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Tweejarige GLB-pilot van start in het Noord-Hollands en Utrechts veenweidegebied 

 

Tweejarig pilotproject 

In maart zijn we gestart met tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke 

veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB) dat in 2021 of (waarschijnlijker) in 2022 van kracht wordt. Daarin zullen de 

betalingen sterker dan nu worden gekoppeld aan groene tegenprestaties. In de pilot onderzoeken 

we wat effectieve maatregelenmenu’s zijn voor vergroening in veenweidegebieden. De pilot is één 

van zeven GLB-pilots die verspreid over het land plaatsvinden gecoördineerd door BoerenNatuur en 

LTO.  

 

Samenwerking van drie collectieven 

In de pilot werken drie gebiedscollectieven samen: Water, Land & Dijken, Noord-Holland Zuid en Rijn 

Vecht & Venen. De pilot bestaat uit drie onderdelen: bodem- water- en klimaatmaatregelen, 

groenblauwe dooradering en het betrekken van de keten. 

 

Ontwikkelen van een doelmatig maatregelenmenu voor bodem, water en klimaat.  

Hiervoor is een puntensysteem ontwikkeld, voortbordurend op een eerdere pilot 

kringlooplandbouw. Veehouders kunnen kiezen uit drie modules (bodem, water en klimaat) en 

daarbinnen uit een reeks maatregelen. Elke module heeft ook enkele verplichte maatregelen. 

Afhankelijk van de score per onderdeel verzamelt de deelnemer punten die boven een bepaald 

minimum geld opleveren. Voor dit onderdeel is ene special app ontwikkeld die het de veehouder 

gemakkelijk maakt om de maatregelen van zijn keuze aan te klikken en zijn score te bekijken. Dit 

onderdeel van de pilot is in maart van start gegaan; verspreid over de werkgebieden van de 

collectieven hebben zo’n veertig veehouders een contract gesloten. 

 

Ontwikkelen van een effectieve ‘groenblauwe dooradering’. 

een uitgekiend netwerk van ecologische verbindingen op polderniveau. Anders dan bij het vorige 

onderdeel worden hiervoor kleine gebieden geselecteerd waar in samenspraak met de veehouders 

een doordacht ‘ontwerp’ wordt gemaakt. Het doel is om 8% dooradering te realiseren met de 

mogelijkheid van ‘verevening’ tussen bedrijven. Hierbij staan biodiversiteit en landschap centraal. Er  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is een voorlopige selectie gemaakt van polders die zich hiervoor lenen. Dit onderdeel zal binnenkort 

verder worden uitgewerkt; de praktijkmaatregelen worden pas in 2020 uitgevoerd. 

 

Verkennen van de relatie tussen overheidsimpulsen voor vergroening en die vanuit de keten.  

De duurzaamheidsinitiatieven in de zuivelketen nemen de laatste jaren sterk toe. Het is van belang 

om tot een goede balans te komen tussen zaken die de keten stimuleert en prestaties die de 

overheid stimuleert. Dit onderdeel kent geen praktijkmaatregelen, maar bestaat vooral uit overleg 

en afstemming met ketenpartijen.     

Water, Land & Dijken nam tussen 2011 en 2014 deel aan een eerdere ronde GLB-pilots, die toen 

vooral zijn gebruikt voor het vormgeven van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer (ANLb). 

Nu staat de vergroeningsmogelijkheden binnen het gehele GLB (dus ook van de directe betalingen) 

centraal.  

 

Studieclubs 

De bedoeling is dat de deelnemers actief meedenken over de vormgeving van het nieuwe GLB. 

Daarom worden studiebijeenkomsten georganiseerd. Daar komen de maatregelen aan bod waarmee 

in het veld wordt geëxperimenteerd, maar ook enkele thema’s die zich minder goed lenen voor een 

praktijktoets.  
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Voor meer informatie: 

Walter Menkveld (overall-projectleider): w.menkveld@waterlandendijken.nl 

Martine Bijman (projectleider WLD): m.bijman@waterlandendijken.nl 

Andries Kamstra (projectleider NHZ): andries.kamstra@ziggo.nl 

José van Miltenburg (projectleider RVV): info@josevanmiltenburg.nl 


