
Het nieuwe GLB – Plan van aanpak veldmaatregelen 
 
Als onderdeel van het GLB project willen wij veldmaatregelen toepassen op het boerenerf. 
Deze zijn onderdeel en voorwaarde van het GLB project. Hierbij gaat het om maatregelen die wij in 
het veld op bedrijven toe willen passen om te onderzoeken of ze de GLB doelen bereiken en of er 
knelpunten met de bio praktijk ontstaan.  
 
Het zouden bijvoorbeeld enkele eco-maatregelen kunnen zijn, zoals het telen van een eiwitrijk 
gewas, een mengteelt, etc. Maar het kunnen ook acties zijn die niet als eco-maatregel in het GLB 
genoemd zijn maar die wél aan de GLB doelen bijdragen. 
 
Wat zoeken wij? 
Hiervoor zoeken wij minimaal 4 bedrijven die elk bereid zijn op 5 hectares van hun bedrijf 
veldmaatregelen toe te passen.  
 
Vanuit de projectvoorwaarden moeten de hectares in ieder geval voldoen aan het volgende: 
 

• Op 5 ha grasland: Beweiding is verplicht vanaf datum x tot datum y met minimale 
veebezetting a en maximale veebezetting b (GVE/ha). 

• Op 5 ha grasland: Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd. 

• Op 2 × 5 ha bouwland: Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd. 

 
Naast deze voorwaarden zal er op de hectares onderzocht worden of iets uitgeprobeerd. Wij hebben 
tot nu toe de volgende ideeën: 
 

• Hoe maak je als biologisch melkveehouder optimaal gebruik van veenweidegebied? Hoe past 
de biologische werkwijze bij een verhoogd waterpeil? Wat kunnen collega melkveehouders 
leren van jouw aanpak? 

• Voor akkerbouwers: een aantal nieuwe voorwaarden vanuit het GLB zijn 4% niet 
productief/3m bufferstrook - hoe gaat de bio boer hiermee om? Waar knelt het met de 
regels? 

• Het uitvoeren van een eco-activiteit 

• Eigen idee (maar wel graag link met GLB / voorwaarden GLB / doelen GLB) 
 
 
Wat verwachten wij van de boer?  

• Wij gaan in (telefonisch) overleg met de boeren die hieraan mee willen doen om af te 
stemmen wat het plan wordt. Dit verwerken wij in een kort bedrijfsplan ter ondertekening 
door de boer. 

• De maatregel moet worden toegepast in 2023. De hectares waarop de maatregel wordt 
toegepast moeten door de boer worden ingetekend via de gecombineerde opgave.  

• Daarnaast stelt de boer zijn bedrijf open voor één excursie. Deze excursie wordt door het 
projectteam georganiseerd en gefinancierd. 

 
Wat bieden wij? 
Elke boer die ontvangt begeleiding voor het uitvoeren van de maatregel vanuit het projectteam, plus 
een vergoeding van 2500€ (per 5 ha) voor de gemaakte onkosten. De kennis die we opdoen in de 
praktijk zullen gedeeld worden met uw collega’s, en ook dienen als input voor het ministerie om het 
beleid beter passend bij de boerenpraktijk te maken. 


