Opties en voorwaarden Akkerbouw-strokenpakket 2020
Laatst gewijzigd 16 januari 2020
Om aan de vergroeningseis 5% ecologisch aandachtsgebied te voldoen kunt u in 2020 kiezen voor 1 of meer van
de volgende elementen van het Akkerbouw-strokenpakket. De beheerde akkerrand is een verplicht onderdeel bij
dit pakket. De beheerde akkerrand moet ten minste 30% uitmaken van de gewogen oppervlakte van de verplichte
EA.
Opties

Weegfactor

Voorwaarden

Stikstofbindende
gewassen

1

a. Eén van de toegestane soorten inzaaien. Dit mag ook een mengsel zijn
waarbij het totaal aan stikstofbindende gewassen overheerst (meer dan 50%).
Kijk voor de toegestane soorten in de tabel Gewassen en GLB 2020.
b. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen mag niet. Ook niet op het zaaizaad
(ontsmet, gecoat of gepilleerd).
c. Nateelt van 1 van de vanggewassen algemeen (categorie 1) verplicht op
zand- en lössgronden als de teelt voor 1 oktober wordt beëindigd. Deze nateelt
is aanwezig van 1 november tot 1 maart.
d. Geen irrigatie toegestaan tijdens het teeltseizoen.
e. Hetzelfde gewas mag niet 2 jaar achter elkaar op dezelfde plek worden
ingezaaid. Welke gewassen als apart gewas worden gezien staat in tabel
Gewassen GLB 2020.
f. Bij soja (Glycine) is het gebruik van stikstofmeststoffen niet toegestaan.
g. Het stikstofbindende gewas moet in de periode van 15 mei tot 15 juli
geteeld worden.
h. Bij gebruik van een zaaizaadmengsel bewaart u de aankoopbewijzen en
etiketten van het gebruikte zaaizaadmengsel gedurende 5 jaar in uw
administratie en kunt u aantonen dat in het mengsel één of meer toegestane
stikstofbindende gewassen overheersen.

Vanggewassen
algemeen(categorie 1)
Geef de gekozen
categorie op in de
Gecombineerde opgave

0,3

i. U geeft in de Gecombineerde opgave de gewascode op van het
stikstofbindende gewas die in het mengsel het grootste aandeel heeft.
a. Mengsel van minimaal 2 toegestane soorten inzaaien. Kijk voor de
toegestane soorten in de tabel Gewassen en GLB 2020. Hybride soorten
vanggewassen die bestaan uit een kruising van de in de lijst met
vanggewassen genoemde soorten uit Categorie 1 zijn mogelijk. Ook in die
gevallen is wel een mengsel nodig.
b. Als u hetzelfde vanggewas wilt gebruiken als de hoofdteelt, dan moet u
beide gewassen apart inzaaien. U moet kunnen laten zien dat u het gewas 2
keer heeft ingezaaid. Dit kunt u laten zien door etiketten en aankoopbewijzen
te bewaren.
b. Inzaaien na oogsten hoofdteelt en na 15 juli en uiterlijk 15 oktober. Bij
inzaai op of voor 15 juli start de 8 weken termijn altijd op 15 juli.
c. Zaait u een vanggewas later dan u heeft opgegeven in de Gecombineerde
opgave? Dan meldt u de werkelijke inzaaidatum uiterlijk op de dag dat u
aanvankelijk als inzaai moment had opgegeven.
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Zaait u een vanggewas eerder dan u heeft opgegeven in de Gecombineerde
opgave? Dan meldt u de werkelijke inzaaidatum uiterlijk op de dag van inzaai.
Dit is de startdatum van de 8-wekenperiode.
d. Minimaal 8 weken op het land. Tijdens de 8-wekenperiode geen activiteiten
verrichten die het gewas en de doelstelling ervan (stikstof opvangen) kunnen
beschadigen. Begrazen of maaien in de 8-wekenperiode mag alleen als u er
voor zorgt dat er voldoende bedekking overblijft van het vanggewas. Het
vanggewas moet nog kunnen bijdragen aan de biodiversiteit en moet zijn
functie voor het opnemen van stikstof behouden. Wilt u weten bij welke
vanggewassen dit mogelijk is? Kijk dan in de tabel van Wageningen University
and Research.
e. Meststoffengebruik mag.
f. Gebruik gewasbeschermingsmiddel mag niet vanaf moment van oogst
hoofdgewas en t/m de 8-wekenperiode dat het vanggewas minimaal op het
land moet staan).
g. Vanggewassen na maïs op zand- en lössgronden tellen niet mee.
h. Irrigatie niet toegestaan tijdens het teeltseizoen.
i. Hetzelfde gewas mag niet 2 jaar achter elkaar op dezelfde plek worden
ingezaaid. Welke gewassen als apart gewas worden gezien staat in tabel
Gewassen en GLB 2020.
j. U gebruikt ten minste 75% van de in de Aanbevelende Rassenlijst voor
landbouwgewassen (CSAR) aanbevolen hoeveelheid zaaizaad of u zorgt voor
een voldoende zichtbare bedekking van de bodem met het vanggewas. Op de
pagina Ecologisch aandachtsgebied vindt u de Aanbevelende rassenlijst.
k. U bewaart aankoopbewijzen en etiketten van het gebruikte
zaaizaad(mengsel) 5 jaar lang in uw administratie.

Vanggewassen
aaltjesbestrijding
(categorie 2)
Geef de gekozen
categorie op in de
Gecombineerde opgave

0,3

l. Het vanggewas mag geen wintergewas zijn dat in het najaar wordt ingezaaid
en in de winter of voorjaar wordt geoogst.
a. Mengsel van minimaal 2 toegestane soorten inzaaien. Kijk voor de
toegestane soorten tabel Gewassen en GLB 2020. Hybride soorten
vanggewassen die bestaan uit een kruising van de in de lijst met
vanggewassen genoemde soorten uit Categorie 2 zijn mogelijk. Ook in die
gevallen is wel een mengsel nodig

b. Elke in het mengsel aanwezige soort is ten minste 3% van het totale
gewicht.
c. Uiterlijk 15 oktober inzaaien.
d. Zaait u een vanggewas later dan u heeft opgegeven in de Gecombineerde
opgave? Dan meldt u de werkelijke inzaaidatum uiterlijk op de dag dat u
aanvankelijk als inzaai moment had opgegeven. Zaait u een vanggewas eerder
dan u heeft opgegeven in de Gecombineerde opgave? Dan meldt u de
werkelijke inzaaidatum uiterlijk op de dag van inzaai. Dit is de ingangsdatum
voor de 8-wekenperiode.
e. Minimaal 8 weken op het land. Tijdens de 8-wekenperiode geen activiteiten
verrichten die het gewas en de doelstelling ervan (stikstof opvangen) kunnen
beschadigen. O.a. begrazen, maaien/klepelen is niet toegestaan omdat deze
gewassen hun functie onvoldoende behouden.
f. Meststoffengebruik mag.
g. Gebruik gewasbeschermingsmiddel mag niet vanaf moment van oogst
hoofdgewas en t/m de 8-wekenperiode dat het vanggewas minimaal op het
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land moet staan.
h. Vanggewassen na maïs op zand- en lössgronden tellen niet mee.
i. Irrigatie niet toegestaan tijdens het teeltseizoen.
j. Hetzelfde gewas mag niet 2 jaar achter elkaar op dezelfde plek worden
ingezaaid. Welke gewassen als apart gewas worden gezien staat in de tabel
Gewassen en GLB 2020.
k. U gebruikt ten minste 75% van de in de Aanbevelende Rassenlijst voor
landbouwgewassen (CSAR) aanbevolen hoeveelheid zaaizaad of u zorgt voor
een voldoende zichtbare bedekking van de bodem met het vanggewas. Op de
pagina Ecologisch aandachtsgebied vindt u de Aanbevelende rassenlijst.
l. U bewaart aankoopbewijzen en etiketten van het gebruikte
zaaizaad(mengsel) 5 jaar lang in uw administratie.

Vanggewas onderzaai
van gras en
vlinderbloemige
gewassen (categorie 3)

Geef de gekozen
categorie op in de
Gecombineerde opgave

0,3

m. Het vanggewas mag geen wintergewas zijn dat in het najaar wordt
ingezaaid en in de winter of voorjaar wordt geoogst.
a. Grassoort(en) of vlinderbloemige gewassen inzaaien als onderzaai in
hoofdteelt. Alle soorten gras en vlinderbloemige gewassen zijn toegestaan. Dit
hoeft geen mengsel te zijn van verschillende soorten. Kijk voor de toegestane
soorten in de tabel Gewascodes en GLB 2020. De onderzaai moet een ander
gewas zijn dan de hoofdteelt.
b. Gelijktijdig met de hoofdteelt inzaaien en de hoofdteelt uiterlijk 15 oktober
oogsten. Is de hoofdteelt een wintergewas dat in de herfst van het voorgaande
jaar al is gezaaid en dit jaar wordt geoogst? Dan hoeft de onderzaai niet
gelijktijdig met de hoofdteelt ingezaaid worden. De onderzaai van het
vanggewas mag dan ook in het voorjaar voor 15 mei plaatsvinden.
c. Oogst u de hoofdteelt later dan u heeft opgegeven in de Gecombineerde
opgave? Dan meldt u de werkelijke oogstdatum uiterlijk op de dag dat u
aanvankelijk als oogst moment had opgegeven. Oogst u de hoofdteelt eerder
dan u heeft opgegeven in de Gecombineerde opgave? Dan meldt u de
werkelijke oogstdatum uiterlijk op de dag van de oogst.
d. Minimaal 8 weken op het land tenzij er binnen die 8 weken een nieuw gewas
(hoofdteelt) op het perceel wordt ingezaaid. Tijdens de 8-wekenperiode geen
activiteiten verrichten die het gewas en de doelstelling ervan (stikstof
opvangen) kunnen beschadigen. Begrazen of maaien in de 8 wekenperiode
mag alleen als u er voor zorgt dat er voldoende bedekking overblijft van het
vanggewas. Het vanggewas moet nog kunnen bijdragen aan de biodiversiteit
en moet zijn functie voor het opnemen van stikstof behouden. Wilt u weten bij
welke vanggewassen dit mogelijk is? Kijk dan in de tabel van Wageningen
University and Research.
e. Meststoffengebruik mag.
f. Gebruik gewasbeschermingsmiddel mag niet vanaf moment van oogsten
hoofdteelt (gedurende ten minste 8 weken) of tot de inzaai van de volgende
hoofdteelt.
g. Irrigatie niet toegestaan tijdens het teeltseizoen.
h. Hetzelfde gewas mag niet 2 jaar achter elkaar op dezelfde plek worden
ingezaaid. Welke gewassen als apart gewas worden gezien staat in de tabel
Gewassen en GLB 2020.
i. U gebruikt ten minste 75% van de in de Aanbevelende Rassenlijst voor
landbouwgewassen (CSAR) aanbevolen hoeveelheid zaaizaad of u zorgt voor
een voldoende zichtbare bedekking van de bodem met het vanggewas. Op de
pagina Ecologisch aandachtsgebied vindt u de Aanbevelende rassenlijst.
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j. U bewaart aankoopbewijzen en etiketten van het gebruikte
zaaizaad(mengsel) 5 jaar lang in uw administratie.
k. Vanggewas onderzaai gras bij maïs op zand- en lössgronden telt niet mee.
l. Het vanggewas mag geen wintergewas zijn dat in het najaar wordt ingezaaid
en in de winter of voorjaar wordt geoogst.

Randen en stroken bij Akkerbouw-strokenpakket
Randen en
stroken

Weegfactor

Algemeen

Beheerde
akkerrand
(verplicht)

Voorwaarden

Welke
oppervlakte
geldt

Hoe intekenen in
Mijn percelen

Ingetekende
(werkelijke)
oppervlakte

Als (gedeeltelijke)
rand

Randen en stroken komen alleen in
aanmerking als ze niet breder zijn dan
60 meter. Zie verder de bijlage definities
randen en landschapselementen
1,5

a. Maakt gewogen, ten minste 30% uit
van de oppervlakte van de verplichte EA.
b. Rand is voor 15 mei ingezaaid met
een mengsel van met name
kruidachtigen, eventueel aangevuld met
granen of gras ter bevordering van de
biodiversiteit.
c. Grenst met de lange zijde aan of ligt
op bouwland dat u zelf in gebruik heeft.
d. Geen landbouwproductie (niet
oogsten, maaien of begrazen).
e. Is ten minste 3 meter breed en telt Is
e. Is ten minste 3 meter breed en telt
mee voor maximaal 20 meter breed.
Daarnaast moet de rand in het veld
duidelijk te onderscheiden zijn van de
rest van het bouwland.1
f. Rand moet ondergeschikt zijn aan het
hoofdperceel.
g. 100% moet blijven staan of instand
gehouden worden tot 1 oktober,
minstens 50% is ook tijdens de winter
(tot 1 februari) aanwezig.
h. Meststoffengebruik mag niet.
i. Gebruik gewasbeschermingsmiddel
mag niet.
j. Het opgeven van een beheerde rand
met daarnaast een onbeheerde rand of
een bufferstrook mag. Het totaal telt
voor maximaal 20 meter breed mee.
Voor een onbeheerde rand en een
bufferstrook geldt een weegfactor van 1.
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Onbeheerde
akkerrand en
bufferstrook

1

a. Grenst met lange zijde aan of ligt op
bouwland dat u zelf in gebruik heeft.
b. Is ten minste 1 meter breed en telt
mee voor maximaal 20 meter.
Daarnaast moet de rand in het veld
duidelijk te onderscheiden zijn van de
rest van het bouwland. 1

Ingetekende
(werkelijke)
oppervlakte
Tot maximaal
20 m breed

Als (gedeeltelijke)
rand
Of als buffer, zie
voorwaarden

c. Geen landbouwproductie (niet
oogsten, maaien en begrazen).
d. Moet t/m 31 december intact blijven.
Bij direct aansluitend telen van een
wintergewas, moet de akkerrand intact
blijven t/m 31 augustus.
e. Rand moet qua oppervlakte
ondergeschikt zijn aan het hoofdperceel.
f. Een bufferstrook is een teeltvrije zone
langs een watergang. Bij een
bufferstrook telt ook de oevervegetatie
tot aan de waterlijn mee.
g. Een oevervegetatie is geen
subsidiabele landbouwgrond en geeft u
als een bufferstrook op in de
Gecombineerde opgave.
h. Een onbeheerde akkerrand die ligt op
subsidiabele landbouwgrond geeft u op
in de Gecombineerde opgave als
onbeheerde akkerrand. Een
oevervegetatie telt niet mee.
i. Een onbeheerde akkerrand die ligt op
niet-subsidiabele landbouwgrond geeft u
op in de Gecombineerde opgave als
bufferstrook. Een oevervegetatie telt
mee.

j. Het opgeven van een onbeheerde rand
met daarnaast een bufferstrook mag.
Het totaal telt mee voor maximaal 20
meter breed.
k. Het opgeven van een rand of
bufferstrook mag alleen als deze in eigen
beheer is.
Stroken bouwland
langs bos

1

a. De strook ligt op subsidiabel bouwland
dat u zelf in gebruik heeft en grenst met
de lange zijde direct aan bos. Er mag
geen sloot of iets anders tussen strook
en bos liggen.

Ingetekende
(werkelijke)
oppervlakte tot
maximaal 20 m
breed.

Als rand en opgeven
als rand langs bos.

b. De strook is minimaal 1 meter breed
en mag meetellen voor EA tot maximaal
20 meter breed.
c. De strook wordt niet gebruikt voor
landbouwproductie (niet oogsten,
begrazen of maaien). Maaien mag alleen
als het maaisel blijft liggen)
d. De strook moet het hele jaar intact
blijven.
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Landschapselementen bij Akkerbouw-strokenpakket
Landschapselem
ent (soort)

Weegfactor

Algemeen

Voorwaarden

Welke
oppervlakte
geldt

Hoe intekenen in
Mijn percelen

Standaardopper
vlakte 5 m2 per
m lengte

Als (gedeeltelijke)
rand

Ingetekende
(werkelijke)
oppervlakte

Gelijk aan perceel
(Zelf intekenen of
Perceel in perceel)

a. Het landschapselement moet grenzen
aan het bouwland van het bedrijf of aan
ecologisch aandachtsgebied dat grenst
aan het bouwland van het bedrijf. De
precieze regels kunt u nalezen op de
internetpagina Ecologisch
aandachtsgebied 2020 onder het kopje
Grensbuffers en EA-elementen.
Daarnaast moet u het element in beheer
hebben.
b. Er hoeft géén contract voor Agrarisch
natuurbeheer (SNL-a, PSAN, ANLb) voor
afgesloten te zijn. Voor een aantal
landschapselementen telt de
ingetekende, dus werkelijke oppervlakte
mee voor bepaling van de oppervlakte
EA. Voor een aantal
landschapselementen telt een standaard
oppervlakte mee voor bepaling van de
oppervlakte EA. U ziet in de kolom welke
oppervlakte geldt.
c. Heggen, houtwallen en bomen in rij
komen alleen in aanmerking als ze niet
breder zijn dan 30 meter.
d. Boomgroepen, vijvers/poelen komen
alleen in aanmerking als de oppervlakte
niet groter is dan 0,9 ha.
e. Bij gebruik door meerdere aanvragers
wordt de maximaal toe te kennen
oppervlakte verdeeld over de
aanvragers.
Zie verder de bijlage definities randen en
landschapselementen.

Sloot

2

a. De sloot grenst aan een voor EA
beheerde akkerrand of
natuurvriendelijke oever
b. Minimaal 1 meter breed (van insteek
tot insteek)
c. Tenminste 10 meter lang en telt mee
voor maximaal 10 meter breed.

Vijvers/ poelen

1,5

a. Max. 0,3 ha telt mee voor EA.
b. Geen reservoir van beton of plastic
c. Oevervegetatie tot aan de waterlijn
mag worden meegerekend
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Heggen/
Houtwallen/Bomen
in rij

2

Voor deze categorie geldt een
standaardoppervlakte van 5 m2 per
meter lengte. Ook als het om een
combinatie van deze elementen naast
elkaar gaat.

Standaardopper
vlakte 5m2 per
meter lengte

Als (gedeeltelijke)
rand of als Perceel in
perceel

Geïsoleerde boom/
knotboom

1,5

Geen aanvullende voorwaarden.

Standaardopper
vlakte 20 m2
per boom

Met de functionaliteit
‘Boom’ (geeft
intekening van 1 m2)

Boomgroepen

1,5

Max. 0,3 ha mag meetellen voor EA
(inclusief struiken of stenen)

Ingetekende
(werkelijke)
oppervlakte

Als perceel of
(gedeeltelijke) rand

Natuurvriendelijke
oever

1,5

a. Min. 3 m en max. 10 meter breed

Ingetekende
(werkelijke)
oppervlakte

Als perceel of
(gedeeltelijke) rand

b. Tenminste 25 m lang
c. Wordt het hele jaar in stand gehouden
d. grenst aan een beheerde rand of
strook
e. bestaat uit een aaneengesloten oever
langs een bestaande waterloop, in de
vorm van een plas- of drasberm of flauw
talud (minimaal 1:3) met een begroeiing
van inheemse planten.

Onderscheid een rand van de rest van het bouwland

1

Een akkerrand moet grenzen aan het bouwland of op bouwland liggen. Zorg ervoor dat de rand te onderscheiden is
van de rest van het perceel. U doet dit bijvoorbeeld als volgt:




Beheerde rand beteeld met een ander gewas dan naast liggend bouwland.
Onbeheerde rand die niet beteeld is naast beteelde bouwland.
Onbeheerde rand met gras naast bouwland met tijdelijk grasland. De rand richt u zo in dat deze te
onderscheiden is van het naast liggend bouwland met hetzelfde gewas.
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