bestrijdingsmiddelen in de beplanting; 
• het verbranden van hout of ruigte in de beplanting. 

 
 
Pakket (VI) Natte gebieden  
1. Vergoeding op basis van declaratie; zie pakket (I) en (II).  
2. De beheereenheid bevindt zich in het Pilot “droogleggingsgebied” van de ANOG geba-

seerd op basis van het zomerpeilbeheer waterschap Hunze en Aa’s 
3. De beheereenheid omvat het pakket (I) Bouwland met broedende akkervogels of het 

pakket (II) Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels vermeld onder 
deel III van deze overeenkomst. Dezelfde beheereisen en vergoedingen worden gehan-
teerd. 

4. Indien er sprake is van pakket (I) bestaat de mogelijkheid, in afwijking van de onder 
Pakket (I) vermelde beheereisen, afspraken te maken met de ANOG en de grasdrogerij 
Oldambt BV inzake het maaien en afvoeren van het gewas waarbij de eventuele vergoe-
ding ten goede komt aan de beheerder. In alle gevallen wordt echter het maaischema 
gehanteerd zoals dat onder pakket (I) staat vermeld. 
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Bijlage 2 Kenmerken uitvoering vergroeningsmaatregelen___________________________ 

 

Kenmerken maatregelen akkerrand broedvogels (natuurbraakmengsel) akkerrand wintervogels winterstoppel
rand blok rand blok graan (zomer of winter)

Eenjarig of meerjarig meerjarig (2-3 jaar) meerjarig (2-3 jaar) eenjarig eenjarig eenjarig

Zaaimoment voorjaar voorjaar 16/3-30/4 16/3-30/4 voorjaar

Maai/Oogstmoment 1/3-15/4 en 15/7-15/9 1/3-15/4 en 15/7-15/9 geen geen najaar
Vergoeding (per ha)

Zand/ dalgrond 2.138€                                      2.028€             150€                                  
Klei 1.652€                                      1.745€             150€                                  

Minimaal areaal (ha) 9m*? 9m*? 0,3 (min 9m) 0,3 (min 9m) ? (mag deel van perceel zijn)
Maximaal areaal (ha) 9m*? 9m*? 200 (min 9m) 200 (min 9m) ? (mag deel van perceel zijn)

Totaal aantal deelnemende 
bedrijven               (2012: totaal 
87) 24

grote blokken (16ha) als 
experiment voor maaibeheer en 
effect op biodiv. 39

meer randen 
dan blokken 16

Deelname totaal aantal hectare 41,85 73,4 103
Zand/ dalgrond 28,26 47,48 103

Klei 13,59 25,93 0
Deelname gemiddeld ha per bedrijf 1,74 1,88 6,44

Zand/ dalgrond ? ? 6,44
Klei ? ? 0

Besparing arbeid maatregel gbm gbm gbm gbm gbm najaar/winter
mest mest mest najaar/winter
zaaien bij meerjarige rand va 2e jr zaaien bij meerjarige rand va 2e jr

Gewasopbrengst van maatregel geen geen geen geen gangbare oogst
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Kenmerken maatregelen vogelvriendelijke gewassen
karwij boekweit zwarte/ japanse haver wintererwt lupine luzerne rand luzerne blok

Eenjarig of meerjarig tweejarig eenjarig eenjarig eenjarig eenjarig meerjarig (2-3 jaar) meerjarig (2-3 jaar)

Zaaimoment
voorjaar, als ondervrucht in 
wintertarwe/zomergerst half mei - half juni april - sept eind sept - begin okt va begin maart half april - half juni half april - half juni

Maai/Oogstmoment tweede jaar nvt in pilot nvt in pilot mei aug-sept zomer, meerder keren zomer, meerder keren
Vergoeding (per ha)

Zand/ dalgrond 500€                                    500€                  500€                            500€                      500€              500€                        500€                        
Klei 500€                                    500€                  500€                            idem 500€              500€                        500€                        

Minimaal areaal (ha) 9m*? 9m*? 9m*? 9m*? 9m*? 2 2
Maximaal areaal (ha) 18m*? 18m*? 18m*? 18m*? 18m*? ? ?

Totaal aantal deelnemende 
bedrijven               (2012: totaal 
87) 1 2 5 1 2

Deelname totaal aantal hectare 10,65 6,18 19,68 2 13,76
Zand/ dalgrond 0 6,18 4 0 5,76

Klei 10,65 0 15,68 2 8
Deelname gemiddeld ha per bedrijf 10,65 3,09 3,94 2 6,88

Zand/ dalgrond 0 3,09 ? 0 5,76
Klei 10,65 0 ? 2 8

Besparing arbeid maatregel

Gewasopbrengst van maatregel gangbare oogst in 2e en 3e jr geen geen, evt veevoer gangbare oogst gangbare oogst

3,18

gangbare oogst (meerdere oogsten), behalve 

5

15,9
0

15,9
3,18

0
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Kenmerken maatregelen rand braamstruiken natte percelen
natuurbraakmengsel wintervoedselmengsel

Eenjarig of meerjarig meerjarig meerjarig eenjarig

Zaaimoment
voorjaar/ zomer in kruidenmengsel voor 
onkruidonderdrukking voorjaar voorjaar

Maai/Oogstmoment nvt nvt geen
Vergoeding (per ha)

Zand/ dalgrond 4.000€                                                      2.138€                      2.028€                         
Klei 4.000€                                                      1.652€                      1.745€                         

Minimaal areaal (ha) 5m*? (3-4 rijen met om de meter een plant) perceel perceel
Maximaal areaal (ha) 5m*? (3-4 rijen met om de meter een plant) perceel perceel

Totaal aantal deelnemende 
bedrijven               (2012: totaal 
87) 5 24 0

Deelname totaal aantal hectare 0,86 41,85 0
Zand/ dalgrond in meter: 1715m 28,26

Klei 13,59 0
Deelname gemiddeld ha per bedrijf 0,17 1,74

Zand/ dalgrond in meter: 343m ?
Klei ?

Besparing arbeid maatregel gbm gbm
mest

Gewasopbrengst van maatregel geen nauwelijks nauwelijks
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Bijlage 3 Gangbaar bouwplan werk-gebied 
ANOG __________________________________________________________________  

Kosten, opbrengsten en saldo’s in euro’s. Bron: Roseboom & van ‘t Westeinde, 2013.  
 

 
 
  

Klei Kosten Opbrengsten Saldo
Optie 1 Wintertarwe 1025 2284 1259

Wintertarwe 1025 2284 1259
Suikerbiet 1604 4297 2693
Wintertarwe 1025 2284 1259
gemiddelde v gewassen 1170 2787 1618

Optie 2 Wintertarwe 1025 2284 1259
Wintertarwe 1025 2284 1259
Winterkoolzaad 873 1873 1000
Wintertarwe 1025 2284 1259

gemiddelde v gewassen 987 2181 1194

Zand/ dalgrond Kosten Opbrengsten Saldo
Optie 1 zetmeelaardappel 2109 3150 1041

zomergerst 904 1470 566
zetmeelaardappel 2109 3150 1041
suikerbiet 1588 4129 2541
gemiddelde v gewassen 1678 2975 1297

Optie 2 zetmeelaardappel 2109 3150 1041
gerst 904 1470 566
zetmeelaardappel 2109 3150 1041
gerst 904 1470 566

gemiddelde v gewassen 1507 2310 804
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Bijlage 4 Overzicht beoordeling vergroeningsmaatregelen __________________________ 

 
 
 

vergroeningsmaatregel type een- of 
meerjarig

organische stof bodemstructuur 
en Bodemleven verstuiving oxidatie 

veen benutting afspoeling afname 
gebruik

drift uit 
aangrenzend 

gewas
FAB

akkerrand broedvogels rand, min 9m mj +++ ++ +++ ++ 0 +++ +++ ++ +++
blok mj +++ ++ ++ ++ 0 ++ +++ 0 ++

akkerrand wintervogels rand, min 9m ej ++ ++ ++ ++ 0 ++ ++ + +
blok ej ++ ++ + ++ 0 + ++ 0 +

winterstoppel perceel ej + + +(+) + 0 +++ 0 0 +
vogelvriendelijke gewassen karwij tj 0 0 n.v.t. n.v.t. 0 ++ + 0 ++

boekweit ej + 0 0 + 0 0 ++ 0 +++
japanse haver ej 0 0 0 0 0 0 ++ 0 0
wintererwt ej + 0 ++ + +/0 (P) + 0 0 +
lupine ej + + 0 ++ +/0 (P) 0 ++ 0 +
luzerne -rand mj +++ +++ n.v.t. n.v.t. +/0 (P) +++ ++ ++ +++
luzerne -blok mj +++ +++ n.v.t. n.v.t. +/0 (P) ++ ++ 0 ++

braamstruiken rand mj ++ +++ +++ ++ 0 +++ +++ ++ +++
natte natuur perceel mj +++ ++ ++ +++ ++ +++ +++ 0  ++

Bodemvruchtbaarheid Bodemverlies Voedingsstoffen Gewasbescherming
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