
Hoe zijn de bomen
geplant?

Zijn het productieve
bomen?

Zijn het productieve
bomen?

Welk gewas is de meest
rendabele teelt?

Oppervlakte 
rij of groep?

      BASISPREMIE

     DEROGATIE 
     (GRASLAND)

     DIERLIJKE MEST

    GEWASBESCHERMING

Gewascode bomen
(heel perceel)

Gewascode gras- of
bouwland

Gewascode gras- of
bouwland

Gewascode gras- of
bouwland

Elke strook/groep
intekenen met

gewascode van de
meest rendabele teelt

Gewascode 
landschapselementen

Gras- of bouwland >50 m2<50 m2Oogst van bomen

Ja

Ja

Telt mee als 
landbouwareaal

Nee

Oppervlakte met
bomen telt niet mee

als grasland
(verhouding 80/20

verandert)

Ja

Ja

Ja

Telt mee als 
landbouwareaal

Ja

Geen verandering
aandeel grasland

Ja

Ja

Ja

Telt mee als 
landbouwareaal

Ja

Geen verandering
aandeel grasland

Ja

Ja

Ja

Telt mee als 
landbouwareaal

Ja

Geen verandering
aandeel grasland

Ja

Ja

Ja

Telt mee als 
landbouwareaal

Nee

Oppervlakte met
stroken bomen telt niet

mee als grasland
(verhouding 80/20

verandert)

Ja

Ja

Nee

Oppervlakte met
landschapselementen
telt niet mee voor de

mestplaatsingsruimte

Nee

Oppervlakte met
landschapselementen

telt niet mee als
grasland (verhouding
80/20 verandert niet -
tenzij landbouwgrond
wordt omgezet naar

landschapselementen)

Nee

Verspreid over het perceel of in
een rij (zonder ondergroei)

In een rij of groep met ondergroei 
of grond die braak ligt

Ja JaNee Nee

Stroomschema gewascodes agroforestry 
percelen met minder dan 100 bomen/ha



     PRODUCTIEVE EN NIET-
     PRODUCTIEVE BOMEN: 

     ONDERGROEI

     VERSPREID OVER 
     HET PERCEEL

    MEEST RENDABELE 
    TEELT

Begrippenlijst stroomschema

Productieve bomen leveren voedsel op voor mensen. Niet-productieve
bomen leveren geen voedsel voor mensen. Bijvoorbeeld windhagen of
voederbomen.

Bomen staan verspreid over het perceel als de boomkruinen elkaar niet
raken en er geen ondergroei is. Dit mag ook in de vorm van een rij.

U kunt de ruimte tussen de bomen niet gebruiken als gras- of bouwland.
Vaak is dit een strook die afgerasterd is. Er staan struiken of kruiden
tussen de bomen.

De teelt die economisch het meeste opleverde in het afgelopen jaar.


