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Samenvatting 

Het huidige landbouwsysteem is gericht op een intensieve vorm van landbouw met als doel zoveel 

mogelijk produceren. Dit is dan ook vanuit het verleden (1950) gestimuleerd vanuit de Europe Unie. 

Het blijkt nu echter dat dit niet duurzaam is. Minder intensieve vormen van landbouw zijn gewenst. 

Het doel is daarom om te extensiveren wat betekent dat het land minder intensief gebruikt gaat 

worden. Maar wanneer is landbouwgrond extensief? Dit is een vraag die stichting AgroBosbouwNL 

zichzelf stelt en hier zijn tot op heden nog geen duidelijke richtlijnen voor.  

Het eerste deel van dit rapport zal zichzelf richten in het opstellen van richtlijnen om de intensiteit 

van akkerbouw, veeteelt en ruwvoerproductie te beoordelen. Hiervoor zijn de meest voorkomende 

werkzaamheden op het land beoordeeld op een schaal van 0 tot 5, waarbij 0 intensief is en 5 

extensief. Met behulp van deze richtlijnen kunnen boeren/boerinnen kijken hoe intensief hun 

bedrijfsvoering is. Daarnaast zullen er maatregelen worden gegeven om extensiever te worden.  

Een manier die kan helpen om extensiever te worden is agroforestry. Agroforestry is het 

multifunctionele gebruik van akkerbouwland, waarbij gewassen worden gecombineerd met bomen 

en/of dieren om zo een divers systeem te creëren, dat sociale, economische en milieuvoordelen kan 

opleveren. Er zijn vele vormen van agroforestry, maar een vorm die in Europa goed zou kunnen 

werken is alley-cropping. Alley-cropping is het in rijen plaatsen van bomen op het akkerbouwland, 

waartussen met machines kan worden gereden. Omdat deze werkwijze samen kan gaan met 

moderne landbouwtechnieken biedt alley-cropping veel mogelijkheden in Europa en zullen er in 

deel 2 van dit rapport richtlijnen worden gegeven voor het toepassen van alley-cropping op het land. 

Hierbij wordt gekeken naar afstand tussen bomenrijen, oriëntatie van de bomenrijen, hoogte en 

breedte van de bomenrijen.  

Het derde deel van het rapport geeft antwoord op de vraag:  

Hoe ziet een typisch extensief, geïntegreerd, toekomstgericht en op agroforestry gebaseerd 

agrarisch bedrijf eruit?  

In het kort zal voor akkerbouw gelden dat er bomenrijen aanwezig zijn op het land, er gebruikt wordt 

gemaakt van strokenteelt en vaste rijpaden, er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van 

organische mest en compost, er bij voorkeur biologische middelen worden gebruikt en er 

groenstroken om het land zijn. Irrigatie wordt het liefst voorkomen en indien nodig wordt er gebruik 

gemaakt van oppervlaktewater.  

Voor veeteelt en voor ruwvoerproductie zal gelden dat het grasland divers en kruidenrijk wordt en 

ook bomenrijen aanwezig zijn op het land die gelijk ook beschutting leveren. Er zullen minder dieren 

per hectare lopen en boeren/boerinnen kunnen zonder dierenvoeder te importeren vanuit buiten 

Nederland. 
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1. INTRODUCTIE  

 

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wordt in 2023 aangepast en zal zich richten op de 

verduurzaming van landbouw om deze toekomstbestendig te maken (Rijksdienst, n.d.). Een van de 

manieren waarop de overheid dit wil bereiken is door extensivering. Extensivering is de omvorming 

van de huidige landbouw naar minder intensieve systemen met als doel dat het land duurzaam en 

langdurig gebruikt kan worden zonder negatieve gevolgen voor de omgeving, klimaat, biodiversiteit 

en grond en waterkwaliteit (van Eldik, et al., 2021). Het doel van het GLB is ook dat bodemkwaliteit, 

klimaat en biodiversiteit actief worden beschermd (Tweede kamer, 2018b). Verwacht wordt dan ook 

dat deze extensieve bedrijfsvoering ruimte creëert voor biodiversiteit, biodiversiteit stimuleert en 

een lagere belasting geeft aan de natuur (Gies et al., 2019; van den Burg et al., 2021). Waarom is dit 

belangrijk? 

Het huidige landbouwsysteem is gericht op een intensieve vorm van landbouw met als doel zoveel 

mogelijk produceren. Dit wordt tot nu en vanuit het verleden (1950) gestimuleerd vanuit de 

Europese Unie door middel van het toekennen van subsidies aan de landbouw (Vink en Boezeman, 

2018). Als gevolg van mechanisatie en intensivering werden landschappen die eens rijk waren aan 

diversiteit versimpeld (Concepción et al., 2015; Foley et al., 2005; Sánchez-Bayo & Wyckhuys, 2019). 

Landschapselementen zoals heggen, wallen, rijen bomen en greppels werden weggehaald om 

velden groter te maken (Harms et al., 1987). De velden verschilden in grootte, grondwaterniveau en 

bodemtypes, maar door schaalvergroting, drainage en diep ploegen zijn de gronden homogener 

en minder divers geworden (Harms et al., 1987). Bewerking van het land is vereenvoudigd door het 

gebruik van machines, waardoor het mogelijk werd om op grote velden dezelfde gewassen te telen. 

Het voordeel is dat hierdoor de akkerbouwproductie is verdriedubbeld sinds 1950 (FAO, 2018). Van 

oudsher spelen landbouwgebieden ook een grote rol voor de natuur. Het nadeel is dat velden die 

eens unieke ecosystemen waren voor verschillende dieren, vogels, insecten, en planten zijn 

verdwenen met als gevolg dat de biodiversiteit in akkerbouwgebieden is afgenomen (Pain & 

Pienkowski, 1997). Biodiversiteit in akkerbouwgebieden is belangrijk voor de productie van 

gewassen, omdat ze het akkerbouwsysteem weerbaarder maken en ecosysteemdiensten leveren. 

Ecosysteemdiensten zijn diensten die worden geleverd door de natuur en bijdragen aan het 

menselijk welzijn. Voorbeelden van ecosysteemdiensten zijn natuurlijke plaagbestrijding, bestuiving, 

composteren en symbiose van wortels met bacteriën en schimmels (Foley et al., 2005). Als 

biodiversiteit afneemt verdwijnen deze diensten of nemen deze diensten af. Afname van deze 

biodiversiteit heeft als gevolg dat het land gevoelig wordt voor plagen en ziektes (King & Lively, 

2012). Als gevolg hiervan neemt de noodzaak toe om bestrijdingsmiddelen te gebruiken om zo 

ziektes en plagen weg te houden. Echter het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen heeft 

als gevolg dat de biodiversiteit nog verder afneemt (Geiger et al, 2010; Prashar & Shah, 2016).  

Door deze intensivering treden er problemen op waardoor op de lange termijn duurzaamheid 

afneemt.  Daarnaast treden sommige problemen niet alleen op bij het akkerbouwland, maar ook 

eromheen. Een actueel voorbeeld is stikstofuitstoot van de landbouw die effect heeft op de 

omliggende natuurgebieden. De stikstof stimuleert de groei van sommige planten wat ervoor zorgt 

dat andere onderdrukt worden met als gevolg dat deze verdwijnen (Wallis de Vries et al., 2020).  
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1.1 HUIDIGE PROBLEMEN EN TOEKOMSTIGE BEDREIGINGEN VOOR LANDBOUW 

Hieronder zullen kort de huidige en mogelijk toekomstige problemen in de landbouw worden 

toegelicht. Hoewel nog niet alle ‘potentiële’ problemen momenteel zichtbaar zijn kunnen ze zich al 

wel voordoen op uw land.  

- Achteruitgang van de bodem door verdichting 

- Verlies van organische stof 

- Achteruitgang van biodiversiteit  

- Uitstoot van stikstof  

- Effect van bestrijdingsmiddelen op de omgeving 

- Verlies van micro- en macronutriënten.  

- Klimaatverandering  

- Vervuiling. 38% van het oppervlaktewater in Europa staat onder druk van vervuiling door     
nutriënten, bestrijdingsmiddelen, organische stof, medicijnresten, sediment en verzilting  
(Mateo-Sagasta et al., 2017).  

1.2 PROJECT  

Om deze problemen te voorkomen, te verminderen of om te keren zijn maatregelen en richtlijnen 

nodig. Teruggaan naar een situatie hoe het was voor intensivering is niet realistisch, echter het land 

minder intensief gebruiken is mogelijk. Het doel van extensivering is om manieren te bedenken om 

de grond gezond te houden, zodat de landbouw op een duurzame manier verder kan zonder grote 

verliezen of met behoud van productie. AgroBosbouwNL verwacht dat agroforestry een belangrijke 

rol gaat spelen bij de extensivering van de landbouw.  

Agroforestry is het multifunctioneel gebruik van het land, waarbij gewassen worden gecombineerd 

met bomen, struiken of/en dieren om een divers systeem te creëren dat sociaal, economisch en 

milieutechnisch gezien voordelen oplevert voor het land (ICRAF., 2018; FAO., 2018). Een 

agroforestry techniek die in Europa  veel voordelen kan opleveren is alley-cropping, omdat deze 

makkelijk te combineren is met de machines die nu worden gebruikt (P. Pardon et al., 2018). Van 

alley-cropping is al bekend dat het erosie door wind en water vermindert, verscheidene vormen van 

productie geeft, de waterkwaliteit verbetert, gewassen beschermt, biodiversiteit stimuleert en het 

land er mooier doet uitzien (Walter et al., 2015). Bij alley-cropping worden rijen bomen op het land 

geplaatst waartussen gewassen worden geteeld.  

Dit project zal uit 3 delen bestaan. 

Deel 1: het opstellen van richtlijnen om te bepalen wanneer een bedrijf extensief is. Er zal hierbij 

onderscheid worden gemaakt tussen akkerbouw, veehouderij en ruwvoerproductie.  

Deel 2: Het opstellen van richtlijnen die gebruikt kunnen worden om een eigen agroforestry project 

te starten met als basis een extensief bedrijf.  

Deel 3 zal antwoord geven op de vraag:  

Hoe ziet een typisch extensief, geïntegreerd, toekomstgericht en op agroforestry gebaseerd 

agrarisch bedrijf eruit?  

Extensivering van landbouw is nog in ontwikkeling en daarom kunnen de richtlijnen genoemd in dit 

rapport nog veranderen. Ze zullen continue evalueren naarmate er nieuwe inzichten komen. Dit als 

resultaat van nieuwe onderzoeken en ervaringen van boeren. 
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2. RICHTLIJNEN VOOR EXTENSIVERING  

Om de intensiteit van landbouw te bepalen dient er met verscheidene aspecten rekening te worden 

gehouden. Wordt het land gebruikt voor veeteelt of als akkerland? Is het zandgrond of kleigrond? 

Welke gewassen staan erop? Hoe zorgen we dat de gewassen goed groeien? Welke voedingsstoffen 

zijn er nodig? Zijn er ziektes of plagen in de gewassen? En zo verder. 

Elk van deze vragen heeft een aantal handelingen die uitgevoerd worden als er ermee aan de slag 

wordt gegaan. Deze maatregelen hebben effecten op het land, zowel positief als negatief. De 

intensiteit zal beoordeeld worden op basis van zowel de positieve als negatieve effecten van deze 

maatregelen. Positieve effecten dragen bij aan het behoud van het land en de mogelijkheid het land 

te kunnen blijven gebruiken voor productie. Negatieve effecten zorgen er veelal voor dat de kwaliteit 

van het land achteruitgaat en daarmee ook de duurzaamheid en de mogelijkheid om gebruik te 

kunnen blijven maken van het land.  

Omdat er veel werkzaamheden zijn op een boerderij is het lastig om de intensiteit te bepalen. Om 

deze reden zal er gebruik worden gemaakt van indicatoren. Indicatoren geven aan hoeveel invloed 

bepaalde maatregelen hebben op behoud van het land op de lange termijn. Een indicator omvat al 

dan niet meer dan een handeling die wordt uitgevoerd op het land. De indicatoren zijn ingedeeld 

van 0, lage intensiteit (extensief) tot 5, hoge intensiteit (intensief) Het effect van beheer en 

werkzaamheden uitgevoerd op het veld zal beoordeeld worden op basis van een 

literatuuronderzoek.  

De indicatoren zijn opgedeeld in 3 hoofdgroepen. Akkerbouw, Veeteelt en Ruwvoerproductie. Per 

groep zijn er verscheidene onderwerpen die worden gebruikt om de intensiteit van het 

landbouwsysteem te bepalen, maar voor alle systemen zal gekeken worden naar de gesteldheid van 

de bodem, (kunst)mest gebruik, gebruik van bestrijdingsmiddelen en irrigatie.  

2.1 INDICATOR BODEM  

Bodems zijn complex. De indicatoren die zijn gekozen omvatten slechts een klein deel van deze 

complexiteit, maar samen kunnen ze veel over de kwaliteit van de bodem vertellen. De gekozen 

indicatoren zijn: organische stof, dichtheid van de bodem, indringweerstand, erosiegevoeligheid, 

pH-waarde en irrigatie. Ook zal er gekeken worden naar de nutriënten en het zoutgehalte in de 

bodem.  

2.1.1ORGANISCHE STOF 

Een makkelijke en snelle manier om de bodemkwaliteit vast te stellen is het bepalen van de 

hoeveelheid organische stof. Organische stof is materiaal wat zich in de bodem bevindt afkomstig 

van micro-organismen, planten en dieren en komt in de bodem terecht door middel van gewasresten 

(blad, stengels, wortels) en dierlijke mest (Groenendijk et al., 2019). Een hoger organisch stofgehalte 

draagt bij aan het verminderen van bodemerosie en kan het waterdragend vermogen van bodems 

verhogen (Reganold et al., 1987; Siegrist et al., 1998; Salter & Williams, 1996; Adamu & Aliyu, 2012). 

Daarnaast kunnen gronden met meer dan 3% organische stof tot op zekere mate van 

bodemverdichting herstellen en levert het ook (mechanische) veerkracht tegen verdichting, 

waardoor verdichting in mindere mate optreedt. Bodemverdichting is het compacter worden van de 

grond, waardoor er minder zuurstof in de grond beschikbaar is, water er moeilijker kan doorstromen 

en plantenwortels de grond slechter of niet meer kunnen doorwortelen, dus het is belangrijk dit te 

voorkomen.  

 



5 
 

Deze veerkracht tegen verdichting geldt voornamelijk voor zandgronden (van den Akker, 2020). 

Organische stof die wordt afgebroken is een bron van stikstof, fosfor en zwavel voor planten die 

langzaam vrijkomt tijdens de afbraak van planten (Juma, 1999; Power, 1994; Brady & Weil, 1999; 

Bradford, 2014). Onderzoek uitgevoerd door Oldfield et al, 2020 heeft laten zien dat er een optimum 

productie van gewassen ligt bij 6% organische stof. Een bijkomend voordeel van een hoger 

percentage organische stof is dat het de kans op plagen verkleint (Garratt et al., 2018). Ook 

belangrijk is dat een hogere hoeveelheid organische stof meer koolstof vast kan leggen in de 

bodem. Ondanks de vele voordelen blijkt het lastig om de hoeveelheid organische stof op 

akkerbouwland te verhogen. Door de huidige werkzaamheden op het land neemt de hoeveelheid 

organische stof juist af (Liu et al., 2006).  

Door grondbewerking kan de afbraak van organische stof gestimuleerd worden (Postma & Bussink, 

2019). Verminderen van de hoeveelheid grondbewerking kan daarom bijdragen aan het behoud 

van organische stof en zo ook aan een extensiever systeem.  

Echter een te hoog organisch stofgehalte kan ook problemen opleveren. Voor kleigronden geldt 

bijvoorbeeld dat bij een hoger organisch stofgehalte er kans is op versmering bij berijding en 

beweiding (DLV, 2006). Versmering is de vervorming van grond door berijden van de grond met 

machines/voertuigen met als gevolg dat er structuurverlies optreedt, wat lastiger te herstellen kan 

dan verdichting (Dwarswaard & Vermeulen, 2014). De streefwaarde voor organische stof wordt 6%, 

vanwege productie en overige voordelen, hiervoor worden dan ook het meest punten verkregen. 

Een hoger organisch stofgehalte wordt momenteel lager beoordeeld vanwege het risico van 

smeerbaarheid. Zie tabel 1. 

Tabel 1 Waardering organische stof voor verschillende grondsoorten. Rechts staat de waardering per organische 

stofgehalte, waar 5 een hoge goede beoordeling is en bij 0 er ruimte is voor verbetering.  

Organische stof % Beoordeling 

<2% 0 

2 – 3,5 % 3 

3,5 – 5,5% 4 

5,5 – 7% 5 

>7% 3 

Een belangrijke factor is het percentage organische stof en de daarbij behorende afbraakprocessen. 

De afbraakprocessen kunnen zoals genoemd bij Porte, 2021 -p64 worden onverdeeld in:  

Fractie     Afbraaksnelheid  Grootte  

Oplosbaar organisch materiaal  Minuten tot dagen   <45 µm 

Vast organisch materiaal  2 – 50 jaar    53 µm – 2mm 

Jonge humus    Tientallen jaren    <53 µm 

Stabiele humus    Honderden tot duizenden jaren <53 µm – 2mm 

De verschillende soorten organische stof worden voor een groot deel afgebroken door bacteriën en 
schimmels. Door de huidige intensieve grondbewerking, bemesting en lage aanwezigheid van 
moeilijker afbreekbare organische stof worden de akkerbouwsystemen vaak bacterie gedomineerd 
(Wallis de Vries et al., 2012; van de Putten, 2014). Dit terwijl schimmels juist nodig zijn voor 
langzamere afbraakprocessen die zorgen voor een stabielere bodem bij extremere 
weersomstandigheden (Wallis de Vries et al., 2012;  Bardgett & vande Putten, 2014). Hoewel de 
voedingsstoffen van de organische stof nog steeds vrijkomen in het bacterie gedomineerde systeem 
nemen functies als het vasthouden van nutriënten en koolstof af en daarnaast ook de beperking van 
broeikasgasemissies (Wallis de Vries et al., 2013; Morriën et al., 2017). Minder grondbewerking kan 
erbij helpen deze balans te herstellen.  
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2.1.2 DICHTHEID BODEM 

50% procent van de bodems in Nederland heeft te maken met verdichting (van de Akker, 2008). Veel 

van de bodems zijn ook niet bestand tegen de wiellasten die nu optreden op het akkerbouwland en 

vergroten hiermee het risico op verdichting (van den Akker, 2020). Een van de oorzaken is hierbij het 

gewicht van de machines die worden gebruikt. Deze zijn in de loop van tijd steeds zwaarder 

geworden (Akker en Hoogland, 2011).  

Afhankelijk van het type grond, het gewicht van machines en werkzaamheden is de kans op 

verdichting groter of kleiner. Voor zandgronden en lichte zavels geldt een maximale toelaatbare 

dichtheid van 1,6g/cm3 en de dichtheid is goed als deze kleiner is dan 1,4 (Koopmans & Brands, 

2002).  

Voor gronden met een lutumgehalte groter dan 17% geldt dat de maximale drempelwaarde 1,75 – 

0,009 * C, waarbij C het lutum gehalte is in procenten (Ros et al., 2021).  

Omdat er verschil zit tussen gronden met een lutum gehalte kleiner dan 17% en groter dan 17% zal 

er onderscheidt worden gemaakt als deze beoordeeld wordt. Zie tabel 2 en 3.  

Tabel 2 Waardering dichtheid bodem met lutumgehalte <17%. Rechts staat de waardering per dichtheid, waar 5 een 

goede beoordeling is en bij 0 er maatregelen moeten worden genomen om dit te verbeteren.   

Tabel 3 Waardering dichtheid bodem met lutumgehalte >17%. Rechts staat de waardering per dichtheid, waar 5 een 

goede beoordeling is en bij 0 er maatregelen moeten worden genomen om dit te verbeteren.   

2.1.3 EROSIEGEVOELIGHEID  

Land is gevoelig voor erosie. Erosie is het proces waarbij bodemmateriaal wordt verplaatst of geheel 

verdwijnt. Erosie wordt meestal veroorzaakt door water of wind. Akkerbouwgronden met hellingen 

van meer dan 2% zijn gevoelig voor watererosie (Hack-Ten Broeke et al., 2009). Watererosie kan 

leiden tot verlies van vruchtbare bovengrond, schade aan gewassen, belemmering van 

landbouwactiviteiten (gully’s), hogere productiekosten en een lagere opbrengst (Hessel et al., 2011). 

Beoordeling op erosiegevoeligheid voor water zal afhankelijk zijn van de helling van het land. Zie 

tabel 4. Tabel 4 Waardering erosiegevoeligheid op basis van helling aanwezig in het land. Rechts 

staat de waardering waarbij 5 positief is en 0 negatief, wat betekent dat het land gevoelig is voor 

erosie.  

Tabel 4 Beoordeling erosiegevoeligheid op basis van hellinggradiënt in het landschap.  

Gevoeligheid voor watererosie op basis 
van helling 

Beoordeling 

< 2 % helling 5 

> 2% helling 0 

Dichtheid bodem lutum <17% Beoordeling 

< 1,4 g/cm3 5 

1,4 – 1,6 g/cm3 2 

> 1,6 g/cm3 0 

Dichtheid bodem lutum >17% Beoordeling 

< 1,75 * 0,009 * lutum – 0,2  g/cm3 5 

(1,75 * 0,009 * lutum – 0,2) – 1,75 * 0,009 * 
lutum)  g/cm3 

2 

> 1,75 * 0,009 * lutum  g/cm3 0 
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Winderosie treedt op bij een vlakke en onbedekte bodem waarbij een sterke wind aanwezig is en/of 

wanneer de bodem droog, los en fijnverdeeld is (Hessel et al., 2011). Veel gronden zijn gevoelig 

voor winderosie. Met toenemende droogte neemt de kans op verstuiving toe. Winderosie kan 

schade veroorzaken aan jonge planten, aardappels blootleggen, afname veroorzaken van 

organische stof, vochtvasthoudende vermogen, chemische bodemvruchtbaarheid en de 

biologische activiteit, onkruiden en ziektes verspreiden en sloten dichtstuiven (Vries & Brouwer, 

2006). Winderosie kan verminderd of voorkomen worden door de aanwezigheid van voldoende 

bomenrijen op het perceel. Onderzoek uitgevoerd door Sun et al., 2022 heeft aangetoond dat een 

bomenrij de wind breekt voor een afstand van 20 * hoogte van de boom (indien bomen staan in de 

meeste voorkomende windrichting). Dus als er bijvoorbeeld een haag van 3 meter hoog op het veld 

staat, is het land erachter voor 60 meter beschermt tegen de wind. Aanwezigheid van bomenrijen 

op het land is om deze reden aan te raden voor het behoud van bodems.  

Tabel 5 Beoordeling aanwezigheid bomenrijen op land. Waarbij een hoger cijfer positief is en een lager cijfer 

negatief.  

Bomenrijen aanwezig Beoordeling 

Ja 5 

Nee 0 

2.1.4. INDRINGWEERSTAND  

Indringweerstand van de grond zegt iets over hoe moeilijk bewortelbaar de bodem is voor planten. 

Deze kan gemeten worden met behulp van een penetrometer of penetrograaf en de kracht die 

hierbij wordt gemeten wordt uitgedrukt in Megapascal (Mpa).  

Bij toename van de indringweerstand worden gewassen droogtegevoeliger en kunnen slechter 

gebruik maken water en nutriënten (Van den Akker & De Groot, 2008). Dit komt omdat beworteling 

bij een hoge indringweerstand veelal niet meer mogelijk is. Als vuistregel geldt dat voor meeste 

gronden dit bij een indringweerstand van 2 – 3 MPa is (van den Elsen et al., 2019). Indien er 

voldoende grotere poriën aanwezig zijn ligt deze grens bij zandgronden hoger, namelijk tussen 3 – 

5 MPa (ten Cate et al., 1995). Als grens voor doorworteling zal hier worden uitgegaan van 2 MPa.  

Er zal onderscheidt worden gemaakt tussen de toplaag 0 – 30 cm en de bodemlaag 30 – 70 cm. Zie 

tabel 6 en 7. De reden hiervoor is dat er bij veelvuldig ploegen een ploegzool kan ontstaan waar de 

bodem extra verdicht is en hier nagenoeg ondoordringbaar wordt. Het is belangrijk deze op te 

merken en indien mogelijk op te heffen.  

Tabel 6 Beoordeling indringweerstand voor de diepte 0 – 30 cm. Hoe lager de Mpa hoe positiever het is en hoe 

beter de beoordeling zal zijn.  

Indringweerstand toplaag (0 – 30 cm) Beoordeling 

0,75Mpa - 1,00 Mpa 5 

1,00 Mpa - 1,25 Mpa 5 

1,25 Mpa - 1,50 Mpa 4 

1,50 Mpa - 1,75 Mpa 3 

1,75 Mpa - 2,00 Mpa 1 

> 2,00 MPA 0 
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Tabel 7 Beoordeling indringweerstand voor de diepte 0 – 30 cm. Hoe lager de Mpa hoe positiever het is en hoe 

beter de beoordeling zal zijn. 

Indringweerstand toplaag (30– 70 cm) Beoordeling 

0,75Mpa - 1,00 Mpa 5 

1,00 Mpa - 1,25 Mpa 5 

1,25 Mpa - 1,50 Mpa 4 

1,50 Mpa - 1,75 Mpa 3 

1,75 Mpa - 2,00 Mpa 1 

> 2,00 MPA 0 

2.1.5 PH 

De pH-waarde is de zuurgraad van de grond. pH heeft invloed op bodemkwaliteit, gewasgroei (door 

effect of nutriënten en zware metalen), activiteit van bodemleven en bodembiodiversiteit (Ros et al., 

2021). Een lage pH heeft over het algemeen negatieve gevolgen voor gewasproductie. Bij een pH 

van onder 4.5 zullen zware metalen vrijkomen (Al3+). Dit zorgt voor negatieve effecten op de 

gewasgroei, afhankelijk van gewas en cultivar (Ros et al., 2021). Afhankelijk van het gewas gedijen 

sommige gewassen bij lagere pH, bijvoorbeeld aardappels en andere bij een hogere pH, als granen, 

maïs, suikerbieten en vollegrondsgroenten (Ros et al., 2021). Een te hoge pH (pH-KCL >7) 

daarentegen kan op zijn beurt beschikbaarheid van nutriënten beperken, zoals mangaan 

(Groenkennisnet, n.d.).  

De optimale range voor pH zal hierom liggen tussen de 5 en 6. De andere reeks zal liggen tussen de 

4,6 en 6,4. Alles daarbuiten is te hoog of te laag. Zie tabel 8.    

Voor zandgronden ligt dit lager, hier treden bij een pH van > 5,5 en een hoog organische stofgehalte 

gebreken van mangaan op (CBAV, z.d.). Zie tabel 9. 

Tabel 8 Beoordeling pH gronden, waarbij een hoger cijfer een betere beoordeling is.  

pH grond Beoordeling 

<4,5 0 

4,5 – 5 2 

5 – 6,5 5 

6,5 – 7 2 

>7 0 

 

Tabel 9 Beoordeling pH zandgronden, waarbij een hoger cijfer een betere beoordeling is.  

pH zandgrond Beoordeling 

<4,5 0 

4,5 – 5,4 5 

>. 5,4 0 

 

IRRIGATIE  

Door klimaatsverandering wordt het warmer en worden de weersomstandigheden extremer. De 

hoeveelheid neerslag zal niet toenemen, maar er zal meer vallen in korte tijd, wat kan leiden tot 

langdurige natte en langdurige droge periodes (Verstand et al., 2021). Naar verwachting zal er in de 

lente, herfst en winter de meeste regen vallen en zullen de zomers droger worden (Verstand et al., 
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2021). Dit zal zomers voor planten tot een hogere evapotranspiratie leiden en om aan de 

waterbehoefte van planten te voorzien zal er beregend moeten worden (Verstand et al., 2021). Meer 

beregenen vergroot de kans op verzilting voornamelijk aan de kustregio’s. Daarnaast is er een kans 

dat bij beregening de toplaag verzilt door ophoping van zouten door lage regenval, lage 

infiltratiesnelheid, zout of ondiep grondwater (Shofield et al., 2001). Beregening kan dus een direct 

effect hebben op de bodemkwaliteit. Daarnaast is voor beregenen veel brandstof nodig. Hoe meer 

er wordt beregend hoe meer brandstof en energie er wordt verbruikt en hoe intensiever het systeem 

is. Hoe meer er beregend wordt hoe intensiever het systeem. Zie tabel 10.  

Tabel 10 Beoordeling irrigatie, waarbij hoe minder er wordt beregend hoe extensiever het systeem is en hoe beter 

de beoordeling, waarbij 5 de meest positieve score is en 0 de meest negatieve.  

Irrigatie Beoordeling 

Geen irrigatie 5 

< 20 mm 4 

< 40 mm 2 

< 60 mm 1 

>.60 mm 0 

Alternatief op brandstof is de omschakeling van brandstof naar elektriciteit. Dit zou  60% reductie op 

van CO2 uitstoot opleveren en dit neemt zelfs toe tot 96% als eigen zonne-energie wordt gebruikt 

(de Louw et al., 2020). Daarnaast zou er als er volledig wordt omgeschakeld naar elektriciteit er 

29.000 kg stikstof minder worden uitgestoten wat kan oplopen tot 56.000 kg als gebruik wordt 

gemaakt van eigen zonnepanelen (de Louw et al., 2020). Echter is beschikbaarheid van elektriciteit 

niet overal haalbaar. Gebruik van elektriciteit zal om deze reden positief beoordeeld worden ten op 

zichte van andere brandstof als diesel, gas of benzine. Zie tabel 11.   

Tabel 11 Beoordeling energievoorziening beregening. Waar bij hoe hoger het cijfer hoe positiever het effect.  

Energievoorziening beregening Beoordeling 

Brandstof (Diesel, gas, benzine) 0 

Elektriciteit 3 

Als laatste is de efficiëntie van het gebruikte beregeningssysteem belangrijk. De haspel wordt naar 

schatting het meest gebruikt en wordt in de akkerbouw door 95 – 98% van de boeren gebruikt (Van 

der Voort, 2020). Echter gaat er bij gebruik van haspels gemiddeld 46% van het gesproeide water 

verloren, zie tabel 12. Belangrijk is daarom het moment dat er beregend wordt. Wat is de 

zonintensiteit en wat is de windsnelheid?  

Tabel 12 Verliezen beregening haspel in procenten van watergift (de Louw, 2020) 

Verliezen Grootte (%) Gemiddeld (%) 

Lekverliezen 1-2 2 

Driftverliezen (over rand van 
beoogde perceel) 

5-15 10 

Verdampingsverliezen 3-6 4 

Interceptieverlizen 2-10 5 

Niet uniforme verdeling 5-20 15 

Percolatie-verliezen 5-15 10 

Totaal  46 

Als alternatief kan er gebruikt worden gemaakt van druppelirrigatie. Hierbij wordt het water niet 

opgeworpen en treden er minder verliezen op. Daarnaast is het aantal kubieke meter water wat 

onttrokken aan de grond bij deze systemen ook lager. Waar bij de haspel per uur 40 – 60 m3 wordt 

verbruikt is dit bij druppelirrigatie maar een paar kubieke meter, waardoor er minder hard aan de 

zoetwaterbel wordt getrokken en er minder zout water mee omhoog wordt getrokken (Waverijn & 



10 
 

Waterloo, 2020). Daarnaast wordt er bij gebruik van de haspel veel millimeter per keer beregend, 

terwijl het voor gewassen beter is als het water geleidelijk wordt toegediend (Braakman, 2015).  

Bij druppelirrigatie komt tot 90% van het water bij het gewas (Dogterom et al., 2019). Echter zijn de 

initiële kosten van druppelirrigatie hoger en is het arbeidsintensiever om aan te leggen en op te 

ruimen. Doordat verdampingsverliezen lager zijn bij druppelirrigatie is de kans van verzilting van de 

toplaag kleiner (Burgt & Verstand, 2021). Een nadeel van druppelirrigatie is potentieel het afval. Van 

de twee soorten slangen, driptape en dripline, is alleen de dripline meerdere jaren te gebruiken, 

mits goed opgerold (Burgt & Verstandt, 2021). Daarnaast is dit systeem gevoeliger voor verstopping 

en kan hierdoor in effectiviteit afnemen (de Louw et al., 2020). Zolang druppelirrigatie niet 

herbruikbaar is zal de score niet hoger worden.  

Er zijn ontwikkelingen met semi-irrigatie, waarbij er slangen ondergronds worden aangebracht die 

het veld van vocht moeten voorzien. Echter is hier nog niet veel over bekend, dus zal deze in dit 

rapport niet worden behandeld.  

Beregeningsbuizen werken op een lagere druk dan haspels, waardoor het benzineverbruik lager is 

en wel dezelfde hoeveelheid kan worden beregend. Hier treden nog wel dezelfde soort verliezen op 

als bij de haspel, maar doordat het minder hoog wordt opgeworpen is dit minder dan bij de haspel. 

Arbeidsintensiteit bij dit systeem is wel hoger, want de buizen dienen op het veld te worden gelegd 

en te worden verplaatst, afhankelijk van de hoeveelheid buizen die de boer heeft.  

Sproeibomen zijn in opkomst ten opzichte van de haspel. Voordelen van de sproeiboom zijn dat ze 

een betere waterbenutting hebben, een lagere druk nodig hebben (minder verbruik), minder 

windgevoelig zijn en een hogere regenintensiteit hebben. Nadelen zijn een smallere werkbreedte 

en dus meer tijd die nodig is de sproeibomen te verzetten en transport op de weg (Boerderij, 2019). 

Tabel 13 geeft de beoordeling voor irrigatie weer.  

Tabel 11 Beoordeling verschillende beregeningssystemen. Waarbij hoe hoger het cijfer hoe beter het systeem is.  

Type irrigatie Beoordeling 

Haspel 2 

Beregeningsbuizen 3 

Druppelslangen 3 

Sproeibomen 4 

Daarnaast is de waterbron die wordt gebruikt belangrijk. Afhankelijk van de waterbron heeft deze 

meer of minder invloed op de omgeving. Er kan water worden onttrokken uit het grondwater en van 

het oppervlaktewater. Van deze twee bronnen heeft onttrekking uit het grondwater het meest 

invloed op de omgeving. Door onttrekking uit grondwater daalt de grondwaterstand en kan kwel tot 

zelfs enkele weken na beregening niet meer optreden (de Louw et al., 2020). Dit kan effect hebben 

op vegetatie die afhankelijk is van grondwater, door het wegvallen van kwel, daling van de 

grondwaterstand en verminderen van de afvoer en watervoerendheid van beken (de Louw et al., 

2020; Van den Eertweg et al., 2019). De watervoerendheid is de hoeveelheid water die een beek of 

rivier transporteert.  

Voor oppervlaktewater geldt over het algemeen dat zolang het peil kan worden gehandhaafd deze 

onttrekking nauwelijks invloed heeft op de grondwaterstand, maar voornamelijk effect heeft op de 

watervoerendheid (Van den Eertwegh et al., 2019). Om deze reden zal onttrekking uit het 

oppervlaktewater beter beoordeeld worden. Zie tabel 14.  
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Tabel 12 Beoordeling waterbron voor irrigatie. Hoe hoger het cijfer hoe beter de beoordeling.  

Waterbron Beoordeling 

Grondwater 0 

Oppervlaktewater 5 

2.1.6 NUTRIËNTEN & MINERALEN  

Omdat er veel nutriënten en mineralen in de bodem zitten en allen invloed hebben op de groei van 

planten is het handig om te kijken naar indicatoren die over meer dan een nutriënt of mineraal iets 

zeggen. Nutriënten en mineralen zijn de voedingsstoffen voor planten en bepalen hoe goed ze 

groeien. Om deze reden is gekozen om te kijken naar de cad ion exchange capacity (CEC), electric 

conductivity (EC) en de koolstof. Er zal geen waarde worden gekoppeld aan deze onderwerpen. 

Deze zijn puur om te kijken wat het effect is van maatregelen over meerdere jaren.  

CEC is de capaciteit van de bodem om uitwisselbare kationen vast te houden (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, 

NH4 +, Al3+, H+ en Mn2+ ) (United States Department of Agriculutre, n.d.). Dit zijn mineralen die 

planten nodig hebben om te groeien, maar ook zware metalen die schadelijke effecten kunnen 

veroorzaken bij een te lage pH. CEC is lastig om aan te passen, maar dit is mogelijk door het 

percentage organische stof te verhogen. Daarnaast is de CEC vaak hoger voor gronden met een 

hogere kleifractie. Zandgronden zijn voornamelijk afhankelijk van organische stof. In het algemeen 

zegt de CEC dus iets over de hoeveelheid mineralen die beschikbaar zijn voor de plant, een lage 

CEC betekent dan ook dat er meer organische meststoffen aan het land dienen te worden 

toegevoegd (Eurofins, 2020)  

De EC zegt iets over de geleidbaarheid van de grond. In de watergevulde poriën in de bodem zijn 

mineralen opgelost: kationen (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, en NH4+ ) en anionen (SO4 2-, Cl-, NO3-en 

HCO3-) (United Stated Department of Agriculture, n.d.). In Zeeland treedt op sommige plekken al 

verzilting op. Kijken of er verzilting optreedt is belangrijk en dient voorkomen te worden. Ook is er 

kans dat, als het klimaat warmer wordt en er meer beregend wordt, er verzilting optreedt in de 

toplaag van de bodem.  

Tabel 10 Zoutgehaltes bodem beoordeeld van niet verzout tot zeer verzout. 1 dS/m – 1 mmhos/cm) (United States 

Department of Agriculture n.d.)  

EC (dS/m) Zoutgehalte 

0 < 2 Niet verzout 

2 < 4 Zeer licht verzout 

4 < 8 Licht verzout 

8 < 16 Matig verzout 

>= 16 Sterk verzout 

 

3. GEBRUIK BESTRIJDINGSMIDDELEN  

Bestrijdingsmiddelen zijn een efficiënt middel om grootschalig ziektes, plagen en onkruiden te 

bestrijden op een relatief voordelige manier. Om deze reden worden ze grootschalig toegepast in 

de landbouw. Bestrijdingsmiddelen zijn onder te verdelen in herbiciden, insecticiden, fungiciden en 

molluscicide en zijn zowel chemisch als biologisch beschikbaar. Ondanks het nut van 

bestrijdingsmiddelen beïnvloeden ze vaak meer dan het gene waarvoor ze bedoelt zijn. Om deze 

reden is het belangrijk dat er goed wordt nagedacht over het gebruik van bestrijdingsmiddelen.  
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Daarnaast wordt er bij spuiten vaak met smallere banden gereden en wordt er veelal gebruik 

gemaakt van een spuitkar of spuitwagen. Deze hebben een aanzienlijk gewicht en kunnen leiden tot 

bodemverdichting. Hoe minder er wordt gespoten hoe gunstiger dit is voor de bodem en voor het 

milieu. Dit geldt helemaal als er wordt gekeken bestrijdingsmiddelen die het oppervlaktewater 

bereiken die in het water komen door percolatie en  uitspoeling (Herrero-Hernandez et al., 2018; 

Pimentel, 2005). Een goed voorbeeld is het onderzoek uitgevoerd door Relyea, 2005 over 

biodiversiteit. Deze toonde aan dat bij gebruik van de insecticiden carbaryl [Sevin] en malathion; 

herbiciden glyphosate [Roundup] en 2,4-D soortenrijkdom afnam met 15% bij gebruik Sevin, 30% bij 

malathion en 22% bij roundup. Alleen 2,4-D had geen effect. Het experiment had algen en 25 

verschillende diersoorten in het water.  

Hieronder zal per type bestrijdingsmiddel kort gekeken naar potentiële effecten op milieu. 

Beoordeling van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zal worden gebaseerd op het type 

bestrijdingsmiddel en hoe vaak het bestrijdingsmiddel wordt gebruikt.  

3.1 HERBICIDEN  

Herbiciden worden gebruikt om onkruiden te bestrijden aanwezig op akkerbouwland. Als er 

vaak gebruik wordt gemaakt van dezelfde herbiciden bestaat de kans dat er resistentie optreedt 

tegen deze bestrijdingsmiddelen met als gevolg dat deze niet meer werken. Onderzoek uitgevoerd 

door LeBaron et al., 2008 toonde aan dat als er doorlopend alleen triazine wordt gebruikt, onkruid 

al binnen 8 tot 10 jaar resistent is tegen deze herbicide. Een langlopend onderzoek uitgevoerd door 

door Saari, 1999 liet zien dat na 21 jaar van herbiciden gebruik op Engels raaigras (Lolium rigidum) 

deze resistent was tegen diuron, chlorotoluron, chlorosulfuron, triasulfuron, imazaquin, atrazine, 

simazine, metribuzin, ametryn, ACCase inhibitors en metaloachlor. Het Engels raaigras was alleen 

niet resistent tegen oxyflourfen of dinitroaniline. Planten die contact met bestrijdingsmiddelen 

overleven kruisen met elkaar en kunnen elkaars resistentie overnemen, waardoor het nageslacht van 

deze planten ook resistent is (Saari, 1999). Onkruiden worden ook snel resistent tegen nieuwe 

bestrijdingsmiddelen en dit heeft grote gevolgen voor onkruid bestrijding op het land (Lebaron et 

al., 2008). Hierdoor is het nodig om continue bestrijdingsmiddelen te ontwikkelen om het onkruid te 

onderdrukken.   

Hoewel herbiciden relatief goed zijn in onkruid onderdrukken hebben ze vaak ook invloed op meer 

dan alleen onkruid. Er kunnen positieve en negatieve effecten optreden bij het gebruik van 

herbiciden. Echter is aangetoond dat veel herbiciden de biochemische processen in de bodem 

hinderen en bodem enzymen activiteit en microbiële groei hinderen (Maheswari & Ramesh, 2019). 

Omdat een vitale bodem cruciaal is voor een stabiele productie zal het gebruik van herbiciden niet 

worden beloond, zie tabel 11.  

Tabel 11 Beoordeling bestrijdingsmiddelengebruik, waarbij 5 positief is en 0 negatief.  

Gebruik herbiciden 

Ja 0 

Nee 5 

 

3.2 INSECTICIDEN   
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Insecticiden helpen tegen plaaginsecten, maar hebben ook effect op insecten die nuttig zijn voor de 

landbouw en indirect hebben ze ook effect op de organismen die deze dieren eten.  Hallman et al., 

2014, heeft aangetoond dat er sterke aanwijzingen zijn dat neonicotinoiden negatieve gevolgen 

hebben voor de bijen en vogelpopulaties. Bijen zijn belangrijk voor bestuiving van gewassen en 

dragen door bestuiving bij aan de gewas kwaliteit en kwantiteit (Garret et al., 2014; Fijen et al., 2018, 

Garibaldi et al., 2013). Van de 264 gewassen die worden geteeld in Europa is bekend dat 150 soorten 

voordeel hebben van bestuiving door insecten en dat bestuiving resulteert in bijvoorbeeld hoger 

opbrengst (Williams, 1994). Daarnaast leidt veelvuldig en/of overmatig gebruik van insecticiden ook 

tot resistentie in de plaaginsecten, terwijl het bijwerkingen heeft voor organismen waarvoor het 

bestrijdingsmiddel niet bestemd is (Benelli, 2018). Ook hebben insecticiden op regenwormen een 

negatieve bijwerking ((De Gerónimo et al., 2018; Spina et al., 2018). Naast een negatief effect op 

insecten zijn sommige insecticiden ook schadelijk voor het milieu en de gezondheid van de mens 

(Horrigan et al., 2002).  

Vanwege de vele nadelen zullen insecticiden net als herbiciden beoordeeld worden, zie tabel 12.  

Tabel 12 Beoordeling bestrijdingsmiddelengebruik, waarbij 5 positief is en 0 negatief.  

Gebruik insecticiden 

Ja 0 

Nee 5 

3.3 MOLLUSCICIDE 

Molluscicide wordt gebruikt om naaktslakken en huisjesslakken te bestrijden. Doordat het veelal in 

korrels wordt toegediend worden ze ook opgegeten door pissebedden en wormen. Bij een test van 

methiocarb en metaldehyde op pissebedden (Porcellionides pruinosus), uitgevoerd door Santos et 

al., 2010, bleek dat bij enkele toediening het effect resulteerde in een lager sterftecijfer. Echter als 

ze voor langere tijd eraan werden blootgesteld ging bij methiocarb alles dood na 24 uur blootstelling 

en overleefde bij metaldehyde slechts 20% het. Door de manier van toediening bestaat er een kans 

dat pissebedden meer dan aan de toegestane hoeveelheid worden blootgesteld (Santos et al., 

2010). Molluscide op basis van ijzerfosfaat korrels had na toediening van 8 keer de aanbevolen 

hoeveelheid effect op mortaliteit van wormen en wormen die het overleefden kregen minder 

lichaamsmassa en de oppervlakte-activiteit nam af (Langan & Shaw, 2006). Bij dit onderzoek was het 

wel zo dat er veel meer ijzerfosfaatkorrels waren toegediend ten opzichte van de aanbevolen 

hoeveelheid, omdat de wormen in het onderzoek de korrels niet vaak tegenkwamen (Langan & 

Shaw, 2006). Tabel 13 geeft de beoordeling van molluscicide weer.  

Tabel 13 Beoordeling bestrijdingsmiddelengebruik, waarbij 5 positief is en 0 negatief.  

Gebruik molluscicide 

Ja 0 

Nee 5 
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3.4 FUNGICIDEN  

Fungiciden werken tegen schimmels die in gewassen voorkomen. Ook bij fungiciden bestaat het 

gevaar dat in het milieu terechtkomen.. Voor strobilurin fungiciden is het effect op het milieu 

onderzocht en hieruit bleek dat deze zeer giftig zijn voor het aquatische milieu en bodemorganismen 

en hiermee een groot gevaar vormen voor ecosystemen (Zhang et al., 2020). Daarnaast blijkt uit 

onderzoek van Berendse & Geiger, 2013, dat bij toenemende input van fungiciden de diversiteit van 

broedvogels afneemt en dit was nauw verbonden met de hoeveelheid gebruikte insecticide. Zie 

tabel 14, voor beoordeling.  

Tabel 14 Beoordeling bestrijdingsmiddelengebruik, waarbij 5 positief is en 0 negatief.  

Gebruik molluscicide 

Ja 0 

Nee 5 

 

3.5 NEMATICIDES  

Nematiciden worden gebruikt tegen plant parasitaire nematoden. Onderzoek uitgevoerd in Florida 

op het effect van nemaciden op arthropoden populaties in bermudagras toonde aan dat het effect 

kan hebben op arthropoden en dat dit potentieel effect heeft op de decompositie van organische 

stof (Waldo et al., 2021). Vanwege de risico’s zal ook nematiciden negatief worden beoordeeld, zie 

tabel 15.  

Tabel 15 Beoordeling bestrijdingsmiddelengebruik, waarbij 5 positief is en 0 negatief.  

Gebruik nematicides 

Ja 0 

Nee 5 

 

3.6 RODENTICIDES  

Rodenticides worden gebruikt tegen plaagdieren. Denk hierbij aan ratten, muizen etc. Onderzoek 

van Van den Brink, 2018 laat risico’s zien van verschillende rodenticiden en potentiële effecten op 

het vogels en zoogdieren, zie tabel 16. Dit omdat deze dieren zelf het bestrijdingsmiddel 

binnenkrijgen als de ratten en muizen die gegeten worden.  
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Tabel 16  Risico op overlijden voor vogels en zoogdieren bij gebruik van rodenticiden. AC1, eerste generatie 

antistollingsmiddelen, AC2, tweede generatie antistollingsmiddelen, IR, andere niet-antistollingsmiddelen 

rodenticide 

Rodenticide type 
en naam 

Primair risico Secundair risico 

Vogels Zoogdieren Vogels Zoogdieren 

AC1 Difacinon Kort Hoog Varieert  Hoog 

AC1 
Chlorofacinone 

Laag of 
variabel 

Hoog Kort Hoog 

AC1 Warfarin Kort Hoog Kort Varieert 

AC2 Brodifacum Hoog Hoog Hoog Hoog 

AC2 Diphetialon Hoog Hoog Hoog Hoog 

AC2 
Bromadiolone 

Laag of 
variabel 

Hoog Kort Hoog 

IR Bromometalin Variabel of 
hoog 

Hoog Niet genoeg 
data 

Geen data 

IR Zine phosphide Hoog Hoog Laag Laag 

IR Cholecalciferol Laag of 
variabel 

Hoog Niet genoeg 
data 

Geen data 

Vanwege de vele risico’s zal ook rodenticiden negatief worden beoordeeld, zie tabel 17.  

Tabel 17 Beoordeling bestrijdingsmiddelengebruik, waarbij 5 positief is en 0 negatief.  

Gebruik rodenticides 

Ja 0 

Nee 5 

3.7 HOEVEELHEID GEBRUIKT EN COCKTAIL VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN 

Hoe meer bestrijdingsmiddelen er worden gebruikt hoe groter het effect op de omgeving zal zijn, 

hoe meer brandstof er verbruikt wordt en hoe vaker er over spuitsporen wordt gereden op het land. 

Om deze reden is ervoor gekozen om ook het aantal keer dat er bestrijdingsmiddelen worden 

gebruikt wordt beoordeeld, zie tabel 18.  

Tabel 18 Beoordeling van het aantal keer gebruik van bestrijdingsmiddelen 

Aantal keer gebruikt Beoordeling 

0-1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5 1 
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6 0 

Gecombineerd hebben sommige bestrijdingsmiddelen een groter effect op bepaalde groepen dan 

een bestrijdingsmiddel op zichzelf. Uit onderzoek uitgevoerd in Canada bleek dat de effecten van 

bestrijdingsmiddelen op honingbijen negatief zijn als er een combinatie van neonicotinoiden en 

fungiciden worden gebruikt (Kerr, 2017, Tsvetkov et al., 2017). Daarnaast toonde een onderzoek van 

Vanbergen, 2021 aan dat door de afname van wilde bloemen, het houden van veel bijen en het 

blootstellen aan verschillende soorten pesticiden een negatief effect heeft op bijen. Daarnaast 

verhoogt het gebruik van meerdere soorten pesticiden de sterfte in bijen.  

Om deze reden zal er zodra er meer typen bestrijdingsmiddelen met elkaar worden gebruikt minder 

punten worden gegeven, zie tabel 19. Stel dat herbiciden en fungiciden worden gebruik wordt er bij 

de beoordeling 4 punten in plaats van 5 gescoord. 

Tabel 19 Beoordeling gebruik van verschillende typen bestrijdingsmiddelen. Hoe minder typen er worden gebruikt 

hoe hoger de score.  

Aantal typen bestrijdingsmiddelen Beoordeling 

0-1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5 1 

6 0 

3.8 GECOATE ZADEN 

Een onderzoek uitgevoerd door de vlinderstichting toonde aan dat gecoate zaden die een kleine 

hoeveelheid friponil bevatten geen gevolgen had voor de overleving van rups naar vlinder, maar wel 

effect had op de voortplanting van vlinders en dat deze sterk afnam (Wallis de Vries, 2022).  

Er is weinig onderzoek naar het effect van gecoate zaden op de omgeving, maar de effecten kunnen 

groter zijn dan verwacht en om deze reden zal het gebruik van niet gecoate zaden als extensiever 

worden gezien en een hogere beoordeling krijgen, zie tabel 20.  

Tabel 20 Als zaden gecoat zijn zal er een waarde van 0 en als ze niet gecoat zijn een waarde van 5. 5 is de positief en 

het meest extensief.  

Gebruik gecoate zaden 

Ja 0 

Nee 5 



17 
 

 

4. GEBRUIK GROENE (BESTRIJDINGS-)MIDDELEN  

Groene (bestrijdings-)middelen zijn middelen die werkt op basis van een natuurlijke oorsprong en 

biologisch afbreekbaar zijn in het milieu. Deze middelen hebben een laag risico voor mens, dier, 

milieu en niet-doelwit organismen (Green Deals, z.d.). Ze kunnen worden opgedeeld in drie 

categorieën: biocontrols., biostimulaten., micronutriënten. Deze middelen zijn naast het bestrijden 

van plagen ook gericht op het sterker maken van planten.   

Onder biocontrols vallen middelen die direct een plaag bestrijden en werken op basis van micro-

organismen en/of plantextracten (Ram et al., 2018).  

Voor wat een biostiumalant is zal de defenitie van Yakhin et al., 2017 worden gebruikt. Deze is: “Een 

zorgvuldig geformuleerd product, afkomstig van biologische oorsprong, dat een positief effect heeft 

op de productiviteit van planten puur door de samenstelling van de formule en niet per se/zozeer 

door de aanwezigheid van bekende plantengroei bevorderende stoffen.” Deze middelen dragen bij 

aan de efficiëntie van gebruik van nutriënten door planten, gewaskwaliteit, tolerantie tegen extreme 

weersomstandigheden, bevorderen wortelontwikkeling (Fertilizers Europe et al., 2019). Daarnaast 

kunnen het ook micro-organismen zijn die bijdragen met het beschikbaar maken van nutriënten voor 

planten (Fertilizers Europe et al., 2019).  

Micronutriënten kunnen bijdragen aan de gezondheid van de plant. Zodra er tekorten van 

bepaalde micronutriënten optreden kan de groei van de plant beïnvloed worden, verandert de 

chemische samenstelling, tast de antioxidanthuishouding in de plant aan en vermindert de 

weerstand tegen biotische en abiotische stress (Hajiboland, 2012). Het toepassen van 

micronutriënten zal vallen onder gebruik van meststoffen.  

Groene middelen zullen alleen worden beoordeeld op hoe vaak ze worden toegepast, omdat 

negatieve effecten laag zijn en er alleen rekening wordt gehouden met eventueel brandstof verbruik. 

Zie tabel 21.  

Tabel 21 Aantal keer dat groene middelen zijn toegepast 

Gebruik groene middelen Beoordeling 

0 - 1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5 1 

>. 5 0 

 

5. GEBRUIK SYNTHETHISCHE MESTSTOFFEN 

Bemesting draagt bij om planten te voorzien in de benodigde voedingstoffen. Momenteel zijn 

kringlopen in de landbouw niet gesloten en treden er nutriëntentekorten op.  

Om dit te compenseren kan er gebruikt worden gemaakt van meststoffen en zullen meststoffen ook 

nodig blijven om in de vraag naar voedsel te kunnen blijven voorzien. Er zijn vele mogelijkheden om 

nutriënten aan het land toe te voegen. Denk hierbij aan kunstmest, compost, mest etc.  
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Er zal onderscheidt worden gemaakt tussen synthetische en organische meststoffen en er zal worden 

gekeken naar hoe de meststoffen op het land worden verspreid.  

SYNTHETISCHE MESTSTOFFEN 

Kunstmest is handig, omdat de voedingsstoffen snel beschikbaar zijn voor de plant (gedurende het 

groeiseizoen van de plant), het verhoogt de groeisnelheid, productiviteit en productie (Sharma & 

Chetani, 2017). Echter kost het produceren kunstmest veel energie. Voor productie van kunstmest is 

aardgas nodig en komen er bij kunstmestproductie ureum, nitraat, ammoniak en N02 vrij (Van der 

Ree, 2019). Daarnaast bestaat het risico dat wanneer er veel neerslag valt niet opgenomen nutriënten 

uitspoelen naar het grondwater en oppervlaktewater (Lenders, 2011).  

Chemische meststoffen bevatten primordiale radionucliden als 40K en radionucliden van 232Th, 238U 

en 235U reeksen en vervalproducten hiervan (Jankovic et al., 2013). De stralingswaardes zijn 

verwaarloosbaar door verdunning op akkerbouwgrond, maar als deze meststoffen voor lange tijd 

wordt toegepast kan het gevolgen hebben voor de gezondheid van boeren die met deze producten 

werken en consumenten die de producten (Jankovic et al., 2013; Imtiaz & Faheem, 2006).  

Wat betreft de bemestingsmethode wordt kunstmest in vaste vorm aangebracht met een 

kunstmeststrooier en in vloeibare vorm met een spuit.  

Vanwege de directe beschikbaarheid van nutriënten, risico voor uitspoeling, en hoge 

energieproductie zal kunstmest beoordeeld worden met of het wel of niet wordt gebruikt. Het 

gebruik van kunstmest wordt vanuit de Europese Unie al strikt gereguleerd, dus om op andere 

criteria te beoordelen is niet nodig/ omslachtig. In het opzicht van extensivering is geen kunstmest 

gebruiken het minst milieubelastend.  Zie tabel 22 voor beoordeling gebruik kunstmest.  

Tabel 22 Beoordeling of er wel of geen kunstmest wordt gebruikt.  

Gebruik kunstmest Beoordeling 

Ja 0 

Nee 5 

Naar verwachting zullen chemische meststoffen komende jaren duurder worden, waardoor de vraag 

naar organische meststoffen naar verwachting zal gaan toenemen. Afhankelijk van de vraag en de 

beschikbaarheid van meststoffen kan er een noodzaak ontstaan dat boeren zelf biomassa gaan telen 

om zo het land in meststoffen te voorzien. Alternatieven zullen zeer belangrijk worden willen we het 

huidige productieniveau zoveel mogelijk kunnen behouden of eventueel verlies van opbrengst zo 

klein mogelijk te houden. 

ORGANISCHE MESTSTOFFEN 

Bij organische meststoffen kan men denken aan champost, gft –compost, vaste rundermest, 

runderdrijfmest, digestaat, digestaat effluent, digestaat dikke fractie, kippenmest, varkensmest, 

paardenmest, geitenmest, etc. Zoals eerder vernoemd draagt organische stof bij aan vele functies in 

de bodem zoals het verminderen van bodemerosie, het verhogen van het water dragend vermogen, 

verbeteren van de bodemstructuur en het vrijgeven van nutriënten. Dit laatste is belangrijk want het 

soort organische mest bepaalt hoeveel en hoe snel nutriënten vrijkomen en dit wordt bepaald door 

de zogenoemde effectieve organische stof (EOS). De EOS is de organische stof die een jaar na 

toediening nog zichtbaar in de bodem aanwezig is of te onderscheiden is. Met de EOS kan de 

humificatiecoëfficiënt (HC) worden berekend (Hanegraaf et al., 2021). Dit is de snelheid waarmee 

organische stof wordt afgebroken. De HC wordt berekend door de EOS te delen door de totale 

hoeveelheid toegediende organische stof (OS) (Hanegraaf et al., 2021) 
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HC = EOS / OS 

Dus als bijvoorbeeld de HC 0,6 is betekent dit dat 60% van alle toegediende organische stof binnen 

een jaar wordt afgebroken. De resterende 40% is effectieve organische stof. Deze resterende 

organische stof is niet noodzakelijk stabiel en een deel van deze organische stof zal in de loop van 

tientallen jaren nog steeds worden afgebroken en voedingsstoffen afgeven. Dus bij een lage HC 

komen nutriënten langzaam vrij en bij een hoge HC komen de nutriënten snel vrij. Dit is belangrijk, 

want afhankelijk van de gewassen die op het land komen zijn nutriënten al dan niet sneller of 

langzamer nodig.  

Een belangrijke nutriënt voor planten is stikstof. Een plant heeft stikstof nodig voor groei, 

fotosynthese, het maken van eiwitten en DNA (Nutrinorm, 2016). De hoeveelheid stikstof die de plant 

krijgt is belangrijk, want te veel stikstof kan ertoe leiden dat de plant grotere cellen maakt met veel 

eiwitten en dunnere celwanden, wat de plant gevoeliger maakt voor ziektes en te weinig stikstof kan 

zorgen voor een minder opbrengst (Nutrinorm, 2016). Weten hoeveel stikstof er vrijkomt bij 

verschillende typen organische mest is daarom belangrijk. Dit kan bepaald worden aan de hand  van 

koolstofstikstof ratio (C/N ratio). Hierbij is tot op heden bekend dat hoe lager de C/N ratio is, hoe 

meer stikstof er vrijkomt bij decompositie. Het effect van een te hoge of te lage C/N ratio heeft een 

negatieve invloed op het bodemleven (Eurofins z.d.). Duidelijke richtlijnen zijn hier nog niet voor en 

advies is momenteel nog niet beschikbaar. Om hier meer inzicht in te krijgen is het belangrijk deze 

te meten, zodat er in de toekomst duidelijk kan worden wat de voordelen en nadelen van 

verschillende C/N ratio’s zijn.  

Een risico van het verhogen van de organische stofgehaltes is dat organische stof kan oplossen in 

water en hierbij invloed uitoefent op het bodem- en oppervlaktewater. Opgeloste organische stof 

kan effect hebben op de biologische en fysisch-chemische samenstelling op het water doordat de 

pH verandert en het verandert hoe metalen voorkomen in de natuur (metalen binden aan andere 

stoffen) (Thacker et al., 2005). Belangrijk is dat als er komende jaren wordt ingezet op organische 

stofgehaltes ook wordt gemonitord voor eventuele uitspoeling naar oppervlaktewater.  

Omdat de voordelen van organische meststoffen groter zijn dan de nadelen zal er worden gekeken 

naar de oorsprong van de organische mest, de hoeveelheid organische mest die wordt toegepast 

m3/ha en de manier waarop de meststoffen op het land worden gebracht. Daarnaast is belangrijk bij 

de aanvoer van organische stof de fosfaatruimte. Afhankelijk van de fosfaatruimte die op een perceel 

aanwezig is kan er een organische meststof gekozen worden.  

De afstand zegt iets over het brandstofverbruik en de energie die nodig is om de mest op het land 

te brengen. Hoe meer gewicht en volume er nodig is hoe hoger het brandstofverbruik. Hoe dichter 

de organische brandstof bij de boerderij vandaan komt hoe lager het brandstofverbruik en hoe 

minder intensief het is. Lokaal geproduceerde mest zal een score van 5 krijgen. Mest is nodig op 

land, dus dit is geen slechte praktijk. Zie tabel 23.  

Tabel 23 Beoordeling oorsprong mest in km van boerderij vandaan.  

Oorsprong organische mest Beoordeling 

Lokaal (zelf geproduceerd, <15 km) 5 

<25 km 4 

<50 km 3 

<75 km 2 

>75 km 0 
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Daarnaast zal organische mest worden beoordeeld op het aantal kubieke meter per hectare. Hoe 

meer m3 er per hectare nodig is hoe meer transportbewegingen er nodig zijn en hoe meer uitstoot 

er vrijkomt tijdens transport. Daarnaast levert een groter volume ook een groter risico op 

bodemverdichting, maar dit is sterk afhankelijk hoe de organische mest wordt toegepast. Zie tabel 

24. 

Tabel 24 Aantal m3 mest wat per hectare wordt aangebracht.  

Organische mest per hectare (m3/ha) Beoordeling 

<5 5 

<10 4 

<25 2 

<45 1 

>45 0 

Bemestingsmethoden  

De belangrijkste dingen om rekening mee te houden bij het uitrijden van organische meststoffen zijn 

de uitstoot van broeikasgassen (stikstof), het effect op de bodem en de biodiversiteit. De uitstoot is 

van stikstof is afhankelijk van het soort mest en van hoe de mest wordt toegediend op het land.  

Uitstoot van ammonium (NH4-N) in mest is van verscheidene factoren afhankelijk, waaronder de 

hoeveelheid stikstof die via de mest op het land komt (Huijsmans, 2003). Afhankelijk van de mest zit 

er meer of minder ammoniak (total ammonical nitrogen) in, ook wel TAN genoemd. Een groot deel 

van de mest is drijfmest en heeft een TAN aandeel van ongeveer 50% (Huijsmans, 2008). Als er 

drijfmest wordt gebruikt zal de score lager zijn (zie tabel 25).  

Tabel 25 Type mest. Andere soorten mest zijn champost, vaste mest en zijn minder belastend dan drijfmest. 

Drijfmest 

Ja 0 

Nee 5 

 

Meststoffen afkomstig van dierlijke mest kunnen worden toegediend door zodenbemester, 

sleufkouter, sleepvoeten en sleepslangen, bovengronds, via mestinjectie en onderwerken. 

Onderzoek uitgevoerd door Van Bruggen et al., 2011 heeft emissies van deze verschillende 

methodes berekend, zie tabel 26.  

Tabel 26 Emissiefactoren toepassing meststoffen landbouw (van Bruggen et al., 2011) 

 1990 1991 1992-1993 1994-1998 1999-2008 

Zodenbemester 10 10 10 15 19 

Sleufkouter 18 18 18 20,5 22,5 

Sleepvoeten en 
sleepslangen 

26 26 26 26 26 

Bovengronds (grasland) 74 74 74 74 74 

Bovengronds (bouwland) 64 64 69 69 69 

Mestinjectie (bouwland) 2 2 2 2 2 

Onderwerken in 1 
werkgang (bouwland) 

22 22 22 22 22 
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Onderwerken in 2 
werkgangen (bouwland) 

46 46 46 46 46 

Zoals te zien is in de tabel zijn de uitstoot voor de zodenbemester, sleufkouter, sleepvoeten en 

sleepslangen en onderwerken in 1 werkgang ongeveer even hoog. Bovengronds uitrijden 

veroorzaakt een 3 tot 3,5 keer zo hoge uitstoot ten opzichte van voorgaande methoden.  Mestinjectie 

heeft de laagste uitstoot. Vaste mest bovengronds uitrijden geeft een emissiefactor van rond de 40 

– 50% (Huijsmans, 2007).  

Sleepslangen en sleepvoeten hebben het minst effect op de bodem. Dit omdat het gewicht van de 

machinecombinatie het laagst is. Voor al de andere methoden hangt er een wagen achter de trekker 

of wordt er gebruikt gemaakt van bemestingsmachines die een groter gewicht hebben en het risico 

op bodemverdichting verhogen. Zodenbemesting heeft negatieve invloed op vele aspecten in de 

bodem, zie tabel 28.  

Tabel 28 Invloed zodenbemesting op bodemleven en ecosysteemdiensten (Van Eekeren & Rutger, 2008) 

 

Mestinjectie heeft negatieve invloed op de hoeveelheid regenwormen  in de grond waardoor er 

minder voedsel beschikbaar is voor weidevogels en biodiversiteit afneemt. Daarnaast droogt 

mestinjectie de toplaag van de bodem uit en wordt deze te vast voor onder andere steltlopers om 

door te komen (Onrust et al., 2019).  

Sleepvoetbemesting vermindert de hoeveelheid regenwormen met 25% ten opzichte van gebruik 

van vaste mest (Oosterveld, 2006). Vaste mest daarentegen had na 3 jaar van toepassing op de 

Rusthoeve (Colijnsplaat, kleigrond) de bodemademhaling (poriën), bacterie-etende nematoden en 

mineraliseerbare N het hoogst. Deze zal om deze reden dan ook als meest gunstig worden gezien.  

Tabel 29 geeft de beste bemestingsmethode weer en hierbij is een gemiddelde genomen van de 

beoordelingen van ammoniak uitstoot, risico op bodemverdichting en effect op biodiversiteit.  

Tabel 29 Beoordeling bemestingsmethode waarbij gekeken is naar ammoniak uitstoot, risico op bodemverdichting 

en effect op biodiversiteit.  

Bemestingsmethode Beoordeling 

Ammoniak 
uitstoot 

Risico op 
bodemverdichting 

Biodiversiteit Gemiddelde 

Zodenbemester 2 2 0 1 

Sleepslang en sleepvoet 2 5 3 3 

Bovengronds uitrijden 
drijfmest (grasland / 
bouwland) (Onderwerken in 
1 gang) 

0 2 5 2 
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Bovengronds uitrijden vaste 
mest (Onderwerken in 1 
gang) 

2 2 5 3 

Mestinjectie 5 2 0 2 

Afhankelijk van de oorsprong van de mest kunnen er bestrijdingsmiddelen en antiparasitaire stoffen 

in voorkomen. Onderzoek uitgevoerd door Buijs et al., 2019 heeft dit uitgezocht voor 24 Gelderse 

veehouderijbedrijven, waarvan 15 gangbare en 9 biologische. Hieruit bleek dat in alle voeding 

restanten van bestrijdingsmiddelen aanwezig waren, maar deze waren voor biologische krachtvoer 

3,7 maal zo laag. De gehalten in de mest waren 14% lager en in de bodem 42% lager ten opzichte 

van de gangbare bedrijven (Buijs et al., 2019). Slechts bij drie gangbare en één van de biologische 

bedrijven werden antiparasitaire stoffen gevonden (Buijs et al, 2019). Door de aanwezigheid van 

gifstoffen, antibiotica en ontwormingsmiddelen in mest zijn er vaak geen of weinig insecten zoals 

kevers in de mest aanwezig (van Groen, 2020). Om deze reden zal er ook onderscheid worden 

gemaakt tussen biologische mest en gangbare mest, zie tabel 30.  

Tabel 30. Beoordeling of mest biologisch is of niet.  

Biologische mest 

Ja 5 

Nee 0 

Groenbemesters 

Groenbemesters hebben velen voordelen. Ze hebben een positieve werking op de 

bodemstructuuren doorlatendheid van de bodem, en door bedekking van het land in de winter 

voorkomen ze erosie, ondergrondverdichting en vochtverdamping (Dekkers & Haagsma, 2021). 

Daarnaast hebben ze een hoge waarde als meststof zodra ze ondergeploegd zijn en dragen ze bij 

aan de stimulering van functionele biodiversiteit in de bodem en aan het vergroten en behouden 

van de soortenrijkdom. Zo kan er worden bespaard op stikstofbemesting, is er een betere 

mineralenhuishouding, komt er meer organische stof op het land en kan er afhankelijk van de 

groenbemesting stikstof gefixeerd worden en wordt stikstofuitspoeling voorkomen (Dekkers & 

Haagsma, 2021). Enkele risico’s van groenbemesters kunnen zijn dat de groenbemesters niet goed 

zijn afgestemd met het volggewas en kan het zorgen voor uitdroging van de bodem, 

onkruidontwikkeling, opslag in volggewas, vermeerdering van ziekten en plagen, opbrengstderving 

dekvrucht enteeltkosten (Dekkers & Haagsma, 2021). Omdat de voordelen vele malen groter zijn 

dan de nadelen zal het gebruik van groenbemesting worden beoordeeld op ja en nee, zie tabel 31.  

Tabel 31 Beoordeling gebruik groenbemesters 

Groenbemesters Beoordeling 

Ja 5 

Nee 0 

Achterlaten van gewasresten 

Bij intensieve teelten zoals mais wordt de volledige plant met uitzondering van de wortels van het 

land gehaald. Als er jaarlijks intensieve teelten zijn gaat de organische stofvoorraad achteruit (Staps, 

2018). Vaak worden gewasresten afgevoerd als strooisel, veevoer of als energiebron (Staps, 2018). 

Het achterlaten van gewasresten kan echter bijdragen aan bodemorganische stof. Hoeveel het 

hieraan bijdraagt hangt af van gewas. Omdat het gunstig is voor organische stof en bodemstructuur 

zal ook het achterlaten van gewasresten worden beoordeeld op wel of niet, zie tabel 32.  

Tabel 32 Boordeling of gewasresten worden achtergelaten op het land.  

Achterlaten van gewasresten Beoordeling 
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Ja 5 

Nee 0 

6. AKKERBOUW  

Het management wat nodig is om verschillende gewassen te telen heeft invloed op de bodem en 

het leven wat zich daarin en daarop bevindt. Over het algemeen worden bij knol-, wortel- en 

bolgewassen de bodems meer verstoort dan een gewas als tarwe. Daarnaast zit er ook verschil in het 

bestrijden van ziekte en plagen. Kan dit machinaal? Of zijn er bestrijdingsmiddelen nodig? Beide 

hebben een ander effect op de grond en de biodiversiteit. Door te richten op welke werkzaamheden 

worden uitgevoerd en de intensiteit van die werkzaamheden kan bepaald worden hoe intensief het 

teeltsysteem is. Er zal onderscheid worden gemaakt op basis van of een gewas ondergronds groeit 

(bol-, knol- en wortelgewassen) of bovengronds.  

Nieuwe beplanting aanbrengen op het land kan door middel van zaaien, planten of poten. Hier zijn 

verschillende maatregelen voor nodig. Sommige planten worden gezaaid of gepoot op een bed, 

terwijl bij andere planten zaaien alleen genoeg is. De verschillende plantmethodes en 

voorbewerkingen worden hieronder kort besproken.  

6.1 GRONDBEWERKINGEN 

Niet kerende grondbewerking (NKG): Niet kerende grondbewerking heeft een positief effect op 

het bodemleven en bodemactiviteit. Voorbeelden hiervan zijn schimmel– en bacteriebiomassa, een 

verhoogde potentiële stikstofmineralisatie (PMN) en makkelijk beschikbare koolstof, maar heeft een 

geringe invloed op ziekte werende eigenschappen (Postma et al., 2015). De belangrijkste effecten 

zijn dat opbrengsten gelijk blijven aan ploegen, de bodemstructuur intact blijft, stikstofverliezen 

kleiner lijken te blijven, biodiversiteit verbetert en er meer regenwormen, insecten en spinnen zijn 

(Balen, 2020). Wel is heir nog aanvullend onderzoek voor nodig. 

Eco-ploegen: Eco-ploegen verbruikt ten opzichte van NKG een iets hoger brandstofverbruik, maar 

helpt beter met onkruidonderdrukking (Norén & Fuchs, 2021). Daarnaast verstoort het de bodem 

minder dan ploegen en diep ploegen, waardoor bodemleven, organische stof en mineralen meer 

bovenin de bodem blijven. Daarnaast verminder het nitraatuitspoeling (Wijnands 2012). Voor zware 

gronden levert het mogelijkheden om in het voorjaar te ploegen, omdat de ploegzoden lager zijn is 

er minder verwering nodig om een goed zaaibed te maken (Wijnands, 2012). Enkele nadelen zijn 

dat diepe sporen niet ongedaan kunnen worden gemaakt met eco-ploegenen er kans is op stropen 

bij gewasresten (Wijnands, 2012) 

Ploegen: Ploegen stimuleert de afbraak van organische stof en vermindert het aantal regenwormen 

in de grond (Erisman et al., 2017). Verlies van organisch materiaal is ongewenst, dus zal ploegen 

lager scoren dan NKG en Eco-Ploegen.  

Diep ploegen: De bodem wordt drastisch verstoord. Echter kan bij inpoldering de natuurlijke inklink 

achteruitgaan, waardoor niet alle teelten meer mogelijk zijn. Diep ploegen zou hier dan bij kunnen 

helpen. Uit interviews uitgevoerd door Staps et al, 2015 willen boeren in Flevoland ploegen omdat 

diepploegen eventueel kan bijdragen om humusrijke lagen en zandrijke lagen boven te halen 

(bouwvoorverlichting) en om storende lagen op te heffen. Echter waren er ook negatieve gevolgen 

als slechtere ontwatering, stuifgevoeligheid, toename van slempgevoeligheid, toename van 

ziektedruk, afname van productie, lange herstelperiode bodemvruchtbaarheid, bodem intenser 

verstoord dan verwacht. Voordelen hiervan kunnen zijn dat de grond gemengd wordt met eventuele 

zandpakketten die dieper onder de oppervlakte zitten en daarmee de beluchting bevorderen.  
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Over het algemeen telt echter dat hoe dieper er wordt geploegd, hoe meer de bodem verstoord 

raakt. Gangenstelsels gecreëerd door planten en organismen verdwijnen evenals poriën gemaakt 

door bodemorganismen (Blokhuis et al., 2020). Door structuurverlies veroorzaakt door ploegen kan 

beluchting van de bodem afnemen, capillaire stijging en waterinfiltratie kunnen afnemen en wordt 

de kans op bodemverdichting verhoogd. Daarnaast kan er meer stikstof en CO2 vrijkomen, omdat 

organische materialen in zuurstofarme delen terecht komen waardoor de afbraak zonder zuurstof 

plaatsvindt en er N20 en CH4 wordt geproduceerd. Om deze reden zal NKG het best beoordeeld 

worden. Zie tabel 33.  

Tabel 33 Beoordeling grondbewerking akkerbouw.  

Grondbewerking Beoordeling 

NKG 5 

Eco-Ploegen <15 cm 4 

Ploegen 15 – 30 cm 2 

Diep ploegen >30 cm 1 

Spitten 1 

7.2 TEELT HANDELINGEN  

Er is weinig bekend over het effect van bedden oprijden, aanaarden, vorenpakker, cambrigderollen, 

grondfrees en cultivator op de bodem en de biodiversiteit. Echter is het een bewerking wordt de 

bodem daarmee verstoord.Deze bewerkingen zijn naar eigen inzicht beoordeeld. Zie tabel 34. 

Bedden oprijden is een intensievere bewerkingen dan aanaarden evenals frezen intensiever is dan 

aanaarden, maar minder intensief dan bedden oprijden.  

Tabel 34 Teelthandelingen die niet noodzakelijks jaarlijks worden gedaan, maar wel invloed hebben op het land. 

Beoordeling is hoe hoger het getal hoe beter het is.  

Teelt handeling Beoordeling 

Bedden oprijden 0 

Ja 0 

Nee 5 

Aanaarden  

Ja 2 

Nee 5 

Frees   

Ja 1 

Nee 5 

Cultivator   

Ja 3 

Nee 5 

Vorenpakker / Cambrigderollen  

Ja 2 

Nee 5 

7.3 MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING   

Mechanische onkruidbestrijding heeft een beperkt negatief effect op het bodemleven, zie tabel 35 

(Rombouts et al., 2019). Echter heeft het wel effect en naarmate het vaker wordt toegepast zal het 

effect groter worden.  
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Tabel 35 Effecten mechanische onkruidbestrijding op bodemorganismen (Rombouts et al., 2019) 

 

Schoffelen, eggen, rijenfrees en cultivator zal hetzelfde worden beoordeeld. Echter zal branden als 

negatiever beschreven worden, omdat hiervoor gas nodig is en dit extra uitstoot produceert, zie 

tabel 36.  

Tabel 36 Beoordeling onkruidbestrijding 

Onkruid bestrijding Beoordeling 
Schoffelen, Eggen, Rijen frees, cultivator  

Ja 0 

Nee 2 

Branden  

Ja 0 

Nee 5 

Hoe groter het aantal bewerkingen hoe groter het effect en hoe groter het brandstof verbruik en het 

effect op de bodem en bodembiodiversiteit en insecten. Om deze reden zal het systeem als 

intensiever worden gezien naarmate er meer bewerkingen worden uitgevoerd, zie tabel 37.  

Tabel 37 Beoordeling aantal bewerkingen mechanische onkruidbestrijding.  

Aantal bewerkingen Beoordeling 
0 – 1 5 

1 – 3 4 

3 – 5 2 

>5 0 

7.4 ZAAI, PLANT, POOT METHODEN 

De beoordeling van zaai-, plant- en pootmethoden is beoordeeld op eigen inzicht. Spitzaaien is 

hierbij de meest intense bewerking, gevolgd door poten. Een plant en doorzaaimachine zullen 

evenveel effect hebben en een zaaimachine heeft het minst invloed op de bodem, zie tabel 38.  

Tabel 38 Beoordeling plant en pootmethoden landbouw 

Zaai, plant, poot methoden Beoordeling 
Zaaimachine 5 

Spit-zaaimachine 0 

Plantmachine 3 

Pootmachine 1 

Doorzaaimachine 3 
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7.5 TYPE GEWAS  

Voor de bol-, knol- en wortelgewassen geldt dat wanneer deze worden geoogst er ook aarde van 

het land wordt gehaald en de bodem meer verstoord wordt dan bij gewassen die bovengronds 

groeien. Afhankelijk van de bodem en het gewas komt er meer of minder bodem mee en terra 

verwijderen brengt kosten met zich mee bij productie.   

Bolgewassen: Denk hierbij aan ui en knoflook. In geval van sierteelt gaat het om bloembollen van 

bijvoorbeeld tulpen, hyacinten, narcissen, blauwe druifjes enz. Bolgewassen worden vaak in de late 

zomermaanden geoogst en begin herfst.  

Wortelgewassen: Er zijn veel typen wortelgewassen die in Nederland geproduceerd kunnen 

worden. Denk hierbij aan rode biet, koolraap, knolselderij, suikerbieten, voederbieten, aardpeer, 

chichorei, pastinaak, schorseneer, witlof, wortel, rammenas en wortelpeterselie. De meeste 

verstoring vindt hier plaats tijdens het oogsten en er kunnen problemen optreden zoals verstoring 

van de bovengrond, ondergrondverdichting en erosie (Gabarron-Galeote et al., 2019). 

Ondergrondverdichting komt door het gewicht van de oogstmachines, want een bietenrooier kan 

leeg al 35 ton leeg en 65 ton als deze volledig gevuld is. Dit is afhankelijk van het formaat, maar het 

gewicht veroorzaakt boven- en ondergrondverdichting (Arvidsson et al., 2003, Chamen et al.,2015). 

Daarnaast worden wortelgewassen vaak later in het seizoen geoogst, waarbij de verdamping van de 

plant lager is dan de hoeveelheid neerslag, waardoor het land vaak te nat is om te bewerken (Bron) 

en er meer schade aan het land optreedt. Vanwege deze effecten zal het effect van wortelgewassen 

1 worden.  

Knolgewassen: Onder knolgewassen vallen aardappels, koolrabi, knolraap en radijs. Voor 

knolgewassen zijn veel dezelfde bewerkingen nodig als bij wortelgewassen en dus zullen 

knolgewassen gelijk worden beoordeeld aan wortelgewassen.  

Overige gewassen: Denk hierbij aan granen, kool- en bladgroenten. In principe zijn dit gewassen 

waarbij de bodem niet wordt verstoord tijdens de oogst. Daarnaast geldt voor granen ook dat deze 

vaak worden geoogst gedurende de zomer wanneer het land droog is en het effect van het gewicht 

van de oogstmachines lager is. Dit geldt niet voor kolen en bladgroenten.   

Tabel 39 Beoordeling type gewassen.  

Type gewas Beoordeling 

Bolgewassen 2 

Knolgewassen 1 

Wortelgewassen 1 

Overige gewassen 5 
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7. VEETEELT 

Voor dit system zal er gekeken worden naar het welzijn van de dieren. Er zal gekeken worden naar 

koeien, varkens en kippen. Dit zal voornamelijk afhangen van de hoeveelheid ruimte die de dieren 

hebben. Daarnaast zal er gekeken worden naar wat de oorsprong van het voer is en wat de 

samenstelling van de weide is. De samenstelling van de weiden heeft een grote invloed op 

biodiversiteit.  

7.1 KOEIEN 

7.1.1 AANTAL DIEREN PER HA 

Het maximumaantal dieren per hectare ligt voor koeien tussen 2 en 2,5 als beschreven in de 

verordening (EG) nr.8889/2008 van de commissie van 5 september 2008 en dit ligt iets hoger voor 

runderen 2 – 5. Als deze aantallen worden gehandhaafd wordt de 170 kg N/ha/jaar niet 

overschreden.   

Echter als gekeken wordt naar gegevens van de United States Department of Agriculture (USDA) 

stellen ze dat een goede richtlijn 1,8 acre per koe wat neerkomt op 1,4 koe per hectare (USDA, 2009). 

Deze oppervlakte is genoeg om 1,4 koeien voor een heel jaar van eten te voorzien. Als 1,4 koe per 

hectare wordt gehandhaafd zal de hoeveelheid stikstof niet worden overschreden, want het ligt ver 

van de 2 tot 2, 5 van de Europese commissie. Dit aantal komt dichter in de buurt van het aantal koeien 

dat boeren in 2006 hadden. Door intensivering is het aantal koeien gestegen van 1,6 naar 2,3 koe 

per hectare (CBS, 2017). Zie tabel 40 voor beoordeling van het aantal koeien per hectare.  

Tabel 40 Beoordeling aantal koeien per hectare, waarbij naarmate er meer koeien per hectare staan het systeem als 

intensiever wordt gezien 

Koeien per hectare Beoordeling  

<1,4 5 

1,4 – 1,6 4 

1,6 – 1,8 3 

1,8 – 2,0 1 

>2 0 

8.1.2 WEIDEGANG (DAGEN PER JAAR) 

Het aantal dagen dat koeien in de wei lopen kan leiden tot een fors lagere emissie van ammoniak. 

Onderzoek uitgevoerd door Migchels et al., 2019 toonde aan dat als koeien zonder stal buitenlopen 

emissies worden teruggebracht tot 25%, zie tabel 41 (Migchels et al., 2019). De belangrijkste reden 

hiervoor is dat ammoniak voornamelijk wordt ontwikkeld in de stal. Deze wordt gevormd zodra urine 

in contact komt met mest en lucht. Dit is ook precies wat er gebeurd bij het uitrijden van drijfmest 

(urine en mest). Tijdens het uitrijden komt de drijfmest in contact met lucht wat vorming van 

ammoniak veroorzaakt (Evers & Hilhorst, 2018).  
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Tabel 41 Ammoniakreductie bij extra uitloop (Migchels et al., 2019) 

 

Omdat urine en mest gescheiden blijven bij koeien die op het veld lopen wordt er ook geen of 

minder ammoniak gevormd met als gevolg dat hoe meer koeien buiten lopen hoe lager de 

stikstofemissies zullen zijn. Om deze reden zal naarmate de koeien meer buiten staan het systeem 

als minder intensief worden gezien, zie tabel 42.  

Tabel 42 Hoe meer tijd koeien buiten doorbrengen hoe extensiever het systeem is en hoe beter het systeem 

beoordeeld wordt.  

Weidegang (uren) Beoordeling 

0 0 

<720 1 

720 - <1440 2 

1440 - < 2160 3 

2160 - < 2880 4 

2880 – 3500 5 
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7.2 VARKENS 

7.2.1 AANTAL DIEREN PER HECTARE 

Het aantal dieren dat per hectare mag rondlopen om niet te veel uit te stoten varieert voor varkens. 

Aan de hand van de verordening (EG) nr. 889/2008 van de commissie van 5 september mag er niet 

meer dan 120 kg N per hectare per jaar uitgestoten worden. Dit betekent dat er niet meer dan 6,5 

fokzeugen per hectare mogen of 14 mestvarkens. Zie tabel 43 en tabel 44.  

Tabel 33. Beoordeling aantal fokzeugen per hectare.  

Fokzeugen per hectare Beoordeling 

<= 6,5 5 

>6,5 0 

 

Tabel 44 Beoordeling  aantal mestvarkens per hectare 

Mestvarkens en andere varkens per hectare Beoordeling 

<= 14 5 

>. 14 0 

Uit een rapport van Holster en Mul, 2013 ligt het aantal varkens dat per maand op een stuk land 

wordt gehouden op 10. Dit is echter een richtlijn en het is afhankelijk van het soort varken, leeftijd, 

bodembedekking etc. Voor varkens geldt ook dat de meeste ammoniak ontstaat door menging van 

mest en urine en blootstelling aan zuurstof. Als varkens meer buitenlopen vermindert dit ook de 

ammoniak uitstoot. Varkens kunnen niet continue op hetzelfde stuk land lopen, want dit verhoogt 

het risico op parasieten en rotatie van percelen is om deze reden noodzakelijk.  

7.3 KIPPEN 

Om het aantal kippen per hectare te bepalen zal er gekeken worden naar hoeveel kippen er op een 

hectare zouden kunnen leven, zonder dat er te veel mest op het land komt. Er wordt vanuit gegaan 

dat in de toekomst alle kippen beschikking hebben tot buitenruimte.   

Omdat extensivering het doel is wordt voor de maximale stikstofgift per hectare de door de wet 

aangegeven 170 kg/ha voor natuurgebieden grasland aangehouden (Melkveebedrijf, 2019). In het 

boek ‘Pastured Poultry Profits’, van Joel Salatin wordt gebruik gemaakt van verplaatsbare 

kippenhokken, waarbij er met 223 kippen per hectare 334 kg/N op het land terecht komt (Salatin, 

1999). Dit is een grotere hoeveelheid stikstof dan die staat in de Verordering (EG) nr. 889/2008 van 

de Commissie van 5 september 2008 die stelt dat 230 kippen slechts 170 kg N/ha/jaar mogen 

uitstoten. Hier zal worden uitgegaan van de hogere mestafgifte.  

Bij vrije uitloop komt er naar schatting 15% van de mest in de uitloop terecht en de rest komt om en 

in de stal terecht (Bestman & Burgt, 2008). Dit zou betekenen dat er indien er 15% van 334 kg/N 

wordt gepakt er 50 kg/N stikstof per hectare in de uitloop terecht zou komen. Om dan tot 170 kg/ha 

stikstof in de uitloop te krijgen zouden er 757 kippen per hectare kunnen lopen. Mest die om de stal 

ophoopt dient regelmatig te verzameld worden en kan eventueel als mest worden gebruikt voor 

akkerbouwland. Nu wordt kippenmest veelal verbrand.   

Voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming wordt er voor drie sterren uitgegaan van 

in de stal 6 – 7 hennen per m2 en verplicht graan strooien en aanwezigheid van strobalen en 

pikstenen. Daarnaast hebben de kippen voor de uitloop minimaal 4 m2 per kip nodig 
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(Dierenbescherming n.d.). Dit zou betekenen dat er voor vrije uitloop 2500 kippen per hectare 

mogen rondlopen. Dit komt echter niet uit met de stikstofdepositie op het land, dus zou er rotatie 

nodig zijn. Dit bekent dat er totaal 2500/757 = 3,3 hectare land nodig is om de lage uitstoot van de 

mest te houden. Een optie kan zijn om de kippen te roteren tussen bijvoorbeeld 3 velden van 1,1 

hectare.  

Voor het aantal ruimte per kip in de stal is voor beter leven momenteel 0.14 m2 beschikbaar volgens 

het beterleven keurmerk. Echter wordt ervanuit gegaan dat dit verder zal toenemen in de toekomst, 

dus wordt ervan uitgegaan dat er maximaal 4 kippen per m2 mogen zitten, zie tabel 45.  

Tabel 45 Aantal kipper per m2 in stal 

Kippen per m2 Beoordeling 

<=0,25 5 

0,25 - 0,5 3 

>0,5 0 

Mocht er geen stal aanwezig zijn zal er worden uitgegaan van maximaal 230 leghennen per hectare 

als beschreven in Verordering (EG) nr.889/2008 van de Commissie van 5 september 2008.  

Tabel 46 geeft het aantal kippen aan per hectare waarbij stikstof niet wordt overschreden en hier 

dient ook naar gestreef te worden.  

Tabel 46. Aantal kippen per hectare  

Kippen per hectare Beoordeling 

Vrije uitloop met stal 

<757 5 

757 – 1000 4 

1000 – 1500 3 

1500 – 2000 2 

2000 – 2500 1 

>2500 0 

Vrije uitloop zonder stal 

<230 5 

>230 0 

 

Rotatie zou de voorkeur hebben over weinig kippen per vierkante meter. Kippen zijn groepsdieren 

en voelen zich veiliger als ze samen zijn. Het voorbeeld van 2500 kippen in rotatie op 3,3 hectare is 

hier een goed voorbeeld van. Rotatie zal om deze reden dan ook positief beoordeeld worden, zie 

tabel 47.  

Tabel 47. Boordeling of kippen geroteerd worden over velden 

Rotatie Beoordeling 

Ja 5 

Nee 0 
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7.4 BESCHUTTING 

Kippen, koeien en varkens hebben beschutting nodig. Kippen zijn van nature bosdieren. Zodra ze 

beschutting kunnen opzoeken zullen ze hier ook gebruik van maken. Bomen kunnen bijdragen aan 

deze beschutting en leveren verscheidene ecosysteemdiensten. Zodra bomen worden aangeplant 

maken kippen gebruik van de volledige oppervlakte van de uitloop, waardoor de mest beter wordt 

verspreid. Daarnaast worden er nieuwe micro habitatten gevormd die de biodiversiteit van planten 

en dieren kan verhogen (Bestman et al, 2012). Ook kunnen de bomen gebruikt worden voor non 

timber forest products (NTFPS) als voederbomen, fruit, hars, noten etc.  Daarnaast is het zo dat voor 

koeien geldt dat zodra het warm is ze beschutting zoeken. Zo kan vaak worden gezien bij warm weer 

dat koeien in de schaduw van bomen gaan liggen om koel te blijven. Dit geldt ook voor varkens. Om 

deze reden zal de aanwezigheid van struiken en bomen positief beoordeeld worden zie tabel 48 en 

49. 

Tabel 48 Beoordeling aanwezigheid bomen/bomenrijen op het land 

Bomenrijen aanwezig Beoordeling 

Ja 5 

Nee 0 

Tabel 49 Beoordeling aanwezigheid hagen/struiken op het land  

Struiken aanwezig Beoordeling 

Ja 5 

Nee 0 

Doordat kippen en varkens scharrelen bestaat er een kans als er veel dieren rondlopen dat de 

kruidlaag van het land verdwijnt met als resultaat dat de biodiversiteit op het land afneemt. Dit is 

ongewenst, dus zal de kruidlaag gemonitord worden om de intensiteit van het gebruik door de 

dieren te bepalen, zie tabel 50.  

Tabel 50 Bedekkingsgraad kruidlaag. Hoe hoger de bedekkingsgraad hoe beter de beoordeling.  

Kruidlaag aanwezig (Bedekkingsgraad %) Beoordeling 

>70 % 5 

50 – 70 % 4 

30 – 50 % 3 

10 – 30 % 1 

< 10% 0 

 

7.5 KRUIDLAAG AANWEZIG  

Weilanden hadden vroeger een hogere diversiteit dan wat nu gangbaar is. De helft van de 

graslanden bestond toen uit glanshaverhooilanden en kamgrasweiden (Geerts et al., 2014). De 

samenstelling van de graslanden was ook anders dan de grassen die nu worden gebruikt, zie tabel 

51. 
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Tabel 51 Samenstelling graslanden (Geerts et al., 2014) 

 

Een nadeel die nu vaker naar voren komt is het tekort aan sporenelementen in vee (Valckx, 2022). 

Een voordeel van kruidenrijke weides is dat deze ten opzichte van voederwaarde en diergezondheid 

waardevol zijn voor mineralen, spoorelementen en inhoudsstoffen (Geerts et al., 2014). Daarnaast 

heeft de aanwezigheid van een kruidlaag met een rijke samenstelling een positief effect op de 

biodiversiteit. Tabel 52 laat het verschil in opbrengst per hectare zien ten opzichte van huidige 

soortenarme graslanden. De opbrengst per hectare is lager, maar de voederwaarde is hoger.  

Tabel 52 Verschillende typen grasland, beoordeeld op opbrengst en aantal soorten (Schippers., 2012).  

 

Vanwege de voordelen van soortenrijke graslanden zullen deze beter beoordeeld worden. Zie tabel 

53. Om deze reden zal een rijkere samenstelling positief beoordeeld worden. Zie tabel 53.   

Tabel 53. Aantal soorten grassland. Waarbij bij toename van het aantal soorten er meer punten kunnen worden 

behaald.  

Samenstelling weiden (aantal soorten) Beoordeling 

5 – 10 0 

10 – 15 2 

15 – 25 4 

>25 5 
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7.6 OORSPRONG VOER 

Eiwitten zijn belangrijk voor de groei en gezondheid van vee. In Nederland wordt ongeveer de helft 

van de eiwitrijke voeding aangevoerd uit landen buiten Europa en het betreft voornamelijk soja- en 

palmproducten (Alterra & Livestock Research (WUR), 2015). Op Europees niveau ligt dit zelfs hoger 

en is Europa voor 70% afhankelijk van import van eiwitrijke veevoeder buiten Europa (Sojabarometer, 

2014). Totaal worden er 1,8 miljoen kg sojaproducten per jaar geïmporteerd, waarbij 494 kton voor 

varkens, 795 kton voor pluimvee, 439 kton voor rundvee en 32 kton voor overige diersoorten 

(Nevedi, 2021). Alhoewel de soja voldoet aan de EU Soy Sourcing Guidelines betekent dit niet dat 

er geen bos verloren gaat of in het verleden bos verloren is gegaan om de akkers waar soja wordt 

geproduceerd te creëren. Met name in Zuid-Amerika heeft dit al tot grote ecologische en sociale 

schade geleden met gevolgen als ontbossing, biodiversiteitsverlies, vervuiling van drinkwater, 

bedreiging van de lokale voedselvoorziening, gedwongen landonteigening (Sojabarometer, 2014; 

CLM, 2015; Questionmark, 2015). Daarnaast is de transportafstand naar Nederland groot en wordt 

hierbij veel brandstof verbruikt en er veel CO2 extra wordt uitgestoten. Om deze reden zal het 

worden gestimuleerd om zelf voer te produceren of voer uit Nederland of Europa. Alles buiten 

Europa zal geen punten opleveren. Zie tabel 54.  

Tabel 54. Beoordeling oorsprong over, waarbij hoe dichter het bij huis vandaan komt hoe beter het is. Wordt 

beoordeeld op aantal % van oorsprong voer.  

Oorsprong voer Beoordeling 
Eigen voer (Zelf geproduceerd)  

70 – 100% 5 

40 – 70% 4 

10 – 40% 3 

< 10% 0 

Voer uit Nederland  

80 – 100% 4 

40 – 70% 3 

10 – 40% 2 

< 10% 0 

Voer uit Europa  

80 – 100% 3 

40 – 70% 2 

10 – 40% 1 

< 10% 0 

Voer buiten Europa  

0 – 100% 0 

 

8. RUWVOER PRODUCTIE 

Grasland voor ruwvoerproductie kan blijvend of tijdelijk zijn. Het grote verschil tussen permanent 

grasland en tijdelijk grasland is dat bij permanent grasland het organische stofgehalte aanzienlijk 

hoger ligt (Hoogerkamp, 1974). Om deze reden zal permanent grasland hoger beoordeeld worden, 

zie tabel 55.  

Tabel 55 Beoordeling tijdelijk en permanent grasland.  

Type  

Permanent grasland / Kruiden 5 

Tijdelijk grasland / Kruiden 2 
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Afhankelijk van het jaar kunnen er een of meerdere sneden gras van het veld gehaald worden. Bij 

het oogsten van gras vinden er meerdere handelingen plaats. Ten eerste wordt het gras gemaaid, 

daarna kan het geschud worden en/ of wordt het op ruggen geharkt, waarna het vervolgens wordt 

verzameld in een silagewagen of wordt verpakt in balen. Het kan ook direct gemaaid en verzameld 

worden.  

Hoe meer sneden er van het land worden genomen hoe groter het effect is op de bodem, op de 

biodiversiteit en op de uitstoot. Dit omdat het aantal bewegingen over het veld toeneemt. Om deze 

reden zal er worden gekozen om de intensiteit te bepalen aan de hand van het aantal sneden dat 

van het veld wordt gehaald, zie tabel 56.  

Tabel 56. Beoordeling aantal sneden 

Aantal sneden Beoordeling 

1 5 

2 – 3 4 

4 – 5 2 

>5 0 

 

Herinzaaien van gras vermindert de opbrengst naarmate dit vaker wordt gedaan met als oorzaak dat 

er een deel van de groeiperiode wordt gemist en jong grasland vaak een lagere opbrengst heeft 

(Hoogerkamp, 1974). Bij herinzaaien wordt het oude gras mechanisch of chemisch gedood om er 

vervolgens nieuw gras in te zaaien op het perceel. Dit is ongewenst en zal om deze reden ook lager 

worden beoordeeld, zie tabel 57.  

Tabel 57. Beoordeling herinzaaien 

Herinzaaien  

Ja 0 

Nee 5 

Bij doorzaaien wordt er door de oude grasmat nieuw gras ingezaaid. De oude grasmat blijft hierbij 

voor een groot deel behouden en is om deze reden minder intensief dan herinzaaien en zal ook 

worden gestimuleerd ten op zichte van herinzaaien.  

Tabel 58 Beoordeling herinzaaien 

Doorzaaien  

Ja 3 

Nee 5 
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Voor het onderhoud van grasland wordt gebruik gemaakt van diverse methoden. Denk hierbij aan 

het gebruik van een weidesleep, bloten en een onkruidmaaimachine. Het effect van deze machines 

op de bodem en het land is nagenoeg gelijk en deze zullen dus alleen worden beoordeeld op het 

aantal bewerkingen, zie tabel 59. Want ook hiervoor geldt hoe meer bewerkingen hoe meer uitstoot 

en hoe meer kans op beschadiging van de ondergrond. Gras biedt daarentegen de nodige 

bescherming van de bodem, dus is het vooral van toepassing voor de uitstoot.  

Tabel 59 Beoordeling onderhoud/onkruidbestrijding grasland  

Onderhoud/ Onkruidbestrijding grasland Beoordeling  

0 – 1 5 

2 – 3 4 

4 – 5 3 

>5 0 

9. BEOORDELING EXTENSIEVE LANDBOUW 

De beoordeling van extensief en intensief van voorgaande hoofdstukken zijn samengevoegd. Per 

bedrijfstype.  Deze zijn akkerbouw, veeteelt en ruwvoerproductie. Per onderdeel zullen de 

richtlijnen worden gegeven.  

In de akkerbouw zijn gewasrotaties vaak 4 jaar. Voor de beoordeling zal worden uitgegaan van 2 

gewasrotaties van 4 jaar, wat neerkomt op 8 jaar. De reden hiervoor is dat zodra er van start wordt 

gegaan met extensivering het aanpassen van het teeltsysteem tijd kost. Door een langere periode te 

nemen kunnen er bij de start van extensivering al maatregelen worden genomen en kan er rekening 

mee worden gehouden tijdens de productie van gewassen.  

Ten eerste zal er gekeken worden naar de gesteldheid van de bodem. De gesteldheid van de bodem 

beoordelen kost meer geld en zal om deze reden eens in de 8 jaar worden uitgevoerd. Zoals te zien 

in tabel 60 zal de bodemgesteldheid worden beoordeeld op: organische stof, erosiegevoeligheid, 

aanwezigheid van bomenrijen/heggen, dichtheid van de bodem, indringweerstand toplaag en 

bodemlaag en pH. Ook zal de CEC en EC worden beoordeeld. Momenteel zijn er nog geen 

maatregelen te koppelen aan waardes van CEC en EC, maar ze bieden perspectief om 

bodemkwaliteit te beoordelen en zijn relatief makkelijk te meten. Daarnaast is het zo dat indien 

iedereen dezelfde richtlijnen aanhoudt er veel data verzameld kan worden en het makkelijker wordt 

om verschillende stukken land te vergelijken en hieraan de best werkende maatregelen te koppelen.  
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Gesteldheid bodem 0 1 2 3 4 5

Organische stof 

< 2% 0

2 - <3,5% 3

3,5% - < 5,5% 4

5,5% - 7% 5

>7% 3

Erosiegevoeligheid

Helling < 2% 5

Helling > 2% 0

Bomenrijen aanwezig

Ja 5

Nee 0

Dichtheid bodem (x = 1,75 *0,009 * klei(lutum)percentage)

x 0

x tot x-0,3 2

< x - 0,3 5

Indringweerstand

Toplaag (30 cm)

0,75 Mpa - 1,00 Mpa 5

1,00 Mpa - 1,25 Mpa 5

1,25 Mpa - 1,50 Mpa 4

1,50 Mpa - 1,75 Mpa 3

1,75 Mpa - 2,00 Mpa 1

> 2,00 MPA 0

Bodemlaag (30 cm - 70cm)

0,75Mpa - 1,00 Mpa 5

1,00 Mpa - 1,25 Mpa 5

1,25 Mpa - 1,50 Mpa 4

1,50 Mpa - 1,75 Mpa 3

1,75 Mpa - 2,00 Mpa 1

> 2,00 MPA 0

pH

<4,7 0

4,5 - 5 2

5-6,5 5

6,5 - 7 2

>7 0

Controle voor maatregelen 

Nutriënten bodem

CEC

EC  

Tabel 60 Beoordeling gesteldheid bodem 
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Werkzaamheden die worden uitgevoerd op het land zullen op jaarlijkse basis worden beoordeeld 

op intensiteit. Op deze manier kan het snel inzichtelijk worden waar mogelijkheden zijn tot 

extensivering. Als voorbeeld is hier de tabel van synthetische bestrijdingsmiddelen te zien. Waarbij 

aan de linkerkant staat om welk type bestrijdingsmiddel het gaat, of het gebruikt is en hoe vaak het 

gebruikt is. Aan de rechterkant staat de beoordeling van hoe intensief het gebruik van de middelen 

is. Waarbij 0 zeer intensief is en 5 extensief. Zie tabel 61.  

 

 

 

 

 

Aan het eind van deze 8 jaar zal er per onderdeel van het gebruik van synthetische 

bestrijdingsmiddelen beoordeeld worden of het een intensief of extensief gebruik is geweest op 

basis van het aantal behaalde punten, zie tabel 62. Het aantal punten is per onderdeel, per jaar bij 

elkaar opgeteld en geeft hiervoor een totaalscore. Deze totaalscore wordt beoordeeld op een schaal 

van 0 tot 5, waarbij 0 intensief is en 5 extensief en dit geeft de eindscore. Eindscore staat bovenaan 

de tabel en zal ook op een schaal van 0 tot 5 worden beoordeeld.  

 

 

 

Gebruik synthetische bestrijdingsmiddelen

1 2 3 4 5 6 7 8

Herbiciden

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Insecticiden

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Molluscicide

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0
Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Fungiciden

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Nematiciden 

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Rodenticiden 

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Aantal keer gebruikt

0 - 1 5 5 5 5 5 5 5 5

2 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 2 2 2 2 2 2 2 2

5 1 1 1 1 1 1 1 1

>5 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal verschillende typen gebruikt

0 - 1 5 5 5 5 5 5 5 5

2 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 2 2 2 2 2 2 2 2

5 1 1 1 1 1 1 1 1

6 0 0 0 0 0 0 0 0

Gebruik gecoate zaden

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Jaar

Tabel 61. Beoordeling bestrijdingsmiddelen gebruik per type bestrijdingsmiddel 
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Tabel 62 Beoordelingstabel intesiteit gebruik bestrijdingsmiddelen waarbij het aantal behaalde punten wordt beoordeeld op een schaal 

van 1 tot 5 

 

Als voorbeeld is het gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen ingevuld (tabel 63), waarbij in 

groen het jaarlijkse gebruik is weergegeven. Bij totaalscore van elk onderdeel het totaal aantal 

behaalde punten per onderdeel is ingevuld. Voor herbiciden is er bijvoorbeeld 5 keer 5 punten 

gehaald wat neerkomt op 25 punten. Bij eindscore zijn deze 25 punten beoordeeld met behulp van 

tabel 62 en 25 punten krijgt een score van 3.  

Tabel 63 Voorbeeld synthetische bestrijdingsmiddelen, waarbij  

 

Tot slot kan de eindscore van alle onderdelen worden opgeteld wat een score geeft van hoe intensief 

of extensief het bedrijf in het geheel is, zie tabel 64. De volledige tabellen voor alle onderdelen zijn 

gegeven in bijlage 1 tot en met 3. De beoordelingstabellen zijn gegeven in bijlage 4. De eindscore 

tabellen zijn gegeven in bijlage 5.  

Gebruik synthethische bestrijdingsmiddelen 0 1 2 3 4 5 Eindscore

Herbiciden <15 15 20 25 30 >=35

Insecticiden <15 15 20 25 30 >=35

Molluscicide <15 15 20 25 30 >=35

Fungiciden <15 15 20 25 30 >=35

Nematiciden <15 15 20 25 30 >=35

Rodenticiden <15 15 20 25 30 >=35

Aantal keer gebruikt 0-9 10.-19 20-24 25-29 30-35 >=36

Aantal verschillende gebruikt 0-9 10.-19 20-24 25-29 30-35 >=36

Gebruik gecoate zaden 5 10 15-20 25 30 >=35
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Tabel 64 Beoordeling intensiteit akkerbouwbedrijf. Beoordeeld op aantal behaalde punten in eindscore.  

 

Soms is het niet mogelijk om het land minder te bewerken. Om toch extensief te kunnen worden 

kunnen er extra maatregelen genomen worden die extra punten opleveren en het bedrijf op deze 

manier toch extensief kunnen maken.  

9.1 MAATREGELEN 

Veel maatregelen staan indirect in de indicatoren. Tabel 65 geeft aan wat er op basis van de 

indicatoren anders kan. Deze maatregelen leveren geen extra punten op.  

Tabel 65. Maatregelen die genomen kunnen worden om extensiever te worden per onderdeel. (Let op, voor sommige onderdelen 

gelden dezelfde maatregelen) 

 

 

 

 

1 Intensief bedrijf <=75

2 Semi-intensief bedrijf 76-100

3 Opweg naar extensief 101-140

4 Semi-extensief bedrijf 141-180

5 Extensief bedrijf 181-215

Akkerbouw

Gesteldheid bodem

Organische stof 1 Aanvoer compost & vaste mest

2 Gewasresten achterlaten

3 Gebruik groenbemesters 

4 Eco-ploegen of niet kerende grondbewerking

5 Rustgewassen (granen, grassen en vlinderbloemigen)

Erosiegevoeligheid 6 Verhoging van organische stof (zie organische stof)

7 Gebruik groenbemesters 

8 Gewasresten achterlaten

9 Niet kerende grondbewerking

Dichtheid bodem & Indringweerstand 10 Verhoging organische stof (zie organische stof)

pH 11 Gebruik stalmest & compost  i.p.v. kunstmest

Gebruik synthethische  bestrijdingsmiddelen 12 Gebruik maken van vruchtwisseling

13 Gebruik biologische bestrijdingsmiddelen

Irrigatie 14 Verhoging organische stof (zie organische stof)

Gebruik kunstmeststoffen 15 Gebruik groenbemesters

16 Aanvoer compost & vaste mest i.p.v. kunstmest

Akkerbouw 

Grondbewerking 17 Eco-ploegen of niet kerende grondbewerking i.p.v. ploegen

Teelthandelingen 18 Aanaarden i.p.v. bedden oprijden

Veeteelt

Oorsprong voer 19 Zelf eiwitrijke gewassen verbouwen 

20 Lokaal voer kopen

Welzijn dieren 21 Minder dieren per hectare 

Effecten op biodiversiteit 22 Rijkere mengsels zaaien 

Weiden

Effecten op biodiversiteit 23 Doorzaaien voorkomen

24 Uitstellen van maaidatum (Beschermt vogelnesten)
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Extra maatregelen die kunnen worden genomen staan in tabel 66. Deze maatregelen zullen worden 

besproken en verder worden toegelicht. Maatregelen in onderstaande lijst leveren 10 punten op per 

maatregel. Alle maatregelen zijn terug te vinden in bijlage 6.  

Tabel 66. Maatregelen die bijdragen aan extensivering van landbouw 

 

9.1.1 AGROFORESTRY 

Agroforestry is het multifunctionele gebruik van akkerbouwland, waarbij gewassen worden 
gecombineerd met bomen en/of dieren om zo een divers systeem te creëren, dat sociale, 
economische en milieuvoordelen kan opleveren (ICRAF, 2018; FAO, 2018). Er zijn vele vormen van 
agroforestry, maar een vorm die in Europa goed zou kunnen werken is alley-cropping. Alley-
cropping is het in rijen plaatsen van bomen op het akkerbouwland, waartussen met machines kan 
worden gereden. Omdat deze werkwijze samen kan gaan met moderne landbouwtechnieken biedt 
alley-cropping veel mogelijkheden in Europa (Pardon et al., 2018). De afstand tussen de rij bomen 
wordt bepaald door de breedte van de machines van de boer en de windbrekende functie van de 
bomen. Onderzoek uitgevoerd door Sun et al., 2022 heeft aangetoond dat bomen de wind kunnen 
breken tot een maximale afstand van 20 keer de hoogte van de struik/boom. Als voorbeeld: Een 
boom is 5 meter hoog. De struik kan dan wind breken tot een afstand van 20 * 5 meter = 150 meter. 
Struikenrijen zouden in dit geval maximaal 30 meter uit elkaar worden geplaatst om de 
windbrekende functie te behouden. Eventuele voor en nadelen worden gegeven in tabel 67.   

Tabel 67 Voor en nadelen agroforestry 

Voordelen Nadelen 

1 Bomen en struiken hebben een dieper 
en uitgebreider wortelstelsel dan 
gewassen wat ervoor zorgt dat ze 
uitspoelende nutriënten kunnen 
opvangen, gebruiken en vrij kunnen 
geven door bijvoorbeeld bladval (Raj 
et al., 2017). 

Er is intensiever management nodig en 
kennis van hoe bomen verzorgd moeten 
worden. Daarnaast kunnen bomen in de 
weg staan bij de dagelijkse 
werkzaamheden en bestaat er risico om 
er tegenaan te rijden (Walter et al., 2015).   

 

2 Koolstof opslag. Bomen en struiken 
kunnen veel koolstof opslaan, zowel 
bovengronds als ondergronds wat de 
totale hoeveelheid CO2 in de 

Er kan minder land in gebruik worden 
genomen. Bomen nemen ruimte in en op 
de plekken waar bomen staan kunnen 
geen andere gewassen groeien (Walter et 
al., 2015).  . 

Gesteldheid bodem

Organische stof 25 Agroforestry 

Erosiegevoeligheid 26 Agroforestry / Alley - cropping

27 Groenstrook / Akkerrand

28 Graften

29 Contourbewerking

30 Terrassen

Dichtheid bodem & Indringweerstand 31 Vaste rijpaden

32 Gebruik lichtere machines en lagere bandenspanning

pH 33 Bekalking

34 Aanplant linde (houdt pH en basenverzadiging op peil)

Gebruik synthethische  bestrijdingsmiddelen 35 Strokenteelt

Irrigatie 36 Gewaskeuze (kies gewassen met lagere verdamping) 

Akkerbouw 

Onkruidbestrijding 37 Handmatig schoffelen

Veeteelt

Oorsprong voer 38 Agroforestry (Bomen bieden alternatieve voedingsbron)

Welzijn dieren

39 Agroforestry (bomen bieden beschutting)

Effecten op biodiversiteit 40 Agroforestry (bomen bieden leefplaatsen voor velen organismen)
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atmosfeer vermindert (Nair et al., 
2009).  

-  

3 Boomwortels houden bodem vast en 
bevorderen watervasthoudend 
vermogen van het land (Riqueiro-
Rodriguez et al., 2009) 

Als bomen worden geplant voor 
commerciële doeleinden is er niet altijd 
zekerheid dat er een markt voor is.  

 

4 Omdat bomen en struiken meerjarig 
zijn en een diverse structuur hebben 
(stam, takken, bladeren, wortels) 
vormen ze een habitat voor vele typen 
organismen (Riqueiro-Rodriguez et al., 
2009)  

Bomen kunnen competitie hebben met 
gewassen voor zon, vocht en nutriënten 
(Walter et al., 2015).  .  

 

5 Diversificatie van productie. Met 
klimaatverandering wordt het risico 
verhoogd dat opbrengst en gewassen 
verloren gaan. Meer bronnen van 
inkomen kunnen deze risico’s 
verminderen. Bomen produceren tal 
van producten als fruit, noten, oliën, 
bestanddelen voor drank, hars, latex, 
smaakstoffen, veevoer, brandhout, 
hout, biomassa, medicijnen etc. (World 
agroforestry Centre, 2018).  

Bestrijdingsmiddelen kunnen een 
negatief effect hebben op bomen. Bij 
gebruik kan dit een risico vormen voor 
het welzijn van de bomen en potentieel 
problemen opleveren bij plaag- en 
onkruidbestrijding (Walter et al., 2015)  
 

6 Verbetert de waterkwaliteit (Walter et 
al., 2015) 

 

7 Beschermt tegen winderosie (Walter et 
al., 2015) 

 

8 Verhoogt esthetische waarde land 
(Walter et al., 2015).  

 

9 Beschutting voor dieren. Met een 
warmer klimaat hebben dieren die 
buitenlopen beschutting nodig. Bomen 
bieden veel schaduw en kunnen hierbij 
helpen.  

 

10 Kan stikstofuitstoot verminderen. 
Onderzoek uit Frankrijk toonde aan dat 
met 50 bomen per hectare de 
uitspoeling verminderde met 50% 
(Dupraz & Liagre, 2008).  

 

11 Afhankelijk van de boomsoort kunnen 
bomen sporenelementen toevoegen 
aan veevoer. De bomen kunnen deze 
sporenelementen uit andere delen van 
de bodem ophalen. De 
sporenelementen komen beschikbaar 
via de boombladeren (Valckx, 2022).  
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9.1.2 GROENSTROOK/AKKERRAND  

Groenstroken komen in verschillende vormen voor en kunnen bestaan uit kruiden, grassen en/of 
bloemen- randen. Afhankelijk van de samenstelling kunnen ze ook verschillende functies vervullen. 
Denk hierbij aan een bufferfunctie of natuur- en biodiversiteitsfunctie. De voordelen en nadelen zijn 
gegeven in tabel 68.  

Tabel 68 Voor en nadelen groenstrook/akkerrand  

Voordelen Nadelen 

1 Vermindert uitspoeling /vormt buffer tegen 
uitspoeling van erosiemateriaal (Nelissen et 
al., 2016) 

Minder bewerkbare oppervlakte, minder 
gewasproductie 

2 Vermindert uitspoeling/vormt buffer tegen 
uitspoeling van nutriënten (Nelissen et al., 
2016) 

Grasstroken dienen gemaaid te worden, 
waarbij het gras wordt en afgevoerd om 
werking groenstrook te behouden  

3 Vermindert uitspoeling/vormt buffer tegen 
uitspoeling van bestrijdingsmiddelen 
(Nelissen et al, 2016) 

 

4 Mogelijkheden voor voeding dieren  

5 Ruimte voor biodiversiteit  

6 Koolstof opslag  

Afhankelijk van de breedte van de strook werken deze beter met verminderen van uitspoeling en 

erosie, zie tabel 69.  

Tabel 69 Breedte strook heeft invloed op hoeveel stikstof, fosfaat en sediment er wordt afgevangen (Nelissen et al., 

2016) 

Breedte 
strook 

Reductie 
(%) 

N P Sediment 

1 m 16% 12% -  

5 m 57% 48% 84% 

10 m 82% 73% 93% 

Hoe breder de strook des te groter het effect en des te hoger het aantal punten dat zal worden 

toegekend. De maximale breedte zal 10 meter worden, anders zal er een te groot verlies van 

akkerbouwproductie optreden. Daarnaast wordt aangeraden om groenstroken alleen te gebruiken 

aan de randen van percelen.  

9.1.3 CONTOURBEWERKING EN TERRASSEN 

Contourbewerking is de methode om hoogtelijnen te volgen in de bewerking van de grond. Dit 

vermindert het risico op erosie door oppervlakkige afstroming.  

Terrassen zijn door mensen gemaakte plateaus die zorgen dat een helling minder stijl wordt en 

afstroming vermindert en meer water vasthoudt. Een manier die in Nederland en voornamelijk in 

Limburg van oudsher voorkomt zijn graften. Dit zijn stroken met houtige vegetatie die de 

contourlijnen volgen en hiermee afstromend sediment tegenhouden. Als gevolg hiervan treedt er 

vorming van ‘natuurlijke’ terrassen op en creëert het een voedselrijke bodem met een goede 

waterhuishouding.  
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9.1.4 GEBRUIK LICHTERE MACHINES 

Lichtere machines belasteren de bodem minder. Een reden voor verdichting is het gebruik van zware 
machines, dus de grote en zware mechanisatie (Van der Voort, 2020). Als alternatief kan ernaar 
worden gestreefd om zoveel mogelijk lichte machines te gebruiken. Veel werkzaamheden kunnen 
worden uitgevoerd met kleinere lichtere machines, maar daar staat tegenover dat de tijd die nodig 
is om dezelfde werkzaamheden uit te voeren toeneemt. Tabel 70 laat de eventuele voor en nadelen 
zien.  

 

Tabel 70. Voor en nadelen lichtere machines  

Voordelen Nadelen 

1 Verminderde kans op verdichting Toename van arbeidstijd 

2 Lager benzineverbruik per hectare Aanpassing huidige machinepark  

9.1.4 VASTE RIJPADEN 

Vaste rijpaden. Vaste rijpaden betekent dat er tijdens bewerking van het land gedurende de jaren 

altijd gebruik wordt gemaakt van dezelfde rijsporen. Deze kunnen met behulp van gps worden 

vastgelegd. De voor en nadelen worden gegeven in tabel 71.  

Tabel 71. Voor en nadelen vaste rijpaden 

Voordelen Nadelen 

1 Hogere opbrengsten (afhankelijk van de 
spoorbreedte) (Van der Voort et al., 2020) 

Verlies van beteelbare oppervlakte 

2 Minder brandstofverbruik (afhankelijk van 
de spoorbreedte) (Van der Voort et al., 
2020) 

Vaste rijpaden hebben niet direct effect en hat 
kan tot 10 jaar duren voordat de eerste 
voordelen van vaste rijpaden terug te zien zijn 
op het land (Van der Voort et al., 2020).  

3 Meer mineralisatie (Van Keulen, 2009) Hoge investeringskosten en aanpassing 
machinepark 

4 Betere waterhuishouding (Van Keulen, 
2009) 

 

5 Minder onkruid (Van Keulen, 2009)  

9.1.5 PH 

Er zijn weinig mogelijkheden om de pH te verhogen op akkerbouwgrond, dus er dient zo veel mogelijk te 

worden gestreefd naar behoud van pH in plaats van herstelwerkzaamheden.  

Een onderzoek uitgevoerd door Zejiang et al., 2015 in China toonde aan dat bij gebruik van kunstmeststoffen 

(N, NP en NPK) pH verlaagde van 5.7 naar 4.2, 4.5 en 4.5 bij deze behandelingen. Dit was op zogenoemde red 

soils, deze komen in Europa voor in Mediterrane gebieden. Echter toont onderzoek uitgevoerd door Aula et al., 

2015 ook aan dat het gebruik stikstof kunstmest de pH verlaagd en dat dit toeneemt naarmate er meer wordt 

toegepast.  

Alternatief op deze meststoffen kan stalmest zijn. Onderzoek naar het effect van podstalmest, hellingstalmest, 

drijfmest of alleen kunstmest toonde aan de podstalmest en hellingstalmest pH behield en soms verhoogde bij 

de teelt van grasklaver en drijfsmest een licht verzurende werking had (Baars, 2000).  

Bekalking  

Echter een mogelijkheid om actief pH te verhogen is bekalking. Echter is hiervoor kalk nodig en zijn er 

werkzaamheden nodig om de kalk aan te brengen en kalk moet gewonnen worden.  
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Bomen  

Bomen die op het land worden aangeplant dienen geen verzurende werking te hebben. Soorten als beuk, eik 

en de meeste naaldhoutsoorten hebben dit effect (Hommel et al., 2001). De boomsoort is bepalend voor de 

humus die gevormd wordt, dus zodra er bomen op het land worden gepland dienen deze de pH niet te 

verlagen. Een soort die hieraan kan bijdragen is de linde (Tilia spec.). De linde heeft het vermogen om de pH en 

de basenverzadiging op peil te houden en mogelijk te herstellen (Hommel et al., 2001). Andere soorten die 

goed strooisel vormen zijn esdoorn, iep, es en berk (Hommel et al., 2001) 

9.1.6 STROKENTEELT 

Bij strokenteelt worden er 2 of meer cultivars of soorten op hetzelfde stuk grond geteeld. Dit 

brengt vele voordelen met zich mee, zie tabel 72. Hierdoor hebben plagen een kleinere kans 

hebben om zich te verspreiden, waardoor de ‘noodzaak’ om bestrijdingsmiddelen te gebruiken 

afneemt. 

Tabel 72 Voor en nadelen van strokenteelt 

Voordelen Nadelen 

1 Gewassen kunnen elkaar faciliteren Competitie tussen gewassen (Mogelijke 
gewascombinaties dienen te worden 
onderzocht) 

2 Draagt bij aan plaagbestrijding 
(Cuperus et al., 2020)  

Meer arbeid nodig voornamelijk bij oogst 
(Koopmans, 2019) 

3 Positief effect biodiversiteit (Cuperus et 
al., 2020) 

Minder land beschikbaar voor gewassen 
door bredere kopeinden (Koopmans, 
2019) 

4 Verbetering gewaskwaliteit (Cuperus et 
al., 2020) 

 

9.1.7 HANDMATIG SCHOFFELEN 

Handmatig schoffelen heeft vele voordelen. Het levert minder bodemverstoring op en het kost geen brandstof, 

maar het is arbeidsintensief en kost meer tijd. Zie tabel 73 voor de voor en nadelen.  

Tabel 73 Voor en nadelen van handmatig schoffelen 

Voordelen Nadelen 

1 Geen machines, minder risico op 
bodemverdichting 

Arbeidsintensief  

2 Meer onkruiden worden meegenomen  

3 Minder bodemverstoring, beter voor 
insecten 

 

9.2 EXTENSIEVE LANDBOUW 

Extensieve landbouw zal er voornamelijk op gericht zijn om zo min mogelijk bewerkingen te doen. 

Als er bewerkingen worden gedaan zijn deze zo min mogelijk belastend. Het puntensysteem is een 

hulpmiddel om intensiteit van de landbouw te bepalen met advies over hoe het minder belastend 

kan worden.  
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10. RICHTLIJNEN VOOR HET STARTEN VAN EEN AGROFORESTRY PROJECT 

IN EEN EXTENSIEF LANDBOUWSYSTEEM 

Zoals eerder benoemd kan windschade veroorzaken aan gewassen, afname veroorzaken van 

organische stof (wegwaaien toplaag), vochtvasthoudend vermogen verminderen (oppervlakte 

verdamping neemt toe), de chemische en biologische activiteit beïnvloeden, onkruiden en ziektes 

verspreiden en sloten dichtstuiven (Vries & Brouwer, 2006). Om deze reden is het ook belangrijk om 

de windsnelheid te breken. Om dit te doen kan agroforestry worden gebruikt. Zoals eerder genoemd 

is agroforestry het multifunctionele gebruik van akkerbouwland, waarbij gewassen worden 

gecombineerd met bomen en/of dieren om zo een divers systeem te creëren dat sociale, 

economische en milieuvoordelen kan opleveren. Het agroforestry systeem wat gebruikt kan worden 

is alley-cropping. Hierbij worden met regelmatige interval stroken bomen en/of struiken op het land 

geplaatst, waartussen gewassen worden gegroeid. 

Hier zullen richtlijnen worden gegeven voor het aanplanten van bomen / het starten van een 

agroforestryproject op basis van een alley-cropping systeem. Er zal worden gekeken naar oriëntatie, 

afstand & hoogte, breedte en doorlaatbaarheid. In plaats van alley-cropping zal hier het woord 

‘windsingels / singels’ worden gebruikt.  

10.1 ORIËNTERING BOMENRIJEN  

Windsingels zijn het meest effectief als ze recht op de wind staan (Sudmeyer et al., 2007; Böhm et al., 

2014). Windrichting verandert gedurende het jaar. Het is het belangrijk om de dominante 

windrichting te bepalen gedurende het groeiseizoen van de gewassen en de windsingels rechtop 

op deze richting te zetten, zodat voordelen voor gewassen het grootst zijn. Vermindering van 

windsnelheid treedt op zowel voor als achter de singel (Nord, 1991). De singel kan volledig winddicht 

zijn of kan lucht doorlaten. Bij een volledig dichte singel wordt tot 10 keer de hoogte van de 

struik/boom beschermd tegen de wind en bij een doorlaatbare singel, waarbij de wind wordt 

gebroken is dit 20+ keer de hoogte is (Nuberg, 1998). Voor de singel wordt de wind 0,5 tot 3 keer 

de hoogte van de struik/boom verminderd (Pretzchel et al., 1991).  

Een goed voorbeeld hoe wind wordt gebroken is te zien in afbeelding 1 van Sudmeyer et al., 2007. 

Zoals te zien in de afbeelding wordt de wind voor de singel gebroken en wordt achter de singel in 

de quiet zone van 0 tot 8 keer de hoogte de windsnelheid en turbulentie verminderd en wordt er 

van 8 tot 20 keer de hoogte de windsnelheid wel verminderd, maar neemt de turbulentie toe.  

 

Afbeelding 1 van Sudmeyer et al., 2007 Weergave van hoe wind beweegt als het in contact komt met bomen 
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Singels die met de windrichting mee worden gezet kunnen het risico hebben dat ze de wind 

versterken door een tunnel effect (wind wordt tussen de bomen doorgeblazen) (Böhm et al., 2014). 

Dit is dan ook niet gewenst en ook niet aan te raden. Hetzelfde effect kan optreden als er een 

boom uitvalt of als er een gat komt in een singel. Dit kan lokaal voor krachtigere wind zorgen door 

het gat en dit kan tot schade leiden aan het gewas (Oteng’I et al., 2000). 

10.2 AFSTAND & HOOGTE 

Voor de afstand is het belangrijk om rekening te houden met het grondwaterpeil. Als het grondwater 

diep zit is de kans groter dat gewassen competitie krijgen van de bomen/struiken (Quinkenstein et 

al., 2009). Een grotere afstand tussen de alley’s is dan gewenst om zo competitie tussen alley en 

gewas te verkleinen. Hoe hoger de bomen zijn hoe meer wind gebroken wordt, maar 

struiken/bomen blokkeren wind al van een hoogte vanaf 2 meter (Nuberg, 1998). Er wordt vaak een 

afstand van 20 * de hoogte van bomen tussen de alleys aangehouden om zo het beschutte gebied 

te maximaliseren (Sudmeyer et al., 2007). Een bijkomend voordeel hierbij is dat er zo het minst 

oppervlakte wordt gebruikt voor de bomen. Als voorbeeld, als een boom 10 meter hoog wordt, 

beschermt het een gebied van 20 * 10m (hoogte boom), dus 200 meter.  

Belangrijk is om op de einden van de alleys de hoogte en de doorlaatbaarheid langzaam te laten 

afnemen door de plantafstand tussen de bomen/struiken te vergroten en lager blijvende bomen te 

gebruiken, zodat winddruk die wordt opgebouwd tegen de singel weg kan (Sudmeyer et al., 2007). 

Zie afbeelding 2.  

 

Afbeelding 2. Afname hoogte aan zijkanten van singel om winddruk gelijkmatig te laten afnemen  

Als dit niet wordt gedaan bestaat het risico dat de wind om de heg heen gaat en verder in het veld 

schade aanricht, zie afbeelding 3. Dit kan eventueel voorkomen worden als er aan zijkanten ook 

heggen worden geplaatst om deze wind op te vangen.  

 

Afbeelding 3. Voorbeeld uit het boek Creating a Forest Garden van Martin Crawford, 2010, pagina 102 

Voor de afstand tussen bomenrijen dient gekeken te worden naar de machines aanwezig op het 

bedrijf.  Voorbeeld:  een spuit met een breedte van 30 meter zou in het geval van 1 omgang 60 

meter breedte hebben. De bomen zouden dan een minimale hoogte van 60 / 20 = 3 meter moeten 
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hebben. In tabel 74 zijn voorbeelden gegeven van afstanden tussen singels en de bijbehorende 

hoogtes van de bomen. Het wordt aangeraden om de hoogte te laten corresponderen met de 

afstand tussen de singels om zo het effect van schaduw op gewassen zo beperkt mogelijk te 

houden.  

Tabel 74. Benodigde hoogte bomen en struiken bij verschillende afstanden tussen singels.  

Afstand tussen 
alleys (meter) 

Hoogte 
struiken/bomen 
(meter) 

30 1,5  

60 3 

90 4,5 

120 6 

150 7,5 

180 9 

… … 

360 18 

 

10.3 BREEDTE & DOORLAATBAARHEID  

Akkerbouw 

Naast oriëntering is ook de doorlaatbaarheid van wind belangrijk. Belangrijk is dat de wind over 

de hele hoogte van de singel gelijk gesloten is en dat er geen gaten of openingen zijn onder en 

tussen de bomen, want dit kan de windsnelheid onder de bomen versterken en schade 

veroorzaken aan gewassen (Sudmeyer et al., 2007).  Niet alle bomen behouden onderste takken 

wat alsnog kan leiden tot beschadiging van het gewas door de wind. Ook kan nog steeds erosie 

plaatsvinden. Om dit te voorkomen kan er gekozen worden om meerdere rijen struiken/bomen in 

de singel te plaatsen of een combinatie hiervan. Als voorbeeld, als een boom zijn onderste takken 

verliest kan er een strook struiken voor worden geplant om de onderste laag winddicht te houden. 

Dit is een algemene techniek is om singels winddicht te houden (Sudemeyer et al., 2007). Voor 

voorbeelden van windsingels zie afbeelding 4. 

 

Afbeelding 4 Voorbeeld uit het boek Creating a Forest Garden van Martin Crawford, 2010, pagina 104 
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Hoe meer bomenrijen er naast elkaar staan hoe breder de singel wordt en hoe kleiner de 

beteelbare oppervlakte wordt. Het is belangrijk om te kijken naar de beschikbare ruimte om het 

perceel en naar de gewenste functies van de singel.  

Zo kan er worden gekozen om singels aan te planten voor energieproductie (hout en hout- 

snippers). In dit geval is het belangrijk om de breedte dan groter te maken en minimaal 3 – 4 

struiken breed. Zo blijft de windbrekende functie behouden bij oogst (Quinkenstein et al., 2009). 

Bij productie van hout voor brandstof worden nutriënten van het land afgevoerd, hier dient 

rekening mee te worden gehouden bij aanplant.   Als er snelgroeiende soorten worden gebruikt 

als wilg (Salix spp.) of populier (Populus ssp.) kan er 2 tot 10 keer biomassa geoogst worden, 

waarbij wel wordt verwacht dat ten opzichte van gewassen deze afvoer lager is (Quinkenstein et al., 

2009). Daarnaast is het handig om te kiezen voor een breedte van 3 bomen voor het geval er 

bomen uitvallen (Sudmeyer et al., 2007).  

Veeteelt 

Bij veeteelt gaat de voorkeur uit naar volledig winddichte singels. Op deze manier krijgt het vee 

zoveel mogelijk bescherming tegen wind en zon. Singels of hagen van struiken met stekels kunnen 

ook zorgen voor een natuurlijke afrastering. Eventueel kunnen ze als veevoer dienen.  

10.4 KEUZE BOMEN EN STRUIKEN 

Als de hoogte, oriëntering en breedte zijn bepaald kunnen op basis hiervan bomen en/of  struiken 

gekozen worden. De eerste keuze die hierbij gemaakt wordt is of er naast de windbrekende/ 

beschutting gevende werking nog meer functies gewenst zijn. Denk hierbij aan productie van fruit, 

noten, brandhout, veevoer. Belangrijk is hierbij wel om te realiseren dat hoe meer functies een haag 

heeft hoe meer werk erbij komt kijken. Als dit niet nodig/gewenst is kan er namelijk worden gekozen 

voor bomen en struiken die voorkomen in de lokale natuur. Een voordeel is dat insecten die in de 

omgeving voorkomen op deze manier ondersteund worden en een bijdrage kunnen leveren aan het 

land.  

Onderstaand is een opzet voor een tabel met boomsoorten waarin de belangrijkste groei-eisen 

staan, welke producten ze leveren, welk onderhoud er nodig is en of ze inheems zijn.   

 

 

 

 

 

 

Soort Bodem Grondwaterstand pH Lichtbehoefte Hoogte 
(m) 

Lokaal 
voorkomende 
soort? (inheems) 

Producten Doorlaatbaarheid 
 

Behoud 
van 
onderste 
takken 

Groeisnelheid 
 

Onderhoud 
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11. HOE ZIET EEN EXTENSIEF LANDBOUWSYSTEEM ERUIT  

Akkerbouw  

Op basis van de richtlijnen en additionele maatregelen kan worden bedacht hoe een extensief 

bedrijf eruitziet. Het zal een systeem zijn waar bomen en heggen aanwezig zijn om ruimte te bieden 

aan de natuur, waar gebruik wordt gemaakt van lichtere machines, zodat bodemverdichting zo min 

mogelijk optreedt en waar gebruik wordt gemaakt van strokenteelt en vaste rijpaden. Daarnaast zal 

er actief aan gewerkt worden om het organische stofgehalte in de bodem omhoog te brengen 

door toepassing van organische mest. Bestrijdingsmiddelen zullen door de meeste maatregelen 

minder nodig zijn en indien toch nodig kan er gebruik worden gemaakt van biologische middelen. 

Daarnaast kunnen groenstroken om het land uitspoeling verminderen en lokale biodiversiteit 

ondersteunen.  

Een goed voorbeeld is voedselbos Emmeloord, zie afbeelding 5. Hier zijn het echter smalle stroken 

en op een akkerbouwbedrijf kan eenzelfde soort systeem worden gemaakt, maar dan met de 

breedte van machines. Denk hierbij aan bijvoorbeeld stroken van 4 meter breed en hogere bomen 

langs de randen.   

 

Afbeelding 5. Foto eigendom van voedselbos Emmeloord Link foto: https://www.voedselbosemmeloord.nl/het-

bos/  

 Veeteelt  

Voor veeteelt zal gelden dat het kruidenrijke landen worden waar de dieren op lopen, wat een 

goede toevoeging is aan het dieet van de dieren. Daarnaast zullen er struiken en bomen op het 

land aanwezig zijn die beschutting bieden en eventueel als diervoeder kunnen dienen. Het land is 

ook omringd met bomen om stikstof af te vangen. De dieren zullen zo veel mogelijk buitenlopen 

en hebben hier ook voldoende ruimte voor per dier. Voer is voornamelijk afkomstig uit Nederland 

https://www.voedselbosemmeloord.nl/het-bos/
https://www.voedselbosemmeloord.nl/het-bos/
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en boeren zijn bijna volledig zelfvoorzienend. Zie afbeelding 5 voor bomenrij langs grasland. Zoals 

aan de kroon van de bomen te zien is hebben de koeien hiervan gegeten.  

 

Figuur 1 foto van https://www.wariapendi.com.au/hints-tips/creating-sustainable-windbreaks  

Ruwvoerproductie  

Ruwvoerproductie zal alleen plaatsvinden op permanente graslanden die een kruidenrijke 

samenstelling hebben. Er zullen stroken bomen en/of struiken op het land staan die eventueel ook 

kunnen worden gebruikt als diervoeding. Doordat de samenstelling kruidenrijker is zal er minder, 

maar hogere kwaliteit ruwvoer worden geproduceerd wat een positief effect heeft op de 

gezondheid van de dieren.  

Ook geldt voor zowel akkerbouw, veeteelt als ruwvoerproductie dat bomen eventueel ook extra 

diensten leveren, zoals productie van fruit, veevoer, brandhout, hout, biomassa en noten. 

11.1 DISCUSSIE & CONCLUSIE 

Het is haalbaar om deze systemen aan te leggen, maar de uitvoering zal een grote invloed hebben 

op de bewerking van het land en zal ook de nodige kosten met zich meebrengen. Nadenken over 

hoe deze kosten zo laag mogelijk kunnen blijven is een van de uitdagingen waar mee aan de slag 

moet worden gegaan.  

Voor zowel akkerbouw, veeteelt als ruwvoerproductie geldt dat er veel aanpassingen moeten 

worden gedaan in werkwijze. Denk hierbij aan het aanpassen van het machinepark, extra arbeid 

voor de verzorging van bomen/struiken en het verlies van bebouwbare oppervlakte. In de 

veeteeltsector leidt dit tot een afname van de veestapel, wat ook een afname van inkomen 

veroorzaakt. Tot op heden is er weinig literatuur beschikbaar wat een beeld geeft van eventuele 

investeringskosten en inkomsten/inkomstenderving. Wat wel bekend is dat de effecten van deze 

maatregelen zowel een positief als negatief effect kunnen hebben (Norén & Vijn, 2020). Zo 

vermindert bij strokenteelt de plaagdruk van 20-75%, maar vermindert de gewasopbrengst door 

competitie tussen singels en gewassen om licht, water en voedingsstoffen (Norén & Vijn, 2020). 

Onderzoek uitgevoerd door Borremans toont aan dat er in België momenteel nog veel gebrek is 

aan kennis en bruikbare instrumenten, er is onzekerheid over rentabiliteit, gebrek aan een 

eenduidig juridisch kader en flexibele steunmaatregelen, kennisverspreiding gaat langzaam en er 

is gebrek aan draagvlak en gedeelde visie (Borremans, 2019). Zelfde problemen zijn er momenteel 

ook in Nederland en hier moet dan ook meer onderzoek naar worden gedaan.  

https://www.wariapendi.com.au/hints-tips/creating-sustainable-windbreaks
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11.2  AANBEVELINGEN 

• Puntensysteem voor extensivering testen voordat het wordt toegepast. Het kan zijn dat de 

punten nog niet gebalanceerd zijn en dat er mogelijk minder indicatoren nodig zijn.  

• Puntensysteem omzetten in een app waarbij boeren perceel kunnen selecteren en 

werkzaamheden die ze gaan uitvoeren kunnen ingeven. Alles wordt bijgehouden en 

invulling van tabellen gaat automatisch. Eind van de 8 jaar genereert app automatisch lijst 

met beoordeling intensiteit en geeft mogelijkheden voor welke maatregelen genomen 

kunnen worden om te extensiveren indien nodig.  

• Inzicht krijgen in rentabiliteit, kennis en bruikbare instrumenten, duidelijk juridisch kader en 

kennisverspreiding stimuleren.  

• Meer mogelijkheden zoeken voor agrarisch beheer die tot extensievere systemen kunnen 

leiden. 

• Helder informatie fiche maken voor toepassing van bomen op landbouw percelen, waarbij 

duidelijk is hoe groot bomen worden, hoe snel ze groeien, wat voor onderhoud er nodig is 

,welke producten ze leveren, hoeveel competitie ze hebben met gewassen 

• Ondanks het feit dat het effect van nog niet alle maatregelen bekend is, dingen die al wel 

werken implementeren. Denk hierbij aan strokenteelt, vaste rijpaden, aanleggen van 

groenstroken en het aanleggen van windsingels en hagen. 
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BIJLAGE 1. BEOORDELINGSTABEL ALGEMEEN 

Het verschil tussen zandgrond en andere gronden zit in bodemdichtheid en pH.  

Zandgrond 

 

Gesteldheid bodem 0 1 2 3 4 5

Organische stof 

< 2% 0

2 - <3,5% 3

3,5% - < 5,5% 4

5,5% - 7% 5

>7% 3

Erosiegevoeligheid

Helling < 2% 5

Helling > 2% 0

Bomenrijen aanwezig

Ja 5

Nee 0

Dichtheid bodem

> 1,6 g/cm3 0

1,4 - 1,6 g/cm3 2

<1,4 g/cm3 5

Indringweerstand

Toplaag (30 cm)

0,75 Mpa - 1,00 Mpa 5

1,00 Mpa - 1,25 Mpa 5

1,25 Mpa - 1,50 Mpa 4

1,50 Mpa - 1,75 Mpa 3

1,75 Mpa - 2,00 Mpa 1

> 2,00 MPA 0

Bodemlaag (30 cm - 70cm)

0,75Mpa - 1,00 Mpa 5

1,00 Mpa - 1,25 Mpa 5

1,25 Mpa - 1,50 Mpa 4

1,50 Mpa - 1,75 Mpa 3

1,75 Mpa - 2,00 Mpa 1

> 2,00 MPA 0

pH

<4,5 0

4,5 - 5,4 5

> 5,4 0

Controle voor maatregelen 

Nutriënten bodem

CEC

EC
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Andere gronden 

 

 

Gesteldheid bodem 0 1 2 3 4 5

Organische stof 

< 2% 0

2 - <3,5% 3

3,5% - < 5,5% 4

5,5% - 7% 5

>7% 3

Erosiegevoeligheid

Helling < 2% 5

Helling > 2% 0

Bomenrijen aanwezig

Ja 5

Nee 0

Dichtheid bodem (x = 1,75 *0,009 * klei(lutum)percentage)

x 0

x tot x-0,3 2

< x - 0,3 5

Indringweerstand

Toplaag (30 cm)

0,75 Mpa - 1,00 Mpa 5

1,00 Mpa - 1,25 Mpa 5

1,25 Mpa - 1,50 Mpa 4

1,50 Mpa - 1,75 Mpa 3

1,75 Mpa - 2,00 Mpa 1

> 2,00 MPA 0

Bodemlaag (30 cm - 70cm)

0,75Mpa - 1,00 Mpa 5

1,00 Mpa - 1,25 Mpa 5

1,25 Mpa - 1,50 Mpa 4

1,50 Mpa - 1,75 Mpa 3

1,75 Mpa - 2,00 Mpa 1

> 2,00 MPA 0

pH

<4,7 0

4,5 - 5 2

5-6,5 5

6,5 - 7 2

>7 0

Controle voor maatregelen 

Nutriënten bodem

CEC

EC  
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Gebruik synthetische bestrijdingsmiddelen

1 2 3 4 5 6 7 8

Herbiciden

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Insecticiden

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Molluscicide

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0
Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Fungiciden

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Nematiciden 

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Rodenticiden 

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Aantal keer gebruikt

0 - 1 5 5 5 5 5 5 5 5

2 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 2 2 2 2 2 2 2 2

5 1 1 1 1 1 1 1 1

>5 0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal verschillende typen gebruikt

0 - 1 5 5 5 5 5 5 5 5

2 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 2 2 2 2 2 2 2 2

5 1 1 1 1 1 1 1 1

6 0 0 0 0 0 0 0 0

Gebruik gecoate zaden

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Jaar

1 2 3 4 5 6 7 8

Aantal keer gebruikt

0 - 1 5 5 5 5 5 5 5 5

2 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 2 2 2 2 2 2 2 2

5 1 1 1 1 1 1 1 1

>5 0 0 0 0 0 0 0 0

Gebruik biologische bestrijdingsmiddelen
Jaar
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Gebruik groenbemesters en gewasresten achterlaten is alleen van toepassing voor akkerbouw. 

 

 

Meststoffen

1 2 3 4 5 6 7 8

Gebruik synthetische meststoffen

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 10 10 10 10 10 10 10 10

Gebruik organische mest

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 35 35 35 35 35 35 35 35

Oorsprong organische mest

Lokaal (zelf geproduceerd) 5 5 5 5 5 5 5 5

<25 km 4 4 4 4 4 4 4 4

<50 km 3 3 3 3 3 3 3 3

<75 km 2 2 2 2 2 2 2 2

>75 km 0 0 0 0 0 0 0 0

M3 organische mest per hectare (m3/ha)

<5 5 5 5 5 5 5 5 5

<10 4 4 4 4 4 4 4 4

<25 2 2 2 2 2 2 2 2

<45 1 1 1 1 1 1 1 1

>45 0 0 0 0 0 0 0 0

Drijfmest

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Bemestingsmethode

Zodenbemester 3 3 3 3 3 3 3 3

Sleepslang / Sleepvoet 2 2 2 2 2 2 2 2

Mestinjectie 2 2 2 2 2 2 2 2

Biologische dierlijke mest

Ja 5 5 5 5 5 5 5 5

Nee 0 0 0 0 0 0 0 0

Geen dierlijke mest 5 5 5 5 5 5 5 5

Gebruik groenbemesters

Ja 5 5 5 5 5 5 5 5

Nee 0 0 0 0 0 0 0 0

Gewasresten achterlaten

Ja 5 5 5 5 5 5 5 5

Nee 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaar
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BIJLAGE 2. BEOORDELINGSTABEL AKKERBOUW 

 

 

 

 

 

 

 

Irrigatie

1 2 3 4 5 6 7 8

Irrigatie (per perceel)

Geen irrigatie 18 18 18 18 18 18 18 18

< 20 mm 4 4 4 4 4 4 4 4

< 40 mm 2 2 2 2 2 2 2 2

< 60 mm 1 1 1 1 1 1 1 1

> 60 mm 0 0 0 0 0 0 0 0

Type irrigatie

Haspel 2 2 2 2 2 2 2 2

Beregeningsbuizen 3 3 3 3 3 3 3 3

Druppelslangen 3 3 3 3 3 3 3 3

Sproeibomen 4 4 4 4 4 4 4 4

Energievoorziening beregening

Brandstof (Diesel) 0 0 0 0 0 0 0 0

Elektriciteit 3 3 3 3 3 3 3 3

Waterbron

Grondwater 0 0 0 0 0 0 0 0

Oppervlaktewater 5 5 5 5 5 5 5 5

Jaar

1 2 3 4 5 6 7 8

Grondbewerkingen

NKG 5 5 5 5 5 5 5 5

Eco-Ploegen <15 cm 4 4 4 4 4 4 4 4

Ploegen 15 - 30 cm 2 2 2 2 2 2 2 2

Diep ploegen > 30 cm 1 1 1 1 1 1 1 1

Spitten 1 1 1 1 1 1 1 1

Zaai, plant, poot methoden

Zaaimachine 5 5 5 5 5 5 5 5

Spit-zaaimachine 0 0 0 0 0 0 0 0

Plantmachine 3 3 3 3 3 3 3 3

Pootmachine 1 1 1 1 1 1 1 1

Doorzaaimachine 3 3 3 3 3 3 3 3

Land gebruiksklaar maken
Jaar
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Teelthandelingen 

1 2 3 4 5 6 7 8

Bedden oprijden

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Aanaarden

Ja 2 2 2 2 2 2 2 2

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Frezen 

Ja 1 1 1 1 1 1 1 1

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Cultivatoren 

Ja 3 3 3 3 3 3 3 3

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Vorenpakker / Cambridgerollen

Ja 2 2 2 2 2 2 2 2

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Jaar

Mechanische onkruidbestrijding Jaar

1 2 3 4 5 6 7 8

Schoffelen

Ja 3 3 3 3 3 3 3 3

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Eggen

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 2 2 2 2 2 2 2 2

Rijen frees

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 3 3 3 3 3 3 3 3

Cultivatoren 

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 3 3 3 3 3 3 3 3

Branden

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Aantal bewerkingen

0 tot 1 5 5 5 5 5 5 5 5

1 tot 3 4 4 4 4 4 4 4 4

3 tot 5 2 2 2 2 2 2 2 2

>5 0 0 0 0 0 0 0 0
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BIJLAGE 2. BEOORDELINGSTABEL VEETEELT (KOEIEN)  

Effecten op biodiversiteit is van toepassing voor zowel kippen, koeien en varkens.  

 

 

Effecten op biodiversiteit Jaar

1 2 3 4 5 6 7 8

Samenstelling weiden (aantal soorten)

5-10. 0 0 0 0 0 0 0 0

10-15. 2 2 2 2 2 2 2 2

15-25. 4 4 4 4 4 4 4 4

>25 5 5 5 5 5 5 5 5

Bomenrijen aanwezig op land 

Ja 3 3 3 3 3 3 3 3

Nee 0 0 0 0 0 0 0 0

Struiken aanwezig op land

Ja 3 3 3 3 3 3 3 3

Nee 0 0 0 0 0 0 0 0

Kruidlaag aanwezig van >= 20 cm

Bedekkingsgraad

>70% 5 5 5 5 5 5 5 5

50-70 % 4 4 4 4 4 4 4 4

30-50 % 3 3 3 3 3 3 3 3

10-30 % 1 1 1 1 1 1 1 1

<10% 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8

Eigen voer

70 - 100% 5 5 5 5 5 5 5 5

40 -70% 4 4 4 4 4 4 4 4

10 - 40% 3 3 3 3 3 3 3 3

< 10% 0 0 0 0 0 0 0 0

Voer uit Nederland

70 - 100% 4 4 4 4 4 4 4 4

40 -70% 3 3 3 3 3 3 3 3

10 - 40% 2 2 2 2 2 2 2 2

< 10% 0 0 0 0 0 0 0 0

Voer uit Europa

70 - 100% 3 3 3 3 3 3 3 3

40 -70% 2 2 2 2 2 2 2 2

10 - 40% 1 1 1 1 1 1 1 1

< 10% 0 0 0 0 0 0 0 0

Voer buiten Europa

0 - 100% 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaar

Oorsprong voer
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Koeien 

 

Kippen 

 

 

Varkens 

 

Welzijn dieren Jaar

1 2 3 4 5 6 7 8

Koeien per hectare (GVE)

<1,4 5 5 5 5 5 5 5 5

1,4-1,6 4 4 4 4 4 4 4 4

1,6-1,8 3 3 3 3 3 3 3 3

1,8-2,0 1 1 1 1 1 1 1 1

>2 0 0 0 0 0 0 0 0

Weidegang (uren per jaar)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

720 1 1 1 1 1 1 1 1

1440 3 3 3 3 3 3 3 3

2160 4 4 4 4 4 4 4 4

2880 5 5 5 5 5 5 5 5

3500 5 5 5 5 5 5 5 5

Kippen per m2

1 2 3 4 5 6 7 8

<=0,25 5 5 5 5 5 5 5 5

0,25 - 0,5 3 3 3 3 3 3 3 3

>0,5 0 0 0 0 0 0 0 0

Jaar

Welzijn dieren Jaar

1 2 3 4 5 6 7 8

Vrije uitloop met stal (Kippen per hectare)

<757 5 5 5 5 5 5 5 5

757 - 1000 4 4 4 4 4 4 4 4

1000 - 1500 3 3 3 3 3 3 3 3

1500 - 2000 2 2 2 2 2 2 2 2

2000 - 2500 1 1 1 1 1 1 1 1

>2500 0 0 0 0 0 0 0 0

Rotatie percelen 

Ja 5 5 5 5 5 5 5 5

Nee 0 0 0 0 0 0 0 0

Welzijn dieren Jaar

1 2 3 4 5 6 7 8

Fokzeugen per hectare

<= 6,5 5 5 5 5 5 5 5 5

> 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0

Mestvarkens en andere varkens per hectare

<=14 5 5 5 5 5 5 5 5

> 14 0 0 0 0 0 0 0 0

Rotatie percelen 

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 2 2 2 2 2 2 2 2
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BIJLAGE 3. BEOORDELINGSTABEL RUWVOERPRODUCTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanische onkruidbestrijding / Onderhoud Jaar

1 2 3 4 5 6 7 8

Aantal bewerkingen

0 tot 1 5 5 5 5 5 5 5 5

2 tot 3 4 4 4 4 4 4 4 4

4 tot 5 2 2 2 2 2 2 2 2

>5 0 0 0 0 0 0 0 0

Samenstelling weiden Jaar

1 2 3 4 5 6 7 8

Aantal soorten

5-10. 0 0 0 0 0 0 0 0

10-15. 2 2 2 2 2 2 2 2

15-25. 4 4 4 4 4 4 4 4

>25 5 5 5 5 5 5 5 5

Type weide

Permanent 5 5 5 5 5 5 5 5

Tijdelijk 2 2 2 2 2 2 2 2

Zaaien Jaar

1 2 3 4 5 6 7 8

Doorzaaien

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Herinzaaien

Ja 2 2 2 2 2 2 2 2

Nee 5 5 5 5 5 5 5 5

Oogst / Aantal sneden Jaar

1 2 3 4 5 6 7 8

1 tot 2 5 5 5 5 5 5 5 5

3 tot 4 3 3 3 3 3 3 3 3

>4 0 0 0 0 0 0 0 0
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BIJLAGE 4. BEOORDELINGSTABELLEN 

(Gewasresten achterlaten en groenbemesting is alleen van toepassing voor akkerbouw) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene maatregelen 0 1 2 3 4 5

Gesteldheid bodem 0 1 2 3 4 5

Organische stof 0 1 2 3 4 5

Erosiegevoeligheid 0 1 2 3 4 5

Bomenrijen aanwezig 0 1 2 3 4 5

Dichtheid bodem 0 1 2 3 4 5

Indringweerstand (Toplaag) 0 1 2 3 4 5

Indringweerstand (Bodemlaag) 0 1 2 3 4 5

pH 0 1 2 3 4 5

Gebruik synthethische bestrijdingsmiddelen 0 1 2 3 4 5

Herbiciden <15 15 20 25 30 >=35

Insecticiden <15 15 20 25 30 >=35

Molluscicide <15 15 20 25 30 >=35

Fungiciden <15 15 20 25 30 >=35

Nematiciden <15 15 20 25 30 >=35

Rodenticiden <15 15 20 25 30 >=35

Aantal keer gebruikt 0-9 10.-19 20-24 25-29 30-35 >=36

Aantal verschillende gebruikt 0-9 10.-19 20-24 25-29 30-35 >=36

Gebruik gecoate zaden 5 10 15-20 25 30 >=35

Gebruik groene middelen 5 10 15 20 25 >=30

Meststoffen

Gebruik synthetische meststoffen <15 15 20 25 30 >=35

Gebruik organische mest 35 70-105 140 175 210 <=245

Oorsprong organische mest <15 15 20 25 30 >=35

m3 organische mest per hectare <15 15 20 25 30 >=35

Drijfmest <15 15 20 25 30 >=35

Bemestingmethode 16-17 18 19 20 21 >21

Biologische dierlijke mest <15 15 20 25 30 >=35

Gebruik groenbemesters <15 15 20 25 30 >=35

Gewasresten achterlaten <15 15 20 25 30 >=35

Irrigatie

hoeveelheid irrigatie (mm) <5 5 - <10 10 - <15 15 - < 25 25 - <30 >30

irrigatie methode 16-17 18 19 20 21 >21

energievoorziening 4 5.-8 9.-12 13-16 17-20 >20

waterbron <15 15 20 25 30 >=35
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Akkerbouw 

 

Veeteelt algemeen 

 

Veeteelt (Koeien) 

 

Veeteelt (Kippen) 

 

 

 

Land gebruiksklaar maken

Grondbewerkingen <10 11.-15 16-20 21-25 25-30 >30

Zaai, plant, poot methoden <10 11.-15 16-20 21-25 25-30 >30

Teelthandelingen 

Bedden oprijden <15 15 20 25 30 >=35

Aanaarden <20 21-23 24-26 27-29 30-32 >32

Frezen <10 11.-15 16-20 21-25 25-30 >30

Cultivatoren <25 26-28 39-31 32-34 36-38 >38

Vorenpakker/Cambriderollen <10 11.-15 16-20 21-25 25-30 >30

Mechanische onkruidbestrijding

Schoffelen <25 26-28 39-31 32-34 36-38 >38

Eggen <=4 6 8 10 12 >12

Rijen frees <=6 9 12 15 18 >18

Cultivatoren <=6 9 12 15 18 >18

Branden <15 15 20 25 30 >=35

Aantal bewerkingen <10 11.-15 16-20 21-25 25-30 >30

Oorsprong voer

Eigen voer <10 5 - <10 10 - <15 15 - < 25 25 - <30 >=30

Voer uit Nederland <5 5-<10 10 -<14 14-<118 18-<22 >=22

Voer uit Europa <5 5-<9 9 -<12 12-<15 15-<18 >=18

Voer buiten Europa 0

Welzijn dier

Koeien per hectare <10 5 - <10 10 - <15 15 - < 25 25 - <30 >=30

Weidegang <10 5 - <10 10 - <15 15 - < 25 25 - <30 >=30

Effecten op biodiversiteit

Samenstelling weiden <10 5 - <10 10 - <15 15 - < 25 25 - <30 >=30

Bomenrijen aanwezig op land 4 5.-8 9.-12 13-16 17-20 >20

Stuiken aanwezig op land 4 5.-8 9.-12 13-16 17-20 >20

Welzijn dieren

Kippen per hectare <10 5 - <10 10 - <15 15 - < 25 25 - <30 >=30

Rotatie percelen <15 15 20 25 30 >=35

Kippen per m2 <10 5 - <10 10 - <15 15 - < 25 25 - <30 >=30

Effecten op biodiversiteit

Bomenrijen aanwezig op land 4 5.-8 9.-12 13-16 17-20 >20

Struiken aanwezig op land 4 5.-8 9.-12 13-16 17-20 >20

Kruidlaag aanwezig op land <10 5 - <10 10 - <15 15 - < 25 25 - <30 >=30
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Veeteelt (Varkens) 

 

Ruwvoerproductie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welzijn dieren

Fokzeugen per hectare <15 15 20 25 30 >=35

Mestvarkens en andere varkens per hectare <15 15 20 25 30 >=35

Rotatie percelen

Effecten op biodiversiteit

Bomenrijen aanwezig op land 4 5.-8 9.-12 13-16 17-20 >20

Struiken aanwezig op land 4 5.-8 9.-12 13-16 17-20 >20

Kruidlaag aanwezig op land <10 5 - <10 10 - <15 15 - < 25 25 - <30 >=30

Mechanische onkruidbestrijding/onderhoud <10 5 - <10 10 - <15 15 - < 25 25 - <30 >=30

Samenstelling weiden

Aantal soorten <10 5 - <10 10 - <15 15 - < 25 25 - <30 >=30

Type weide <10 11.-15 16-20 21-25 25-30 >30

Zaaien/Doorzaaien 5 10 15 20 25 >=30

Herinzaaien 4 5.-8 9.-12 13-16 17-20 >20

Oogst/Aantal sneden <10 5 - <10 10 - <15 15 - < 25 25 - <30 >=30
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BIJLAGE 5. EINDSCORE TABELLEN  

Akkerbouw 

     

1 Intensief bedrijf <=75 

2 Semi-intensief bedrijf 76-100 

3 Opweg naar extensief 101-140 

4 Semi-extensief bedrijf 141-180 

5 Extensief bedrijf 181-215 

   

Veeteelt (Koeien) 

     

1 Intensief bedrijf <=75 

2 Semi-intensief bedrijf 76-105 

3 Opweg naar extensief 106-135 

4 Semi-extensief bedrijf 136-165 

5 Extensief bedrijf >165 

   

Veeteelt (Kippen) 

     

1 Intensief bedrijf <=75 

2 Semi-intensief bedrijf 76-105 

3 Opweg naar extensief 106-135 

4 Semi-extensief bedrijf 136-165 

5 Extensief bedrijf >165 

   

Veeteelt (Varkens) 

     

1 Intensief bedrijf <=75 

2 Semi-intensief bedrijf 76-105 

3 Opweg naar extensief 106-135 

4 Semi-extensief bedrijf 136-165 

5 Extensief bedrijf >165 

   

Ruwvoerproductie 

     

1 Intensief bedrijf <=75 

2 Semi-intensief bedrijf 76-100 

3 Opweg naar extensief 101-125 

4 Semi-extensief bedrijf 126-150 

5 Extensief bedrijf >150 
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BIJLAGE 6 MAATREGELEN 

 

Maatregel Beschrijving 

1 Aanvoer compost & Vaste mest

2 Gewasresten achterlaten

3 Gebruik groenbemesters

4 Eco-ploegen en niet kerende grondbewerking

5 Rustgewassen (granen, grassen en vlinderbloemigen

6 Gebruik stalmest & compost i.p.v. kunstmest

7 Kalk 

8 Bomen met niet verzurend strooisel (bijvoorbeeld Linde)

9 Agroforestry

10 Aanaarden

11 Gebruik biologische middelen

12 Lokaal voer kopen

13 Zelf eiwitrijke geassen verbouwen

14 Kruidenrijk grasland creëeren

15 Veestapel reduceren

16 Uitstellen van maaidatum

17 Contourbewerking/terrassen/graften

18 Vaste rijpaden

19 Gebruik lichtere machines

20 Strokenteelt

21 Gewaskeuze

22 Handmatig schoffelen
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Onderdeel Maatregel

Gesteldheid bodem

Organische stof 1. - 5. 

Erosiegevoeligheid 1,2,3,4,5,8,17

Bomenrijen aanwezig 9.

Dichtheid bodem 1,2,3,4,5,18,19

Indringweerstand (Toplaag) 1. - 5. 

Indringweerstand (Bodemlaag) 1. - 5. 

pH 6,7,8

Gebruik synthethische bestrijdingsmiddelen

Herbiciden 11, 20, 21

Insecticiden 11, 20, 21

Molluscicide 11, 20, 21

Fungiciden 11, 20, 21

Nematiciden 11, 20, 21

Rodenticiden 11, 20, 21

Aantal keer gebruikt 20, 21

Aantal verschillende gebruikt 20, 21

Gebruik gecoate zaden -

Gebruik groene middelen

Meststoffen

Gebruik synthetische meststoffen 1,2,3

Gebruik organische mest 2,3

Oorsprong organische mest -

m3 organische mest per hectare -

Drijfmest -

Bemestingmethode -

Biologische dierlijke mest -

Gebruik groenbemesters -

Gewasresten achterlaten -

Irrigatie

hoeveelheid irrigatie (mm) 21

irrigatie methode -

energievoorziening -

waterbron -

Akkerbouw

Land gebruiksklaar maken

Grondbewerkingen

Zaai, plant, poot methoden

Teelthandelingen 

Bedden oprijden 10

Aanaarden -

Frezen -

Cultivatoren -

Vorenpakker/Cambriderollen -

Mechanische onkruidbestrijding

Schoffelen 22

Eggen 22

Rijen frees 22

Cultivatoren 22

Branden 22

Aantal bewerkingen 22

Veeteelt

Oorsprong voer 12,13

Welzijn dieren 9, 15

Effecten op biodiversiteit 14

Ruwvoerproductie

Mechanische onkruidbestrijding/onderhoud

Samenstelling weiden 14,16

Zaaien/Herinzaaien -

Oogst/Aantal sneden -


